Helgeland Miljøfisk AS

4.1.3 Beredskap rømming
Formål
Tiltak for å forebygge rømning og en plan for tiltak ved rømning.

Ansvar og myndighet
Daglig leder er ansvarlig

Definisjon/krav
Fisk kan rømme pga.:
•
•
•

Svikt / havari i siler / rister i kar
Forflytting/levering av fisk
Uvær/havari installasjoner

Gjennomføring
Forebyggende tiltak
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Før kar skal tas i bruk med ny fisk, skal utstyr kontrolleres og dokumenteres med
kontrollskjema nr. XX. (Dette dokumentet lagres så i vår internkontrollsystem). Defekt utstyr
skal repareres eller vrakes.
Siler / rister skal festes slik at det ikke er mulighet for at de løsner når det kommer fisk i
karet.
Rutine for kontroll av riktig lysåpning og innfestning av alle siler i kar og områder der fisken
skal håndteres. Dette gjelder også overløpsrist.
Siler / rister skal rengjøres etter behov, for å unngå at de blir tette.
Matet og utformingen av rista skal være sterk nok til å tåle trykkbelastningen i karet. Huleller spalte-dimensjon i sila og rista skal være dimensjonert i forhold til størrelsen på fisken.
Ved tetting av rister, skal årsaken fjernes og ristene rengjøres straks for å unngå havari.
Flytting av fisk:
Ved sortering/flytting der fisk blir ført gjennom rør eller slanger fra kar via fiskepumpe og
sorteringsmaskin og tilbake til kar, må alle skjøter og sammenføyinger være tette og solide
slik at fisken kommer dit den skal. Det samme gjelder om arbeidet er vaksinering eller
levering.
God bemanning, god kommunikasjon anlegg – brønnbåt, god overvåking, kordinering og
planlegging av smoltlevering.
Gode prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av ansatte.
Ved varsel om uvær skal området sjekkes og installasjoner i tråd med beredskapsinnstruks
v/uvær.
Inspeksjon og vedlikehold av områdesikringer i hht. prosedyrer.

Ved rømning:
•

Ved oppdaget rømning skal det straks settes i gang tiltak for å oppdage og tette lekkasjen.
Deretter skal følgende varslingsrutine straks settes i verk:

Røkter – Daglig leder/ansvarlig – Fiskeridirektoratets regionskontor – Forsikringsgiver

Helgeland Miljøfisk AS
Det skal straks settes i gang gjenfangst av fisk som er rømt i sjøområdet inntil 500 m fra avløpet, evt.
Område definert av fiskeridirektoratet/miljøvernavdelinga eller fylkesmannen.
Det skal settes ut garn rundt anlegget ifølge skissert gjenfangstplan. Gjenfangstgarn skal til enhver tid
ligge klar på anlegget.

