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Beredskapsplan matfisk
Forfatter: Trond Baarset, Ranveig Elisabeth Kristiansen, Ingvild Lunndal Gyldig fra: 20.05.2020 Revisjon: 3.4
Godkjent av: Torgeir Grindskar, Kim Schjølberg Johansen Revisjonsfrist: 20.05.2021 ID: 1923

 

Krav:
•         Beredskapsplan matfisk skal til enhver tid ivareta myndighetskrav i forhold til krisesituasjoner og

risikofylte operasjoner.
•         Akvakulturdri�sforskri�en § 7
•         Forskri� om felling av skadegjørende vilt
•         Forskri� om u�ørelse av arbeid § 3-15
•         Oppfylle ASC-standardens krav til rapportering av sykdommer og avliving av predatorer.

SalMar postulat:
Vi bryr oss!

Instruks:
Operasjon Ansvarlig
Innledning

1.       Beredskapsplan matfisk er felles for alle lokaliteter. Alle
lokaliteter/avdelinger skal fylle ut «Spesielle forhold ved
lokaliteten(e)/avdelingen» som er tilpasset lokale forhold. Denne skal:

a.       Opprettes i EQS med implementering til lokaliteten.
b.      Finnes lett tilgjengelig på lokalitet (f.eks. tarifold).
c.       Implementering av «1923 Beredskapsplan matfisk» gjelder for

alle lokaliteter og skal implementeres for de som har rolle i
beredskapsplanen.

2.       Hver lokalitet/avdeling skal henge opp Varslingsplan til utfylling på
vegg på alle aktuelle steder: På landbase, ved besøksprotokoll,
kontrollrom flåte, styrhus båt, og ved kjemikalielager.

3.       Aksjonsplan skal finnes lett tilgjengelig på enheten f.eks. tarifold.
Inneholder aktuelle aksjonspunkter for: 

a.       Personulykke/alvorlig sykdom
b.      Brann/akutt forurensing
c.       Rømming/mistanke om rømming
d.      Fiskevelferd/fiskesykdom/akutt forurensing/massedød

4.       Kart over brannobjekter skal finnes lett tilgjengelig på lokalitet f.eks.
tarifold.

5.       Plan for setting av gjenfangstgarn skal finnes lett tilgjengelig på lokalitet
f.eks. tarifold og sammen med lokalitetens beredskapsgarn.

6.       Hendelser som utløser tiltak iht. beredskapsplan avviksføres i EQS.

Driftsleder

Beredskapsteam
7.       Produksjonsdirektør (SalMar Farming Nord eller SalMar Farming Midt)

skal i samråd med konserndirektør biologi avgjøre om en hendelse
kvalifiserer for at det sentrale beredskapsteamet skal tre sammen.

8.       Konserndirektør biologi, produksjonsdirektør for området, og
kvalitetsleder i selskapet er faste medlemmer i det sentrale
beredskapsteamet.  Sammensetningen av eventuelt andre medlemmer i
beredskapsteamet avgjøres av konserndirektør biologi og
produksjonsdirektør ut fra type hendelse og omfang.

9.       Produksjonsdirektør for området skal i samråd med konserndirektør
biologi vurdere om det er behov for å oppnevne et lokalt
beredskapsteam for å avlaste driftsleder og ansatte som er berørt.

Produksjonsdirektør

http://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A77
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-09-01-1000
http://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/%C2%A73-15
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=16667&AttachmentID=30410
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3939
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=16667&AttachmentID=30413
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Operasjon Ansvarlig
Varslingsplikt ved arbeidsrelatert skade/sykdom

10.   Lokal varslingsplan henger på veggen og skal følges.
11.   Arbeidsgiver skal snarest mulig varsle Arbeidstilsynet og nærmeste

politimyndighet når det skjer en ulykke med alvorlig personskade (
Arbeidsmiljøloven § 5-2). Senere skal varslet bekreftes skriftlig.
Bekreftelsen kan gjøres på skjemaet «melding av ulykke til
Arbeidstilsynet», skjemaet ligger på faktasiden 
Varsling av skader og arbeidsulykker (følg link).

12.   Alle arbeidsrelaterte skader skal uten ugrunnet opphold varsles i linja
etter varslingsplan, også de som ikke utløser umiddelbart behov for
kontakt med AMK eller legevakt.

