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Beredskap og kriseplan ved rømming av fisk – Sjø

Lokalitet:__________________________________

1. Beredskap

Dette har vi i beredskap hvis rømming eller mistanke om rømming skulle oppstå:

 Garn: minimum 5 garn tilpasset fisken som er i anlegget. Gjenfangstgarnene er 
lagret (skriv inn hvor garnene ligger)

Antall Lengde (pr garn) Maskestørrelse Tilpasset fisk i størrelsesordenen:

 Oversikt/ plan for hvor garn kan settet ut ved gjenfangst (se punkt 2)
 Beredskapslager (i området) med gjenfangstgarn befinner seg (skriv inn hvor garn 

er, og hvor fort dere kan få dem til lokalitet. Oversikt ligger vedlagt dette dokument, 
og skal skrives ut sammen med denne beredskapsplan.)

 Båter tilgjengelig på anlegget (hvor mange med kran og nokk?)
 Hvis skriftlig avtale med lokale fiskere eller sjøanlegg, skriv inn her (navn og 

telefonnummer)..

 Avkastnot og kulerekke
 Varslingsliste og Sentral Beredskapsplan ligger i TQM
 Dykkerfirma: skriv inn navn og telefonnummer
 Personell (her må dere beskrive hvor mye personell dere har tilgjengelig på 

anlegget, som kan være behjelpelig hvis ulykken er ute)

 Hvis avtale med med andre lokaliteter, eller lokale fiskere, skriv inn her.
 Hvis annet tilgjengelig beredskapsmateriell, fyll inn her og videre ned på lista 

punktvis.

Tilleggsinfo:

- Varsling til Fiskeridirektoratet samt oppstart av gjenfangstfiske skal være gjennomført SENEST 2 

timer etter at hendelsen/mistanke er oppstått.

- Med mistanke menes: mistanke om rømming fra eget eller andres anlegg
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2. Oversikt/ plan eller beskrivelse for hvor garn kan settes ut ved 

gjenfangst hvis rømt fra kjent not

Kartene under er en plan for utsett ved optimale værforhold på lokaliteten

Videre er det svært situasjonsbetinget hvor man bør/vil sette garn. Dette ut ifra vær, vind, strømforhold 

osv. og må vurderes lokalt.

Beredskapsgarn fra lager/andre lokaliteter settes videre ut etter vurdering.

Erfaring fra rømming på lokaliteter i Mowi Nord, tilsier at det vil være effektivt å sette garnene 

på begge kort-sider og så mye som mulig på midtstrekket langs lokaliteten. Fisken virker å 

vandre inn og ut av anlegget de første dagene.

NB: Gjenfanget fisk (etter avtale med Fiskeridirektoratet) skal  tas vare på/lagres inntil 

Fiskeridirektoratet gir andre instrukser. Dette for å gi Fiskeridirektoratet mulighet til å inspisere 

gjenfanget fisk.

Lag oversikt her! (1 oversikt over utsett av garn hvis kjent

merd, og 1 oversikt hvis ukjent merd)
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3. KRISEPLAN: Iverksett hvis rømming eller mistanke om rømming fra eget
eller andres anlegg oppstår:

Strakstiltak ved ulike hendelser:

*Ved hull i not

1. Skadebegrensende tiltak
a. Løft skadd del av not over vannlinje hvis

mulig uten å påføre noten ytterligere 
skade.

b. Legg ut avkastnot eller lignende for å 
tette over hull.

c. Sett ut gjenfangstgarn
d. Benytt tilgjengelige dykkere for å sy 

igjen hull.

*Ved observasjon av fisk utenfor anlegget 

som medfører mistanke om rømt laks:

1. Varsle driftsleder

2. Sett ut gjenfangstgarn

3. Avvent videre instruks fra ledelse

Samme tiltak settes i verk ved rømming av

enkeltfisk. Eksempelvis at fisk glipper på 

havet under prøvetaking.

*Hendelse om bord i brønnbåt/ 

lusebehandlingsutstyr (lekter etc.)

1. kontakt mannskap på båten, og sørg for at 

pumper, etc. stoppes.

2. Sjekk at det ikke er mulig at fisk havner på 

sjøen (hvis laks havner på brønnbåtdekk).

3. Hvis laks har havnet på sjøen, varsle 

driftsleder

4. Sett ut gjenfangstgarn

5. Avvent videre instruks fra ledelse

Viktige kontakter

1. Driftsleder: (tlf)

2. NK/ADL: (tlf)

3. Områdeleder (tlf)

4. Fiskeridirektoratets varslingstelefon: 

55238336/91103277

5. Dykkerbåt/selskap: (tlf)
6. Mattilsynet: 224 00 000

Den som oppdager rømmingen/mistanke skal:

NB: Loggføring må påbegynnes umiddelbart etter at skaden er begrenset!

1. Stopp og/eller begrens skaden *

2. Varsle Driftsleder. Hvis driftsleder ikke er tilgjengelig varsles NK. Driftsleder må føre egen logg.

3. Start gjenfangstfiske iht. punkt 2 (Garn kan ikke settes mer enn 500 meter fra anlegget)

4. Kartlegg årsak og omfang:

a) Noter: Hva har skjedd, hva er gjort, klokkeslett for alle gjøremål og hendelser, 

hvem/hva/hvor. Logg føres i Hendelseslogg (finnes i TQM) à Rapporter til Driftsleder

5. Avvent videre instruks fra ledelse

Driftsleder/NK: Uansett om det er mistanke/observasjon eller bekreftet rømming skal det 

varsles og ageres iht. varslingsliste.
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