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b) ORGANISASJONSKART:

VESTFJORD MARINE AS ER ORGANISERT I HHT. FØLGENDE ORGANISASJONSKART:

I en oppstartfase vurderes det å ha felles driftsleder for alle lokaliteter.
Stabsfunksjoner tilknyttet administrasjonen (daglig leder) vil bestå av økonomitjenester m.v.
Øvrige tjenester, slik som fôrleveranse, fiskehelsetjeneste, miljøundersøkelser, fortøyningsanalyse og anleggsertifikat m,v, vil bli kjøpt eksternt.
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c) TILLATELSER OG VILKÅR FOR DRIFT:

SELSKAPET ER I ETABLERINGS- OG SØKNADSFASE FOR MATFISKPRODUKSJON AV
TORSK OG AVVENTER BL.A. KOMMUNAL REVISJONSPROSESS FOR AREALPLAN DER
SELSKAPET HAR SPILT INN FLERE LOKALITETER TIL AREAL FOR OPPDRETT I SJØ.
DETTE DOKUMENT VIL BLI OPPDATERT ETTER HVERT SOM TILLATELSER OG VILKÅR
FOR DRIFT BLIR INNVILGET.
PÅ LOKALITETS-NIVÅ:
•

LOK.NAVN: __________________________ LOK.NR: ___________________

TILLATELSE/UTTALE FRA:
•

FYLKESKOMMUNEN

(dato): _______________

•

MATTILSYNET

(dato): _______________

•

FISKERIDIREKTORATET

(dato): _______________

•

STATSFORVALTER

(dato): _______________

•

KYSTVERKET

(dato): _______________

•

KOMMUNEN

(dato): _______________

•

LOK.NAVN: __________________________ LOK.NR: ___________________

TILLATELSE/UTTALE FRA:
•

FYLKESKOMMUNEN

(dato): _______________

•

MATTILSYNET

(dato): _______________

•

FISKERIDIREKTORATET

(dato): _______________

•

STATSFORVALTER

(dato): _______________

•

KYSTVERKET

(dato): _______________

•

KOMMUNEN

(dato): _______________
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LOVER OG FORSKRIFTER
Oversikt over viktigste lover og forskrifter som gjelder for virksomheten til Vestfjord Marine AS:
a) Akvakulturloven: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-79
b) Matloven: https://lovdata.no/lov/2003-12-19-124
c) Lov om dyrevelferd: https://lovdata.no/lov/2009-06-19-97
d) Dyrehelsepersonelloven: https://lovdata.no/lov/2001-06-15-75
e) Arbeidsmiljøloven: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62
f)

Naturmangfoldloven: https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100

g) Akvakulturdriftsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822
h) NYTEK-forskriften: https://lovdata.no/forskrift/2011-08-16-849
i)

Internkontrollforskriften: https://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127

j)

IK-Akvakultur: https://lovdata.no/forskrift/2004-03-19-537

k) Dyresykdomsbekjempelsesforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2022-04-06-634
l)

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell: https://lovdata.no/forskrift/2006-02-20-229

DENNE OVERSIKT VIL BLI OPPDATERT VED ÅRLIGE INTERNE REVISJONER OG ELLERS
VED ENDRINGER AV VESENTLIG BETYDNING FOR SELSKAPETS DRIFT.
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a) SYSTEM
i. PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING
•

Dersom avvik fra vedtatte / etablerte prosedyrer eller rutiner skjer skal dette beskrives av
den som oppdager avviket. Avviksskjema skal benyttes.

•

Det skal gjøre en vurdering av hvorvidt avviket har medført skade på personell, utstyr
eller fisk og beskrive dette i skjema.

•

Dersom avbøtende tiltak bør eller kan gjøres iverksettes dette/disse ASAP.

•

Ved diskusjon med personell internt vurderes det hvorvidt forbedrende tiltak kan/bør
innføres slik at tilsvarende avvik kan unngås i framtiden.

•

Dersom aktuelt bestemmes en dato for implementering av disse tiltak.

•

Driftsleder lukker avviket når disse tiltak eventuelt er implementert.

