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4.1 .3. Beredskapsplan for rømming

Hensikt:Hensikt:
Å sikre at ved mistanke eller konstatering av rømming skal det varslast og igongsetjast tiltak
umiddelbart.
AAnsvnsvar/Myndighet:ar/Myndighet:

1 . Oppdage/røkter varslar dagleg leiar
2. Dagleg leiar varslar ihenhold til varslingsliste som heng på Flåte og i "Lars Kleppe".

Gjennomføring:Gjennomføring:
• Ved rømming varsles iht varslingsliste ”Rømming av sk”.
• Vurdere årsak og omfang, følg prosedyre for aktuell årsak. Bruk dykker, rov eller liknande

for å nne skade ved mistanke om rømming.
• Begrense eller stoppe skadeomfanget om mulig. Nokre muligheter;

- Hev not over skadested,
- Flytt eller fjern sk med brønnbåt om naudsynt
- Reparer skade, sy not.
- Sett inn ny not

• Kontakt gjenfangstgruppe, start gjenfangst. Anlegget har plikt til å ta imot egen sk som er
opp ska i de nert område for gjenfangst.

Gjenfangst:
9 stk gjenfangstgarn ligg på åten på lokalitet Duesund i trappeskott.
Gjenfangs skarane har eire garn.
Garnplassering:
Rundt anlegget i ein radius på 500 meter.

VVarsling, Dagleg Leiar sitt ansvarsling, Dagleg Leiar sitt ansvar:ar:
1 . Fiskeridirektoratet skal varsles umiddelbart og min. innen 2 timer etter mistanke eller

rømmingen ble oppdaget. Varsling skal skje pr fax eller epost.
2. Forsikringsselskap
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VVedlagt:edlagt:
• Forebyggande plan for rømming
• Gjenfangsliste

REFERANSERREFERANSER

3.1.6 Tiltaksplan mot rømming.
4.1.2 Beredskapsplan, varslingsliste
5.3.3 Risiko rømming og havari - Risks escaping and breakdown
6.1.9.1.19.3 Kravspesifikasjon brønnbåter,
7.1.4 Sortering, levering og flytting av fisk,
7.1.7 Notarbeid og notskifte

DOKUMENDOKUMENTERTER

Gjenfangstområde Duesund Kart.pdf
førebygging rømming.docx
Gjenfangstgruppe Masfjorden og Fitjar.pdf

REFERERREFERERT I AT I AVVIKVVIK

REFERERREFERERT I RISIKT I RISIKOEROER

EKSTERNE LINKEREKSTERNE LINKER

Skjema for melding om rømming - http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/roemming
Nytek forskrift - http://www.lovdata.no/for/sf/fi/xi-20031211-1490.html
Akvakulturdriftsforskrift §37-39 - http://lovdata.no/for/sf/fi/xi-20080617-0822.html#37
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