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DFU 2: Rømming / Mistanke om rømming

Beredskapsleder 1. linje (Driftsleder)

Varsling /
Mobilisering Håndtering Tilgang til utstyr

 
•         Dersom det

oppdages hull
(maskesprott) i
not/hoppenett som
er stor nok til at fisk
kan komme seg
gjennom skal det
betraktes som
mistanke om
rømming og
varsles.

•         Det observeres
laks utenfor merd

•         Det observeres
fremmed fisk inne i
merd

•         Varsling fra andre
om fangst av mulig
oppdrettslaks

 
 
•         Varsle

Regionsdirektør
 

•         Etabler
kontaktperson på
lokalitet

 
•         Mobiliser egne

ressurser
 
•         Tilkall dykker
 
 
 

 
•         Lokaliser hvor rømmingen foregår
 
•         Reparer og sikre skaden. Dersom det er

hull i not og posen ikke lar seg line opp,
prøv å legg avkastnoten over hullet inntil
dykker er på plass og kan sy igjen hullet.

 
•         Organiser egne ressurser og fordel

arbeidsoppgaver
 
•         Sett ut garn rundt anlegget innenfor 500m

sonen og i henhold til plan og kart for utsett
av gjenfangtsgarn.  Hver lokalitet har egne
gjenfangtsgarn.  

 
•         Gjennomfør sjekk av alle notposer i sjø på

lokaliteten 
 
•         Loggfør gjenfangstfiske (navn på fisker og

antall fisk). All gjenfangst/bifangst skal
rapporteres til Fiskeridirektoratet benytt eget
skjema på Fisk.dir sider 
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-
og-skjema/Skjema-akvakultur/Gjenfangst-
etter-roemming

 
•         Vurder behov for ytterligere sikring av

anlegg
 
•         Koordiner videre håndtering i samråd med

NRS Regionskontor (2. linje).
 
•         Sikre at eksterne henvendelser rettes til

NRS Regionskontor (2. linje)
 
•         Presse henvendelser sendes til NRS

Regionkontor (2. linje)
 

 
•         Det skal ligger

gjenfangstsett på hver
landbase/flåte.

 
•         Se egen telefonlisten for

hjelp til gjenfangst.
 
•         Kommunikasjonsutstyr

lokalt og for kontakt med
regionskontor

 
•         I Finnmark har i tillegg til

egne gjenfangtsgarn
også tilgang regionale
stasjoner med
gjenfangtsgarn (2 linje
koordinerer dette)
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