13.   NAV og forsikringsselskap skal varsles iht Personskader og ulykker

Den som oppdager
hendelsen
 
Driftsleder
 
 
Driftsleder

Rømming av fisk – forebygging og oppdaging
14.   Kontroll av not og anlegg daglig iht. Runde på ring
15.   Kontroll av not periodisk, før og etter dårlig vær, og før og etter

håndtering iht. Inspeksjon og utbedring av nøter
16.   Ringer og Fortøyning kontrolleres iht. brukerhåndbøker for utstyret, og 

Drift av nøter, ringer og fortøyninger
17.   Under daglig kontroll av anlegget skal det samtidig sjekkes for om det

er laks utenfor merdene, og om det er fremmed fisk i nøtene.
18.   Uforklarlig dropp i appetitten følges opp med inspeksjon av nøter.
19.   Hvis gjenstand mistes i not, skal driftsleder og andre som er på

lokaliteten straks varsles. Alt arbeid som dødfiskopptak, vasking av not,
bruk av kastenot osv. stoppes inntil gjenstand er lokalisert og fjernet fra
nota.

20.   Lasting og lossing.
a.       Følg prosedyrer for Mottak av smolt, Levering av slaktefisk

og Utstyr og operasjoner.
b.      Inspiser nøter i henhold til Inspeksjon og utbedring av nøter

21.   Ved båtanløp skal prosedyre Båtanløp og biosikkerhet følges.
22.   Ved slep skal prosedyre Slep av utstyr følges.
23.   Brønnbåt skal som hovedregel benyttes dersom fisk skal flyttes.

 Dersom sleping av merder med fisk kan være aktuelt, skal Slep av
utstyr følges

24.   Anleggets ansatte bør sørge for god og jevnlig kontakt og dialog med
fiskere i nærheten av lokaliteten.

Driftsleder

Rømming av fisk – begrensning
25.   Strakstiltak ved hull i not:

a.       Opplining av not og tetting av hull, eller
b.      Sikringsnot; Notstykke laget for formålet eller orkastnot senkes

ned og stenger igjen åpning.
26.   Nødvendige utbedringer på not og anlegg iverksettes umiddelbart.

Driftsleder

Rømming av fisk – gjenfangst
27.   I situasjoner hvor det er sannsynlig at fisk kan ha rømt fra eget anlegg,

skal gjenfangst iverksettes umiddelbart.
a.       Følg prosedyren Rømming av fisk-gjenfangst

Driftsleder/operatør

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-062.html&emne=arbeidsmilj%F8*&&
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/melding-av-ulykker-og-alvorlig-skade/
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3797
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=2476
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3842
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1997
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1521
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3091
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3868
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3842
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4439
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1315
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1315
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=5988
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Operasjon Ansvarlig
Rømming av fisk – varslingsplikt

28.   Varslingsplikten utløses når
a.       Det er kjennskap til at fisk rømmer, eller
b.      Når mistanke om rømming foreligger.

29.   Varslingsplikten gjelder uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller
andres produksjonsenheter/installasjoner.

30.   Alle situasjoner som gjør at fisk kan ha kommet seg ut av nota utløses
beredskap- og varsling, herunder;

a.       Det registreres hull i not som er større enn den minste fisken i
merda.

b.      Fisk havner i sjøen under arbeidsoperasjoner.
c.       Observasjoner av fisk utenfor merdene, eller fremmed fisk inne i

merdene.
d.      Hoppenett løsner og telne kommer under vann, merda blir

presset under vann.
e.      Fiskere melder om fangst av oppdrettsfisk.
f.        Påkjørsel av not, merd eller anlegg.

31.   Ved kjennskap til eller melding om fangst av oppdrettsfisk fra fiskere,
Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen eller Statens naturoppsyn eller
lignende, skal det foretas inspeksjon av nøter, ring og fortøyninger i
henhold til Inspeksjon og utbedring av nøter.

32.   Varsling:
a.       Følg varslingsplan som er opphengt på vegg på lokaliteten.
b.      Fiskeridirektoratet skal varsles umiddelbart ved all mistanke om

rømming eller rømming.
c.       Er det mistanke om rømming eller det har rømt fra eget anlegg,

skal melding straks sendes via «Min side» hos fiskeridirektoratet
av personer som er �ldelt rollen på vegne av selskapet (normalt
innen 2 timer). Varsling koordineres av regionleder. Se lokal
varslingsplan. Dersom det ikke oppnås kontakt med «Min side»
skal skjema sendes til Fiskeridirektoratet på e-post
fmc@fiskeridir.no, eller varsles via tlf 55 23 83 36.

d.      Oppstart og avslutning av gjenfangstfiske må meldes til
Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Skjema for gjenfangst finnes her.

e.      Ved rømming av fisk i karantene skal Mattilsynet lokalt varsles.
Hensiktsmessig varsling av lokalmiljøet avklares i dialog med
Mattilsynet.

f.        Ved rømming skal elveeiere som kan bli berørt varsles.
g.       Eventuelle eksterne konsesjonsinnehavere skal informeres.
h.      I PO6 og PO7 skal beredskapsgruppe i Ikke gyldig dokument,

ID 5064 varsles.

