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4.5. Beredskapsplan alger og maneter
Hensikt: Sikre at skaden av et eventuell alge- eller manetangrep blir minst mulig.
Ansvar: Det er til en hver tid den som har oppdager alger eller maneter som er ansvarlig for å gjøre tiltak
og melde fra til driftsleder/produksjonssjef.
Forebygging: Luseskjørt og midtnorskring brukes rutinemessig de første 9-12 mnd. av produksjonen.
Dette reduserer risiko for skader fra alger og maneter. Ved store forekomster av maneter eller alger vil
fisk svømme dypere på grunn av lave oksygenverdier. Selskapet mottar varslinger på epost fra Sintef.
På nettsiden "http://algeinfo.imr.no/ " finnes oppdatert informasjon om algeforekomst fra
havforskningsinstituttet. Oppdretterne har eget overvåkningsprogram i Hordaland. Erfaring tilsier at
algeforekomster sørfra reduseres ved passering nord for Bømlafjorden. Vi vurderer risikoen for alvorlig
algeangrep som lav.
Opplæring: Alle nye ansatte skal gjøre seg kjent med innholdet i beredskapsplanen. Beredskapsplanen
skal revideres 1 gang pr år. Alle ansatte på lokaliteten blir gjort kjent med vesentlige endringer.
Gjennomføring:
• Ved mistanke om alge- eller manetoppblomstring i område; ta vannprøver iht. prosedyre.
• Være ekstra obs på fiskens adferd, vurder å stoppe fôring.
• Skjørt kan settes ut for å lede alger og maneter rundt anlegget
• Vann kan pumpes fra dypere lag opp i anlegget. Dette foretas dersom temperaturene er høye og
for å presse maneter og alger ut av anlegget.
• Ved stor dødelighet, se beredskapsplan for massedød.
Varsling:
Driftsoperatør kontakter ansvarlig driftsleder eller produksjonssjef.
• Robert Mikkelsen, 400 36 951, driftsleder Øygarden
• Jarle Marøy, 995 93 022, driftsleder Radøy
• Kristen Kvalheim, 477 57 719, driftsleder Meland
• Sindre Totland, 48037547, Silda
• Kenneth Blomvågnes, 970 35 560, driftsleder Masfjorden
• Jakob Blom, 97520165 Produksjonssjef matfisk
Driftsleder varsler umiddelbart fiskehelsetjeneste og produksjonssjef
• Produksjonssjef Jakob Blom 97520165
• Fishguard 480 82 120 / Arild Kollevåg 48 3124 50
Daglig leder eller stedfortreder varsler:
• Mattilsynet (22 40 00 00) ved sykdom, mistanke om sykdom eller redusert fiskevelferd av annen
årsak.
• Fiskeridirektoratet regionskontor (55 23 83 37 / 911 03 277)
• Naboanlegg
• Ved tap, ring forsikringsselskap Catlin Norge - Kristian Flem 400 65 073

Tiltak ved alge og manet «angrep»
Vurder å reduser eller stoppe fòring.

Kontakt
Kontakt driftsleder eller
produksjonssjef.

Ansvarlig
Driftsoperatør

Vurder: Er det mulig å fjerne maneter med
propellstrøm eller andre måter?
Hent inn mannskap fra andre lokaliteter ved
behov
Kontakt veterinær. Ta ut vannprøver.
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Driftsoperatør/Driftsleder
Egen telefonliste
Driftsoperatør/Driftsleder
Fishguard 480 82 120 / Arild Driftsleder
Kollevåg 48 3124 50