AVVIKSSKJEMA:
Avvik oppdaget (dato):

Oppdaget av:

Beskrivelse av avvik:

Avbøtende tiltak:

Dato:
(utført)

Forbedrende tiltak:

Dato:
(frist)

Avvik lukket (dato):

(sign):

Dato:
(utført)
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ii. PROSEDYRE FOR RISIKOANALYSE
Selskapet skal risikovurdere sin virksomhet i forhold til:
•
•

mulig risiko for mottak av smitte til egen fisk – Smittehygienisk risikovurdering
mulig risiko for smitte fra egen fisk til øvrige virksomheter – Biosikkerhetsplan

Tabell 1. Kvalitativ konsekvens-beskrivelse:

ESTIMAT
UBETYDELIG
LITEN
MODERAT
VESENTLIG
KRITISK

BESKRIVELSE AV KONSEKVENS RELATERT TIL AKVAKULTURANLEGGETS “NIVÅ”
Påvirkningen er ikke påvisbar eller minimal. Ingen handelspåvirkning.
Begrenset redusert produksjon, påvirker bare et fåtall enheter eller er kortvarig,
og/eller svært begrenset og forbigående handels-avbrudd.
Redusert produksjon (f.eks. vedvarende forøkt dødelighet eller nedsatt veksthastighet) og/eller av kortvarig til moderat lang varighet, som gir økonomisk tap.
Betydelig redusert produksjon, og/eller moderat til langvarig handels-avbrudd,
som medfører vesentlig økonomisk tap.
Fullstendig produksjonstap, mulige barriærer for gjenoppstart av produksjonen
og/eller fullstendig stans i handel, som medfører ekstremt økonomisk tap.

Tabell 2. Matrise for risiko-vurdering:

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS-VURDERING
UBETYDELIG

LITEN

MODERAT

HØY

KRITISK

neglisjerbar

lav

lav

lav

middels

USANNSYNLIG

lav

lav

middels

middels

høy

MULIG

lav

middels

middels

høy

høy

SANNSYNLIG

lav

middels

høy

høy

ekstrem

SIKKER

lav

høy

høy

ekstrem

ekstrem

FJERN

Risikoanalyser identifiserer om hvilke farer som må håndteres, hvilke kritiske kontrollpunkt for smitteveier som må ha fokus for ledelsen, og hvilke tiltak som trolig er mest effektive for å redusere risiko.

Tabell 3. Fortolkning av risiko-estimat:
Risiko-estimat

Beskrivelse

Neglisjerbar

Akseptabelt risiko-nivå. Ingen tiltak nødvendig.

Lav

Akseptabelt risiko-nivå. Undersøkelser/overvåking kan være nødvendig.

Middels

Uakseptabelt risiko-nivå. Gjennomgå og forsterk for smittereduserende tiltak.

Høy

Uakseptabelt risiko-nivå. Finn og iverksett ekstra smittereduserende tiltak.

Ekstrem

Uakseptabelt risiko-nivå. Utfør umiddelbare tiltak for å redusere risiko.
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Trinnvis fremgangsmåte for risikoanalysen:
1. Identifisering av farer
Her avgjøres hvilke patogene agens som bør risikovurderes, og kan inkludere et spesifikt
patogent agens eller en gruppe patogene agens som potensielt kan forårsake sykdom i
anlegget. Frekvens av forekomst, biofysisk karakterisikk, mulighet for påvisning (dersom
tilstede) og mulige smitteveier klarlegges.
2. Risikovurdering
Her fastsettes størrelsen på risiko, og er produktet av sannsynligheten for at det skal skje
og konsekvensen av at det skjer. Risikovurderingen kan være kvalitativ eller kvantitativ.
Ved en kvalitativ vurdering estimeres sannsynlighet for introduksjon og etablering, og
inkluderer da gjerne overføring av en sykdom med påfølgende konsekvenser. Kvalitativ
beskrivelse av estimat for sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 4 og 1. Tabell 2
illustrerer hvordan estimat for sannsynlighet og konsekvens kan kombineres i en matrise
for å gi et estimat på risiko. Tabell 3 gir en fortolkning av risiko-estimater.
Tabell 4. Kvalitativ sannsynlighets-beskrivelse:
Sannsynlighets-estimat

Beskrivelse

Fjern

Svært usannsynlig, men ikke umulig.

Lav

Kan forekomme, men bare i sjeldne tilfeller.

Middels

Beviselig åpenbart at det er mulig i denne situasjonen.

Høy

Det er sannsynlig, men ikke sikkert, at det vil skje.

Ekstrem

Det er sikkert at det vil skje.

