Helgeland Miljøfisk AS

Plan for gjenfangst av rømt fisk – lokalitet Toftodden Helgeland
Miljøfisk
Formål:
Å sikre effektiv gjenfangst av rømt fisk, og avgrense skadeomfanget ved en eventuell rømning.
Ansvar og myndighet:
Daglig leder er ansvarlig for å godkjenne og gjennomføre planen.
Definisjon/krav:
Det skal etter akvakulturdriftsforskriften § 39 straks settes til verk gjenfangst av fisk ved rømning.
Gjenfangstplikten avgrenser seg til anlegget sitt nærområde som defineres som sjøområdet inntil 500
meter fra anlegget, og opphører når det er åpenbart at den rømte fisken ikke lenger befinner seg i
nærområdet. Dersom mulighetene til gjenfangst av rømt fisk tilsier det, kan Fiskeridirektoratets
regionskontor i samarbeid med fylkesmannen utvide eller innskrenke gjengansgspliktens omfang i tid
og geografisk utstrekning.

Tiltak dersom rømming har skjedd
Den som først oppdager at rømming av fisk skjer, eller får mistanke om det, har plikt til å sørge for at
lokale myndigheter blir varslet og at umiddelbare tiltak blir igangsatt. Akvakulturdriftsforskriften §38 og § 39

Tiltak
Varsle
Finne årsak
Vurder
Gjenfangst garn

Krav til utførelse

Ansvar

Ved rømming varsle iht. varslingsliste rømming av fisk
Vurdere årsak og omfang av rømming
Kontakt evt. dykker for vurdering og reparering av skade
Start gjenfangst med garn samme dag som rømming
oppdages
Vurder behov for bruk av dusør for å stimulere til økt fiske
blant fritidsfiskere
Vurdere behov for oppslag på lokale samlingssteder som
synliggjør type fisk som har rømt, samt dusørordning og
kontaktperson

DL/operatør
DL/operatør
DL/operatør
DL/operatør

Gjenfangst fisk

Avtale med lokale fiskere / fiskemottak for gjenfangst

Varsle
myndigheter
Varsle forsikring

Varsle Mattilsynet/fiskeri. dir. Dette skal skje uten
forsinkelser etter at hendelsen ble oppdaget
Varsle forsikringsselskapet.

DL/stedfortreder
DL/stedfortreder

Dusør
Offentlig
informasjon

DL/stedfortreder
DL/
stedfortreder

DL/stedfortreder

Varsling ved rømming av fisk
Ansvarlig for varsling
Den som oppdager hendelsen
DL eller stedfortreder varsler
DL eller stedfortreder

Varsling til
DL, eller stedfortreder
Varsle Mattilsynet/fiskeri. dir. dette skal skje uten forsinkelser
etter at hendelsen er oppdaget.
Varsler forsikringsselskap.

