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HENDELSER
Rømming av
fisk

Ved sykdom og
dødelighet på
fisk

Dårlige
værforhold,
ising og
lignende
Alger,
Maneter

Oljeflak/søl

Brann

Tyveri

FOREBYGGENDE
TILTAK
Følg prosedyre for å
oppdage rømming.
Daglig ettersyn av
anlegg,
Kontroll/kvalitetssikre
alle nøter og
fortøyninger.

Sørg for optimale
miljøbetingelser for
fisken. Vurder om
luseskjørt må
løftes/fjernes.
Reduser stress.
Vurder å stoppe fôring.
Følg instrukser og planer
for produksjon.
Lytt daglig til
værmeldingen.
Påse at båter, flåter,
merder og løst utstyr er
tilstrekkelig sikret
Daglige kontroller av sikt
og farge i havet.
Ved observasjon av
maneter, kjør båt i
fjordområdet og let
etter ansamlinger av
maneter.
Observer sjøen daglig.

Lett antennelig avfall
kastes i brannsikret
søppelboks
Lett antennelig væske og
lignende oppbevares
forsvarlig.
Jevnlig vedlikehold av elog brannanlegg.
Observer og hold vakt
over anleggene. Lås
anleggene.

Personskade

Følg instrukser og bruk
tilgjengelig verne- og
sikkerhetsutstyr
Bruk SUNN FORNUFT

Kjemiske
stoffer

Bruk verneutstyr.
Gjennomgang av
stoffkartotek (datablad)
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REDNINGSBEREDSKAP

TILTAK

Fiskeridirektoratet 03415
Barentsdykk Mehamn AS
Inge Nygård 909 99 547
Båt 462 50 005
Finnsnes Dykk
Kenneth 907 64 322
Yngve (båt) 907 10 907
Mimmi (båt) 907 11 907
AQS 742 88 00
Fishguard
Anne 971 28 669
Fiskehelseansvarlig
Berit 975 27 198
Mattilsynet
22 40 00 00
ScanBio
960 41180/561 47300
Værvarsling
(Tromsø) 77 62 13 00
www.yr.no

Følg beredskapsplan
før rømming av fisk.

Rømmingssted og årsak til rømming
avdekkes og utbedres umiddelbart.

Gjenfangstfiske.
Det skal til enhver tid
være beredskapsgarn
tilgjengelig ved
anlegget

Varsle nærmeste overordnede som
melder fra til Fiskeridirektoratet.

Sintef
vakt 906 04355
Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling
78 95 03 00

Observer og hold
personell orientert.
Utstyr for nødoksygenering ligger i
beredskapslageret i
Alta. Manetnot

Nordkapp kommune
09750
Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling
78 95 03 00
Kystverkets alarmsentral
33 03 48 00
Brann 110
Brannvesenet i Nordkapp
09750

Tilgang til oljelenser.
Observer og hold
personell orientert.

Gjennomfør årlig
vedlikehold og testing
av CO2, skum,
vannposter.
Årlig gjennomgang av
brannrutiner med
ansatte.

Ring brannvesenet.
Slå av hovedstrømmen på anlegget.
Lukk dører og vinduer.
Slukk med tilgjengelig slukkeutstyr.
Alt personell møter på
oppsamlingsplassen.

Politi 112

Båter skal være
operativ til enhver
tid.
Medisinsk utstyr skal
til enhver tid være
komplett og
tilgjengelig.
Årlig gjennomgang
med de ansatte.
Tilgjengelig
førstehjelpsutstyr.
Stoffkartotek.

Vurder om tyveri kan hindres uten fare for
deg selv eller andre.
Meld fra til Politi og observer.

Nordkapp lensmannskontor

78 42 80 00
Lege 113
Nødnr. legevakt 116 117
Legevakt Nordkapp
78 47 66 66
Arbeidstilsynet
81 54 82 22
Lege 113
Legevakt Nordkapp
78 47 66 66
Giftstoffsentralen
22 59 13 00

Aktiv gjenfangst rundt anlegget (500 m),
bruk alle beredskapsgarna.
Kontakt evt. dykker - se telefonliste GSFF

Følg
beredskapsplanen for
sykdom og massedød
Tilkall veterinær.
Vurder behov for
tømming av ensilasje,
skaffe flere tanker og
kar.
Observer og hold ev.
personell orientert
om situasjonen.

Vurder å stoppe fôring.
Hindre smittespredning.
Plukk svimere og dødfisk.
Desinfisere utstyr etter bruk.
Kverning av dødfisk.
Ved lave oksygenverdier over tid: Vurder
om luseskjørt må heves/fjernes.
vurder innhenting av ekstra hjelp.
Drivis løses opp med båter eller skyves
unna anlegget.
Inspiser anlegget når været tillater det.
Tilkall hjelp ved behov, bruk telefonlisten
til GSFF.
Vurder å stoppe fôring.
Vurder behov for veterinær.
Sett propellstrøm mot notveggen dersom
maneter tetter for vanngjennomstrømming.
Følg Prosedyre for overvåking og tiltak ved
store magnetforekomster.
Stopp fôring.
Vurder utsett av oljelenser i samråd med
den lokale oljevernberedskapen i
Nordkapp kommune.

Ring lege/sykehus.
Bring eventuelt pasient til lege.
Utfør forebyggende behandling til lege
kommer, eller underveis til lege.
Varsle arbeidstilsynet. Komplett
førstehjelpsutstyr ligger på avdelingene.
Ring lege.
Førstehjelp i henhold til
lege/stoffkartotek.
Syre: Skyll straks med vann.
Stoffkartoteket ligger på kontoret på
avdelingene.