3. Risiko-styring
Risikostyring benyttes for å bestemme en hensiktsmessig håndtering for et vurdert risikonivå som beskrevet i tabell 3. Prosessen med risikoanalysen identifiserer alle nødvendige
trinn i smitteveier for at den aktuelle risiko skal inntreffe, og synliggjør dermed de mest
effektive smittereduserende tiltak. Mange smittefarer vil ha samme smittevei og smittereduserende tiltak vil derfor ofte være effektive overfor flere typer smitte / agens. Informasjon om agens og deres smitteveier (trinn 1) kombineres med en vurdering av risiko ved
hver smittevei (trinn 2) for å identifisere de mest hensiktsmessige og kostnadseffektive
smittereduserende tiltak.
De mest hensiktsmessige smittereduserende tiltak for et spesifikt akvakulturanlegg vil
avhenge av tiltakenes hensiktsmessighet og pålitelighet, samt kategorien til akvakulturanleggets produksjonssystem og kostnad.
Øvrige forhold ved selskapets virksomhet som skal risikovurderes:
•
•
•

Mulig risiko for rømming - Rømmingsrisikoanalyse
mulig påvirkning på det ytre miljø – Miljørisikoanalyse
mulig skade ved risikofylte operasjoner – Sikker Jobb Analyse (SJA)

De samme prinsipp for identifisering av farer, samt vurdering av sannsynlighet og risoko, kan
benyttes for disse.
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b) PERSONELL
i. PROSEDYRE FOR ARBEIDSMILJØ
Arbeidsmiljøloven er den sentrale verneloven rettet mot arbeidstakere på arbeidsrettsområdet. Ved innleie omtales likebehandling og solidaritetsansvar, opplysningsplikt og
innsynsrett. Ansettelse og oppsigelse av arbeidsforhold omtales, samt arbeidsgivers plikter
og arbeidstakers medvirkningsplikt. Fremgangsmåte og rutiner ved varsling, taushetsplikt ved
varsling til off. myndighet, forbud mot gjengjeldelse og omtale av oppreisning og erstatning
ved brudd på forbudet. Ved oppsigelse angis formkrav, oppsigelsesfrister, oppsigelsesvern,
vern mot usaklig oppsigelse, oppsigelsesvern ved sykdom, svangerskap og etter fødsel /
adopsjon. Suspensjon og rett til å fortsette i stillingen er også omtalt.
ii. PROSEDYRE FOR VERNEOMBUD & VERNERUNDE

Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud som velges blant arbeidstakere
der alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder.
Verneombud velges for to år av gangen, skal være en ansett og dyktig arbeidstaker i
virksomheten, bør ha erfaring og innsikt i arbeidsoppgavene og ha jobbet i virksomheten
de to siste år. Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens HMS-arbeid og skal ivareta
arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at

virksomheten er innrettet og vedlikeholdt slik at arbeidet kan utføres på en måte som
ivaretar hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Verneombudet skal tas
med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
innenfor verneområdet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et trygt arbeidsmiljø og

arbeidsgiver skal innen rimelig tid rette opp forhold som utsetter arbeidstakerne for fare /
ulykke på jobb. Godt arbeidsmiljøarbeid avhenger av at arbeidstaker og arbeidsgiver
samarbeider om å finne gode løsninger. Medvirkning innebærer at arbeidstakers synspunkt og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar endelig beslutning.
Vernerunder for å undersøke arbeidsplassen for forebygging av skader og risikofylt
arbeid / operasjoner planlegges og ledes av verneombudet. Verneombudet skal påse at
internkontrollsystemet i virksomheten er etablert, brukes etter hensikten og vedlikeholdes.
iii. PROSEDYRE FOR OPPLÆRING

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring, øvelse og instruks for å utføre
arbeidet på en trygg måte, og gjøres kjent med aktuelle forskrifter, interne prosedyrer,
rutiner, sikkerhetsregler og beredskapsplaner og bruk av personlig verneutstyr.
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c) DAGLIG DRIFT
i. PROSEDYRE FOR MOTTAK AV SETTEFISK
Transport av settefisk fra leverandøranlegget avtales og planlegges i god tid. Før mottak skal
anlegget være tilstrekkelig klargjort med nøter, dødfiskhåv, fôr, fôringssystem m.v. Tilstrekkelig med kompetent personell skal være tilstede for å motta fisken, inkl. bistand ved
fortøying av brønnbåt til anlegget, anvisning av merd til fisken m.v. Det skal tas spesielle
hensyn for å sikre mot skade på nøter fra brønnbåtens propeller/sidepropeller – dette særlig
ved sterk strøm. Dokument som følger fisken fra leverandøranlegget, samt dokumentasjon for
vannkvalitet under transporten, tas imot og sjekkes for arkivering. Dersom unormal adferd er
observert under transport og/eller blir observert ved mottak kontaktes ledelsen og/eller
fiskehelsetjenesten for ytterligere undersøkelser og/eller prøvetaking. Det samme gjelder
dersom det er unormal dødelighet ved eller kort tid etter mottak.
ii. PROSEDYRE FOR FÔRBESTILLING & MOTTAK

