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FORMÅL
 

Beskrive hvordan man skal håndtere mistanke om eller rømming av fisk.
 

OMFANG
 

Gjelder alle matfiskanlegg som eies av Måsøval Fiskeoppdrett
 

BESKRIVELSE
 

Hvordan oppdage rømming?
 

-       Hull i nøter eller annen svikt i anlegget oppdages ved periodiske kontroller som utføres daglig,
ukentlig, månedlig, halvårlig og årlig samt ved hendelsesbaserte kontroller før og etter uvær og ved
andre hendelser som påvirker not og/eller anlegg.

-       Egen observasjon av fisk utenfor merdene, eller fremmed fisk inne i merdene
-       Fiskere melder om fangst av oppdrettsfisk
-       Fiskeridirektoratet/Fylkesmannen/Statens naturoppsyn har fått innrapportert fangst av oppdrettsfisk
 

Intern varsling
 

Ved mistanke om, eller oppdages rømming varsles:
 

1.    Harry Osvald Hansen produksjonssjef tlf. 917 11 805 eller
 

2.    Ingar Kyrkjebø, Ass. Produksjonssjef tlf. 950 22 889
 

Tiltak ved rømming eller mistanke om rømming
 

Når rømming mistenkes eller oppdages, skal ansatte straks gjennomføre de tiltak som er mulig for å
avgrense skaden og forhindre ytterligere rømming.
 

-       Tilkall dykkerteam hos Stokkøy Skjell tlf. 970 94 156 (døgnvakt)
-       Lokaliser skaden.
-       Inspiser nærvisuelt fra båt med kamera eller bruk dykker.
-       Ved hull i not som er tilgjengelig fra båt eller merdkanten, sy umiddelbart!
-       Obs! Opplining av not kan forverre rømmingen.
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-       Ved hull i not - skift eller bøt not umiddelbart!
 

Ekstern Varsling
 

-       Etter at tiltak for å avgrense rømmingen er påbegynt skal det samme dag varsles myndigheter,» av
Produksjonssjef eller Ass. Produksjonssjef:

-       Fiskeridirektoratet tlf. 03415 el. «Melding om rømming» del 1 registreres i altinn
 

•         Harry Hansen tlf. produksjonssjef tlf. 917 11 805 eller
•         Inger Marie Øien tlf. 46431037

 

og evt. Fylkesmannen, miljøvernavd. tlf. 731 99 000
 

Rapportering
 

Produksjonssjef eller Ass. Produksjonssjef sørger for at det rapporteres på Del 1. til Fiskeridir. i Altinn
(se tilgang til altinn ovenfor) samme dag mistanken om eller rømming er oppdaget fra eget eller andres
anlegg.
 

Meldingen skal inneholde
 

Informasjon om hendelsen
-       Navn, mailadr. og tlf. nr. på kontaktperson
-       Når ble hendelsen oppdaget dato og kl. slett.
-       Når antas hendelsen å ha skjedd, dato og år (valgfritt)
-       Hvilken lokalitet oppstod hendelsen ved?

Skadested
-       Hvor skjedde hendelsen (velg merd, fra brønnbåt eller annet/spesifiser)
-       Hvordan ble hendelsen oppdaget?

Årsak
-       Beskriv årsak (valgfritt)

Fisken
-       oppdrettsart
-       antatt antall rømt fisk
-       gjennomsnittlig vekt
-       er det satt ut rensefisk der hendelsen skjedde?
-       evt. rensefiskart/er
-       antatt antall rømte rensefisk
-       gjennomsnittlig lengde (valgfritt)
-       Hvor mye rensefisk ble satt ut?
-       Hvilken selger er fisken kjøpt fra?

Gjenfangst og restbeholdning
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-       hvilke tiltak er iverksatt for å sikre restbeholdningen?
-       er gjenfangsfiske iverksatt i tråd med beredskapsplanen?
-       beskriv omfang, type redskap, planer om opptrapping o.l.

