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Beredskapsplan ved mistanke om rømming og ved rømming,
matfisk
Varsling
Ansvarlig
Den som
oppdager det

Varsling
Ved mistanke om rømming og ved
rømming må den som oppdager det
straks varsle områdeleder evt.
stedfortreder (se varslingsliste).

Tiltak
Ved mindre skader begrenses skadeomfanget
snarest mulig ved bøting av hull i not eller
andre tiltak.
Sette i gang gjenfangstfiske
Områdeleder må sørge for at akvateknikere
prioriterer arbeid med å forhindre videre
rømming. Alt annet daglig arbeid ved
avdelingen skal opphøre.
Ved behov tilkalles dykkere eller båt med ROV

Områdeleder varsler produksjonssjef.
Områdeleder

Vurder om det er hensiktsmessig å dra ut til
avdelingen/lokaliteten.
Hvis mulig skal områdeleder så raskt det lar
seg gjøre få verifisert funnet av rømt laks,
f.eks ved visuell inspeksjon.
Områdeleder ansvarlig for at det blir skrevet
logg/referat fra lokalitet.

Melde rømming til Fiskeridirektoratet
(se eget punkt)

Produksjonssjef
Matfisk

Når gjenfangstfiske iverksettes skal
Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen
varsles (se varslingsliste og eget punkt).
Kalle inn beredskapsteam.
Dersom et anlegg har havarert eller
forflyttet seg slik at det er fare for
annen båttrafikk, skal Kystverkets
vaktsentral NAVCO varsles.
Varsler hovedkontoret i Bergen.

Regiondirektør

Vurdere om media skal kontaktes.
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Ved rømt fisk, skal gjenfangst iverksettes
snarest mulig ved å få ut beredskapsgarn. Alle
tilgjengelige garn skal ut innenfor 500 meter
fra anlegget.
Iverksett søknadsprosess om utvidet
gjenfangstfiske.
Bistå områdeleder med innhenting av
dykkere, mer mannskap, flere garn og båter,
innmelding av gjenfangstfiske og rapportering.
Dersom fisken må berges over i ny merd
gjøres dette ved hjelp av brønnbåt eller
overlining.
Bistå produksjonssjef matfisk.
Informer og innhent hjelp fra andre avdelinger
til gjenfangst.
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Varsling til Fiskeridirektoratet
Ved mistanke om rømming eller ved rømming skal produksjonssjef matfisk umiddelbart varsle på
fastsatt skjema «Melding om rømming» fra Fiskeridirektoratet. Bruk følgende link: Skjema for
melding av rømming
Del 1 sendes Fiskeridirektoratet pr e-mail til fmc@fiskeridir.no eller på faks til 55 23 82 76.
Dersom det etter at del 1 er sendt, er grunn til å tro at det innmeldte antallet avviker vesentlig i
forhold til den reelle rømmingen, skal dette meldes straks det blir klart.
Del 2 sammen med del 1 sendes Fiskeridirektoratet pr e-mail til fmc@fiskeridir.no eller på faks til 55
23 82 76 senest en (1) uke etter at aktuell(e) merd(er) med rømming er kontrollert og skadeomfang
er fastsatt.
Skriver en for hånd, så må dette gjøres med blokkbokstaver.
Gjenfangstfiske:
Vi er pålagt umiddelbart å gjennomføre gjenfangstfiske innenfor en 500 m sone rundt
rømmingsstedet. Beredskapsgarn finnes med ulike maskevidder oppbevart på landbasen på eller på
flåta. All fangst skal loggføres på fastsatt skjema. Oppstart og avslutning av gjenfangstfiske skal
meldes til Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen.

Media:
Ved rømming, eller mistanke om rømming, skal ingen fra avdelingen uttale seg til media. All kontakt
med media skal gå gjennom regiondirektør eventuelt den han delegerer ansvaret til.
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