Ledelsen skal inngå avtale med aktuell fôrleverandør som kan levere tilstrekkelig fôr av
aktuell kvalitet og volum innen en viss forhåndsavtalt leveringstid og pris. Driftsleder har
hovedansvar for å planlegge og utføre fôrbestilling i tide slik at det alltid finnes
tilstrekkelig fôr av korrekt type (kvalitet) og pellet-størrelse på anlegget. Ved fôrbestilling
skal driftsleder legge til grunn fiskens forventede tilvekst (biomasse) basert på fôrtabell
og sjøtemperatur i perioden - kombinert med erfaring. Ved mottak av fôr skal tilstrekkelig
med personell være tilstede for hjelp til fortøying av fôrbåt og anvisning av hvor fôret skal
leveres. Dette kan sløyfes dersom annet avtales og tilrettelegges for. Ved mottak sjekkes
fôret vedr. rekvirert (avtalt/bestilt) type/kvalitet og volum. Ved mistanke om feil på fôret
(mye knus/støv, rennende fett/fettslepp, sopp/mygl, hull i fôrsekk m.v.) sikres fôrprøver
og driftsleder / ledelsen kontaktes, som fremmer reklamasjonskrav overfor fôrleverandør.
iii. PROSEDYRE FOR FÔRING OG KAMERAKONTROLL
Driftsleder har hovedansvar for daglig fôring av fisken, et ansvar som kan delegeres til andre
med tilstrekkelig erfaringsbasert kompetanse. Ved fôring skal det påses at fisken til enhver