Mattrygghet
-       Er fisken i tilbakeholdelsestid?
-       Hvilke/n medisin/er?
-       Er det gjort en vurdering av mattryggheten av foreskrivende fiskehelsepersonell?

Fiskehelse
-       Foreligger det mistanke om sykdom eller er det påvist sykdom?
-       Evt. diagnose?
-       Har du kommentarer eller andre opplysninger?

-       Kommentarer

Vedlegg
-       Skisse med anvisning av rømmingspunkt skal vedlegges (for eksempel skadepunkt i

skaderammet not og notens plassering i anlegget).
 

Del 2
 

Driftsleder sørger for at det rapporteres på Del 2.

Når skadeomfanget er fastlagt eller det foreligger bedre oversikt over hvor mye fisk som faktisk er blitt
borte (gjenværende fisk er talt opp), rapporterer overnevnte inn det endelige antallet til Fiskeridir. evt.
gjenfangst og legger til/korrigerer informasjon innrapportert i Del. 1.
 

Gjenfangst
 

-       Etter at myndighetene er varslet, skal det iverksettes gjenfangst.
-       Oppstart og avslutning av gjenfangstfiske skal varsles Fiskeridirektoratet.
-       Produksjonssjef eller Ass. Produksjonssjef beslutter utsetting av garn fra nærmeste felles Depo, etter

kart utarbeidet for hver lokalitet.
 

 
Område

 

 
Depotplassering

 
Selskap

Hoved-
ansvarlig

 
Tlf.

Alternativ
kontaktpers

 
Tlf.

Fosen –
nord t.o.m.
Fosnes

 
Marine Harvest AS

Bjørgan
7777 Nordstatland

 
Marine
Harvest

 

 
Olav

Kolbjørn
Øvereng

 
456 17 839

 
Jørund Larsen

 
416 15 191

Fosen,
Sør-Fosen

SalMar Farming AS
Lillevalen

7270 Dyrvik

 
SalMar

Rune
Anders
Sandvik

 
957 91 944

 
Geir Åge
Edvartsen

 

 
924 64 682

 
Frøya

Måsøval
Fiskeoppdrett AS

Flatøya
7263 Hammarvik

 
Måsøval
m/andre¹

 

 
Kim Kjeøy

 

 
977 51 870

 
Arvid Sørdal

 
922 49 801

Nord-møre Lerøy Midt AS
Reinsvikholmen 7

6520 Frei

Lerøy Midt Therese
Nordahl

 
958 85 654

 
Stig Ove Avset

 
977 21 848

 
¹ AquaGen AS, Erviks Laks og Ørret AS, Knutshaugfisk AS og Refsnes Laks AS
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Relaterte dokumenter
Avtale om beredskap mellom fiskere og beredskapsgruppen
Avtale om Beredskap, depot og rømmingstiltak
Matfisk Prosedyre for levering til brønnbåt eller lekter
Meny Beredskap
Skjema for innrapportering ved rømming

Relaterte lenker
Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)  
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur)  
Lov om akvakultur (akvakulturloven)  
Skjema for rømming 
Fiskeridirektoratets hjemmeside - skjema

 

-       Se Beredskapsavtale depot og rømmingstiltak for sonen under Relatert
-       Se oppslag om kart for utsett av gjenfangstgarn ved siden av beredskapsplanen.
 

Håndtering av fisk og merder under lasting og lossing
 

Prosedyre for levering til brønnbåt eller avlusingsenhet (Se lenke under relatert)
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https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=4138&UnitID=
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=3513&UnitID=
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=5191&UnitID=
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=1494&UnitID=
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=masoval&DocumentID=2014&UnitID=
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=akvakulturdriftsforskriften 
http://lovdata.no/forskrift/2004-03-19-537
http://lovdata.no/lov/2005-06-17-79
http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/roemming

