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Beredskapsplan ved kritiske situasjoner/alvorlige hendelser.
For å oppnå effektiv iverksetting av tiltak skal planen være kjent av alle ansette i Vestfjord Marine
(ansvarsområder, beslutningtakere m.v.).
Planen skal sikre at helse, sikkerhet, ytre miljø, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet blir
ivaretatt ved alvorlige hendelser og krisesituasjoner.
Eksempel på situasjoner som krever rask tømming av hele eller deler av anlegget:
1. Massedød forårsaket av: alger, maneter, sykdom, oljesøl ..
2. Alvorlig smittsom sykdom

A. Om fisken i anlegget har slaktestørrelse/kan slaktes velges følgende løsning:
1. Driftsleder avklarer beslutning om utslakting av anlegget i samråd med daglig leder/styreleder
og Mattilsynet.
2. Driftsleder kontakter slakteri: informerer om situasjonen, avtaler omfang/kapasitet på
mottak/slakteri (i hht avtale).
3. Driftsleder kontakter brønnbåtrederi: informerer om situasjon, avtaler omfang/kapasitet på
transport til slakteri (i hht avtale).
SLAKTERI:
•

AS Glea

mob.: +47 952 36 366

Kapasitet: 100 tonn/døgn

BRØNNBÅTREDERI:
•

Steinar Olaisen AS

mob.: 905 07 987

Kapasitet: 360 tonn

•

Færøysund AS

mob.: 950 61 585

Kapasitet: 300 tonn

Ihht avtalt kapasitet til brønnbåtrederi og slakteri vil følgende utslaktinghastighet av
anlegget være mulig: en lokalitet med 780 tonn MTB vil kunne slaktes ut på ca 3 døgn.
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B. Om fisken ikke har slaktestørrelse, dvs. ikke kan slaktes velges følgende løsning:
1. Driftsleder avklarer beslutning om destruksjon av anlegget i samråd med daglig
leder/styreleder og Mattilsynet.
2. Driftsleder kontakter brønnbåtrederi: informerer om situasjon, avtaler omfang/kapasitet på
destruksjon og ensilering.
BRØNNBÅTREDERI:
•

Hordafor 2

mob: 46433010

Kapasitet: 800 tonn

•

Hordafor 3

mob.: 46433010

Kapasitet: 630 tonn

•

Hordafor 4

mob.: 46433010

Kapasitet: 1300 tonn

En lokalitet med 780 tonn MTB vil dermed kunne tømmes på omkring 2 døgn.

C. Ved massedød velges følgende løsning:
1. Driftsleder kontakter Hordafor og informerer om situasjonen, avtaler omfang/kapasitet på
henting av dødfisk/ensilasje.
BRØNNBÅT:
•

Hordafor 4 (mob. 464 33 010) Lastekapasitet: 1300 tonn Destruksjonskapasitet: 960tonn/time

En lokalitet med 780 tonn MTB vil dermed kunne tømmes på omkring 2 døgn.

