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Beredskapsplan rømming matfisk og ventemerder
Enheter: BRK Holding/Flakstadvåg Laks (med underliggende enheter) ID: 1266
Godkjent av: Nina Frantzen Gyldig fra: 05.07.2021 Revisjon: 1.0

Formål:          Beredskapsplan rømming av fisk er generell og gjelder for alle selskapets lokaliteter inkludert
ventemerdanlegget i Flakstadvåg havn. Planen har som formål og forebygge rømming av fisk
samt begrense omfanget ved en eventuell rømming.  Denne planen bygger på risikoanalyse
2017/009.

 
Ansvar:          Den/de som oppdager/får mistanke om rømming.
                        Akvatekniker/servicebåter/driftsleder.
                        Generasjonsleder (rømming matfisk), 

driftsleder slakteri (rømming ventemerd) eller driftskoordinator må varsles umiddelbart av
den som oppdager og/el mistenker rømming.

 
Lovhjemmel: Akvakulturdriftsforskriften.
 
 
Viktige telefonnummer/mailadresser:

Fiskeridirektoratet 55 23 83 37 / 911 03 277
Mattilsynet 22 40 00 00

Kystverkets vaktsentral
(NAVCO)

navco@kystverket.no
22 42 23 31

Fylkesmannens
miljøvernavdeling

77 64 20 00

__________________________________________________________________________
 
Hvordan oppdage/ mistanke om rømming?

Hull i nøter eller annen svikt i anlegget oppdages ved daglig ettersyn eller ved kontroll og ettersyn av
not.

 
Tabell som er veiledene for mistanke om rømming:
(Ved økende fiskevekt er sannsynligheten for rømming avtakende ved oppgitte maskesprott)

Hel maske Halv maske Maskesprott not Fiskevekt (gram)
31 mm 15,5 mm 2 masker 50 – 600 gr.
40 mm 20 mm 2 masker 600- 1000 gr.
58 mm 29 mm 2 masker Mer enn 800 gr.

 
Det oppdages laks utenfor mærene
Det oppdages fremmed fisk i not.
Fiskere eller andre melder om fangst av mulig oppdrettsfisk
Forvaltning har fått inn rapport av mulig oppdrettsfisk i området.

 
Begrense rømming:
Strakstiltak:
      - Opplining av not og tetting av hull, eller
      - Avkastnot senkes ned og stenger igjen hullet.
      - Notposer sjekkes av dykker.

Den enkelte lokalitet har spesifikk «Alarmplan rømming» (dok i.d: 2.2.9.6-2.2.9.10), som definerer ansvar
og oppgaver i tidlig fase av mistanke og/eller oppdaget rømming. Det er en forutsetning i denne
beredskapsplan at alarmplanen er fulgt.
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Generasjonsleder/ Driftsleder slakteri/ Driftskoordinator eller dens stedfortreder trer inn i håndtering av
rømmingssak så raskt som mulig.
Følgende kontrolleres i rekkefølge:

1. Er alle mulige tiltak for å hindre ytterligere rømming iverksatt?
2. Er garn satt i sjø?
3. Er dykker kontaktet?

 
Plan for gjenfangst:
Viser til Dok.id:
2.2.8.29 Oversikt over utstyr for gjenfangstfiske og utstyr i beredskap matfisk og ventemerd
2.2.8.30 Plan for plassering av gjenfangstgarn ved en eventuell rømming matfisk og ventemerd

 
2.2.8.32 Oversikt over maskestørrelser og fiskestørrelser gjenfangstgarn matfisk og ventemerd

 
Rapportere rømming:

4. Meld rømming eller mistanke om rømming fra eget eller andres anlegg på fiskeridirektoratets min
side, rømmingsskjema del 1.

5. Hvis rømmingssikringsarbeid må prioriteres kan første melding gis pr telefon
(911 03 277) til Fiskeridirektoratets døgnåpne telefonvakt. I slike tilfeller skal skriftlig utfylt
rømmingsskjema, del 1, sendes inn så snart akutte sikringstiltak har blitt gjennomført.

6. Dersom det etter at skjema del 1 er sendt, er grunn til å tro at det innmeldte tallet avviker vesentlig i
forhold til den reelle rømmingen (dersom estimatet endrer seg enten med mer enn 1000 fisk eller 25
prosent av oppgitt rømming), skal korrigert antall straks meldes på nytt og innen 2 timer etter den
nye informasjonen foreligger. (skjema del 1).

7. Når skadeomfanget er fastlagt eller det foreligger bedre oversikt hos oppdretter over hvor mye fisk
som faktisk er blitt borte (for eksempel når gjenværende fisk er talt opp), rapporterer oppdretter inn
det endelige antallet til Fiskeridirektoratet (skjema del 2).
 

Videre oppgaver:
8. Sørge for at de nødvendige resurser av folk og utstyr tilføres lokaliteten for å ivareta hendelsen, samt

øvrig drift.
9. Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle

Kystverkets vaktsentral (NAVCO)
10. Dersom fisken som antas rømt er syk, det foreligger mistanke om sykdom, eller fisken er under

medisinering, varsle Mattilsynet.
11. Naboanlegg varsles.
12. Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor.
13. Oppfølging gjenfangst, registrering og mottak på land.
14. Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor.
15. Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse.

 
Kommunikasjon:
Kommunikasjon med Fiskeridirektorat, og Kystverket håndteres av Generasjonsleder/ driftsleder slakteri/
driftskoordinator eller dens stedfortreder. Kommunikasjon med media og øvrige myndigheter håndteres av
Daglig leder eller dens stedfortreder.
 
Beredskapsøvelser:
Det bør gjennomføres beredskapsøvelser på håndtering av rømming i selskapet årlig der alle lokaliteter
inkludert ventemerd er representert. Øvelser skal dokumenteres i sin helhet fra planlegging, gjennomføring
og evaluering.
 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/EQS/_eqs_system_dir/temp/dok00124.doc
file:///E:/EQS/_eqs_system_dir/temp/dok00125.doc
file:///E:/EQS/_eqs_system_dir/temp/dok00127.doc


Dokument «Beredskapsplan rømming matfisk og ventemerder», ID 1266 - EQS

3/3

Kryssreferanser
Rutine daglig og periodiske kontroller (A-F service)

Varslingsliste rømming matfisk og ventemærer
Oversikt over utstyr for gjenfangstfiske og utstyr i beredskap matfisk og ventemerd
Plan for plassering av gjenfangstgarn ved en eventuell rømming matfisk og ventemerd
Registreringsskjema for gjenfangst ved rømming
Oversikt over maskestørrelser og fiskestørrelser gjenfangstgarn matfisk og ventemerd
Registreringsskjema rømming
Alarmplan ventemerd Flakstadvåg havn
Alarmplan lokalitet Gjervika
Alarmplan lokalitet Skarvberget
Alarmplan lokalitet Flakstadvåg
Alarmplan lokalitet Årberg
Alarmplan lokalitet Hallvardsøya
Alarmplan lokalitet Frovågneset
Alarmplan lokalitet Hundbergan

 
 
 