tid får tilstrekkelig fôr til å sikre god helse og normal tilvekst. For å oppnå en mest mulig
kostnadseffektiv produksjon skal overfôring unngåes. Dersom ikke alt fôr blir spist, og
fôrpellet faller til bunns, kan dette skape dårlig miljø på bunn under anlegget, noe som
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igjen på sikt kan skape dårlig vannmiljø i anlegget. Samtidig vil det øke fôrfaktoren og gi
dårligere økonomisk produksjonsresultat. Manuell kontroll av fôring ved hjelp av undervannskamera, som er tilknyttet anleggets fôringsstyring, er en effektiv metode for å
redusere risiko for overfôring. Ved dårlig appetitt må fôringsintensiteten reduseres
tilsvarende. Sterk sol, stress og/eller redusert helse (sykdom ?) kan gi nedsatt appetitt.
iv. PROSEDYRE FOR OVERVÅKING AV FISK – FISKEVELFERD – VANNKVALITET
Driftsleder har hovedansvar for daglig overvåking av fisken, et ansvar som kan delegeres til
andre med tilstrekkelig erfaringsbasert kompetanse. Ved overvåking av fisken skal man se
om fisken har normal, rolig svømmeadferd og at appetitt er som normalt/forventet. Dersom
det observeres unormal adferd og/eller sterkt redusert appetitt, kontaktes driftsleder som
vurderer hvorvidt fiskehelsetjenesten skal tilkalles. Ved uavklart dødelighetsøkning kontaktes
fiskehelsetjenesten. Alle operasjoner på anlegget som involverer fisken skal utføres mest
mulig skånsomt slik at stress og/eller skade på fisken unngås. Opplining av nøter/fisk:
SEPARAT PROSEDYRE. Alle ansatte med arbeidsoppgaver som på et eller annet vis
berører fisken skal ha gjennomgått fiskevelferdskurs minimum hvert 5. år. Driftsleder skal
følge med på miljøforholdene i merden og tilrettelegge for at vannutskifting og øvrig vannkvalitet er best mulig. Ved høy sjøtemperatur (lav oksygenmetning) er det ekstra viktig å måle
og følge med på oksygen-nivået i merden. I slike perioder er det viktig med rene nøter for
best mulig vannutskifting da notgroe vil redusere denne. Ved kritisk lave oksygen-nivå kan
vannutskiftingen økes med en strømsetter eller tilsvarende og derved bidra til bedre
vannkvalitet herunder også oksygen-nivå.
v. PROSEDYRE FOR DØDFISKHÅNDTERING:
Se separat prosedyre
vi. PROSEDYRE FOR NOTOPPLINING:
Se separat prosedyre
vii. PROSEDYRE FOR NOTSKIFTE
Ved behov for notskifte grunnet notgroe eller ønske om større maskevidde skiftes not primært
ved hjelp av arbeidsbåt med tilstrekkelig løftekapasitet (krane). Driftsleder har hovedansvaret
for operasjonen og skal påse at tilstrekkelig utstyr og materiell er tilstede, og gjøre avtale med
tilstrekkelig personell med tilstrekkelig erfaring/kunnskap for operasjonen slik at arbeidet blir
trygt utført - uten risiko for skade på not eller personell, og for øvrig godt fordelt slik at ingen
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enkeltperson må ta uforholdsmessig tunge løft m.v. Ved operasjonen skal man ha spesielt
fokus på å sikre at fisk ikke rømmer, samt unngå skade på not.
viii. PROSEDYRE FOR SNITTVEKTSMÅLING & KJØNNSMODNINGSKONTROLL
Fra fisken har vært 2. sommer i sjø kan det være hensiktsmessig å utføre jevnlig kontroll av
snittvekt og eventuell påbegynnende kjønnsmodning. Snittvektsmåling kan gjøres ved «ikkedestruktiv» metode, dvs. at representativ normal fisk håves opp og veies – da gjerne i en
balje/kar med tilstrekkelig vann (som er tarert). Etter veiing overføres fisken umiddelbart til
merden igjen. Dersom man samtidig ønsker å undersøke fiskens gonadestørrelse må fisken
først avlives, fortrinnsvis ved slag mot hode (bedøves) med påfølgende bløgging (skjærer
over fiskens gjellebuer). Fisken veies rund, åpnes i buken og fiskens gonader tas ut og veies.
Fiskens «gonadosomatiske indeks» (GSI) angis i % av fiskens rundvekt. Når GSI er nær 5%
kan man risikere rask gonadevekst og kjønnsmodning, med risiko for «rennende rogn» og
gyting i merd. Gyting i merd bør unngås da det både er bedriftsøkonomisk ulønnsomt /
tapsbringende, og samtidig miljømessig ikke er ønskelig da det kan gi risiko for genetisk
påvirkning på lokale ville bestander av kysttorsk. For å unngå dette bør slaktetidspunktet
planlegges i hht. oppfølging av fiskens GSI. Den angitte grensen på «nær 5%» kan bli
korrigert etter hvert som man opparbeider mer erfaringsbasert og dokumentert kunnskap.
ix. PROSEDYRE FOR SJEKK AV ANLEGG: NØTER OG FORTØYNINGER
Driftsleder har hovedansvar for tilsyn med anleggets tekniske beskaffenhet; forankringer,
nøter m.v. Ansvaret kan delegeres til andre med tilstrekkelig erfaringsbasert kompetanse.
Hensikten er å forebygge mot rømming av fisk, og i ytterste konsekvens: havari på anlegget.
Dette er både av bedriftsøkonomisk og samfunns/miljømessig interesse. Anleggsertifikatet
(ref. NYTEK og NS 9415) ligger til grunn, men daglig tilsyn er likevel også viktig for å kunne
avdekke kritiske punkt: gnag på tauverk, løse bolter m.v. Dette er spesielt viktig i forkant av
