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Beredskap ved rømming av fisk.
Formål: Ved mistanke om eller konstatert rømming skal denne beredskapsplan sikre at det
umiddelbart varsles og igangsettes tiltak. Selskapets rutiner for overvåking av anlegget skal
sikre tidlig påvisning av notskade m.v. slik at risiko for rømming reduseres til et minimum.
Tiltak ved mistanke om / konstatert rømming:
•

Den som oppdager eller får mistanke om rømming skal umiddelbart varsle driftsleder.

•

Omfang og årsak vurderes.

•

Om mulig stoppes eller begrenses skadeomfanget!

•

Fiskeridirektoratet varsles:
o

Senest innen 2 timer fra oppdagelse/påvisning

o

Rapportering via fiskeridir.no : Min side : Rømmingsskjema side 1

o

Dersom rømmingssikringsarbeid må prioriteres meldes først til: 55 23 83 36

•

Forsikringsselskapet varsles ved behov

•

Vurdere om man har tilstrekkelig utstyr og personell.

•

Gjenfangst av fisk startes:

•

•

o

Bruk av personell og båter som er forhåndsavtalt

o

Ytterligere personell og/eller utstyr rekvireres ved behov

o

Bruk av klargjort gjenfangstgarn med tilpasset maskevidde

o

Garn settes ut i området omkring anlegget, tilpasset lokaliteten

o

Garnfiske i hht. avtale med Fi.dir. reg.kontor, Statsforvalter miljøvernavd.

o

Primærområde for gjenfangst er en sone på 500 m fra anlegget

o

Gjenfangstplikt opphører når rømt fisk åpenbart ikke lenger befinner seg her

o

Ved skriftlig pålegg kan Fi.dir. utvide gjenfangstplikten i tid/rom

Sammen med fiskehelsetjenesten vurderes om fisken er trygg å spise
o

Mannskap som deltar i gjenfangst orienteres om dette

o

Media/allmenheten orienteres om fisken kan spises

Selskapet oppretter mottak for rømt, avlivet fisk – dvs.:
o

Fisk som ikke er trygg å spise / er for liten til å spises / ikke ønskes spist

o

Ved større rømmingsomfang vurderes også bruk av Beredskapsplan

•

Dersom rømming skyldes skade på eget anlegg skal episoden avviksbehandles.

•

Fiskeridirektoratets Beredskapsveileder ved rømming av fisk: HER