melding om uvær på lokaliteten. Etter besøk av større fartøy (brønnbåt, fôrbåt m.v.) skal det
være ekstra fokus på eventuell skade på nøter.
x. PROSEDYRE FOR SMITTEHYGIENE: PERSONELL, UTSTYR, FLÅTER, BÅTER, LOKALITETER
Alle ansatte skal ha fokus på god orden, renhold og smittehygiene. Dette skaper et bedre
arbeidsmiljø, samtidig som det gir godt grunnlag for å motvirke spredning av smitte internt i
anlegget på lokaliteten og mellom lokaliteter. God rengjøring er generelt mest viktig da dette
vil fjerne > 95% av eventuelle smittestoff (bakterier, virus m.v.). God og grundig vask kan ikke
erstattes av desinfeksjon da dette ikke er effektivt eller hensiktsmessig på urene flater. Alt
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personell skal ha eget personlig arbeidstøy på anlegget/lokaliteten, og skifte fra personlig tøy
til arbeidsantrekk skal fortrinnsvis skje på lokalitetens fôrflåte. Generelt skal ikke utstyr eller
båter benyttes mellom ulike lokaliteter med fisk. Dersom dette likevel er nødvendig skal først
båt, dekk - og eventuelt nødvendig utstyr - være grundig rengjort og desinfisert.
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3 PLANER
a) BEREDSKAPSPLAN: MASSEDØD, UTSLAKTING, SANERING
Se eget dokument.
b) BEREDSKAPSPLAN VED RØMMING
Ved mistanke om rømming av fisk skal dette straks varsles til driftsleder som straks setter i
verk avbøtende tiltak: dersom det er påvist eller mistanke om skade/hull i not gjøres tiltak for
å stenge dette, og garn for gjenfangst (og eventuelt ruser) settes ut. Fiskeridirektoratet
varsles om hendelsen, og etter hvert skal også aktuelt meldingsskjema på fiskeridir.no fylles
ut og sendes inn. Ved behov for assistanse fra mer personell og utstyr (båter, garn) rekvireres
dette i hht. selskapets kontakter lokalt. Eget avviksskjema fylles ut og hendelsen gjennomgås
sammen med alt personell med tanke på eventuelle forbedrende tiltak i rutiner/prosedyrer.
c) DRIFTSPLAN: SYNKRONISERT PERIODE FOR UTSETT, SLAKTING, BRAKKLEGGING
Driftsplan for utsett av fisk på lokaliteten sendes inn (Fiskeridirektoratet, Mattilsynet) i god tid i
hht. selskapets planlagte produksjon og forøvrig i samsvar med Akvakulturdriftsforskrift (§40),
retningslinjer fra forvaltning og etablerte avtaler om brakklegging i sonen. Planen sendes inn
innen 1. oktober hvert år, og skal inkludere plan for drift på alle selskapets lokaliteter de to
neste kalenderår, inkl. lokaliteter uten planlagt drift (brakklagt). Antall fisk, art og tidspunkt for
B- og C-undersøkelser (se Plan for miljøoppfølging i pkt. d) skal være med i planen.
Fiskeridirektoratels elektroniske søknadsskjema benyttes: Driftsplansøknad.
d) PLAN FOR MILJØOPPFØLGING I HHT. NS 9410
Før en lokalitet kan omsøkes skal en forundersøkelse i hht. krav og retningslinjer i NS 9410
utføres og inkluderes i søknaden. Forundersøkelsen inkluderer: bunnkartlegging (multistråle),
strømmåling (ved 4 spesifikke dyp), B-undersøkelse og C-undersøkelse. Disse miljøundersøkelser vil senere utføres jevnlig ved alle lokaliteter. B-undersøkelse er en forenklet metode
der det tas bunnprøver med liten grabb i anleggets umiddelbare nærhet, dvs. ved merdkant i
og omkring hele anlegget. Bunnsediment måles og vurderes kvalitativt ved kjemisk analyse
(pH, redoks), sensorisk vurdering (type, farge, volum, konsistens, lukt), samt forekomst av
ulike bunngravende dyr (mark, krepsdyr, skjell ..) og basert på poengberegning fastsettes
lokalitetens tilstand. B-undersøkelse utføres ved maksimal produksjon/biomasse minimum
ved hver generasjon fisk på lokaliteten, og undersøkelsesfrekvensen bestemmes for øvrig av
lokalitetens tilstand ved siste undersøkelse. C-undersøkelse er en mer omfattende under-
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søkelse av området/resipienten omkring anlegget, og har fokus på faste prøvestasjoner medstrøms anlegget og dyptliggende punkt i resipienten. Her brukes stor grabb, sediment måles
og vurderes som ved B-undersøkelse, men alle gravende bunndyr i prøven > 1 mm våtsiktes
ut og fikseres for senere artsbestemmelse og beregning av indekser for diversitet (artsmangfold) som igjen vil angi lokalitetens miljøtilstand. C-undersøkelsen utføres normalt hvert 5. år.

B-undersøkelse: antall grabbpunkt bestemmes av lokalitetens MTB (t.v), undersøkelsesfrekvens bestemmes av
lokalitetens miljøtilstand (t.h.).
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5 RISIKOANALYSER
a) SMITTEHYGIENISK RISIKOANALYSE
Se eget dokument.
b) RISIKOANALYSE FOR RØMMING
Risikoanalyse for rømming vil bli utført når anlegget er etablert slik at alle tekniske og
praktiske løsninger, rutiner og andre lokale/interne forhold kan inkluderes i risikovurderingen.
c) MILJØRISIKOANALYSE
Miljørisikoanalyse vil bli utført når anlegget er etablert slik at alle tekniske og praktiske
løsninger, rutiner og andre lokale/interne forhold kan inkluderes i risikovurderingen.