Driftsleder/operatør

Varslingsrutiner ved oksygendropp i merd
33.   Oksygen overvåkes og registreres iht Miljø - overvåkning og

registreringer.
34.   Dersom oksygenmetning når angitte grenseverdier skal varsling og

tiltak iverksettes jf. «Varslingsru�ner ved grenseverdier Oksygenmetning».
35.   Ved varslingsnivå 1 (gult) beskrives tiltak gjennomført på lokalitet i

dagboknotat i Fishtalk.
36.   Ved varslingsnivå 2 (rødt) føres avvik i EQS, og gjennomførte tiltak

beskrives her.

Fôroperatør

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3842
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=16667&AttachmentID=30411
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=16667&AttachmentID=30409
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema/Gjenfangst-etter-roemming
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3540
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/download.pl/attachment?pid=salmar&do=attachment&RevisionID=16667&AttachmentID=30412
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Operasjon Ansvarlig
Varslingsrutiner ved siktedyp under 5 meter (algepåvirkning)

37.   Siktedyp overvåkes og registreres iht Miljø - overvåkning og
registreringer.

38.   Dersom det er andre indikasjoner på at det er påvirkning av alger som
endret adferd på fisk, plutselig reduksjon i appetitt eller varsel om giftige
alger i regionen skal Driftsleder varsle fagleder fiskehelse.

39.   Ved behov settes beredskapsgruppe med minimumdeltagelse av
Produksjonsdirektør og Fagleder Fiskehelse.

a.       Gruppen vurderer:
                                                               i.      Vannprøver sendes inn iht Uttak av vannprøver for

algeovervåkning
                                                             ii.      Stopp/reduser fôring.
                                                            iii.      Økt overvåking ved å sette på døgnbemanning på

servicesenter fôring.
                                                           iv.      Vurder om det sentrale beredskapsteamet skal tre

sammen.
                                                             v.      Varsle andre aktører, Fiskeridirektoratet og

Mattilsynet ved forhøyet dødelighet.
                                                           vi.      Tiltak for å redusere følger av algepåvirkning

Driftsleder

Massedød av fisk (sykdom, alger, maneter osv.)
40.   Ved forøket dødelighet og/eller massedød skal lokal varslingsplan og

aksjonsplan for fiskevelferd, sykdom og massedød følges.
41.   Følg varslingsplan som er opphengt på vegg på lokaliteten. Varsling om

mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk varsles som
beskrevet i veileder fra ma�lsynet og Dødfisk - Håndtering og varsling,
matfisk

42.   Fjerning av store mengder fisk krever tillatelse fra Mattilsynet til
transport, transportrute og slakting. Søknaden skal som minimum
inneholde opplysninger om lokalitet (navn + nummer), omfang
dødelighet, mulig dødsårsak, sykdomsstatus og historikk vedrørende
dødelighet, behandlinger samt siste veterinærbesøk.

43.   Fjerning av syk fisk, fisk med mistanke om eller påviste listeførte
sykdommer, eller fisk som står på lokaliteter som er båndlagt eller er i et
overvåkingsområde krever tillatelse fra Mattilsynet til transport,
transportrute og slakting. Ref. Omsetnings og sykdomsforskri�en § 28. og
PD-forskri�en § 8.

44.   Alle lokaliteter/anlegg skal kunne beskrive og/eller vise til avtaler hvilke
ensilasje-, brønnbåt- og slaktekapasiteter som inngår i den enkelte
beredskapsplan Følg avtaler for ensilasje-, brønnbåt- og slaktekapasitet
som inngår i beredskapsplanen – avtalene skal være iht
akvakulturdriftsforskriften.
SalMar Farming region Fosen og Namdal, Frøya og Hitra, og Møre og
Romsdal er med i felles beredskapsgruppe mellom oppdrettsselskapene
i Midt-Norge. Intensjonen med samarbeidet er å kunne samarbeide om
felles ressurser, og stille ressurser tilgjengelig for hverandre i en
krisesituasjon innenfor områdene:

1.       Større sykdomsutbrudd eller massedød.
2.       Rømming.

Ikke gyldig dokument, ID 5064

Driftsleder

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3540
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=4356
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_slik_varsler_du_mistanker_og_paavisninger_av_sykdommer_paa_oppdrettsfisk_villfisk_og_andre_akvatiske_dyr.28377/binary/Veileder:%20Slik%20varsler%20du%20mistanker%20og%20p%C3%A5visninger%20av%20sykdommer%20p%C3%A5%20oppdrettsfisk,%20villfisk%20og%20andre%20akvatiske%20dyr
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=1288
https://lovdata.no/SF/forskrift/2008-06-17-819/%C2%A728
https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-08-29-1318/%C2%A78
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Operasjon Ansvarlig
Beredskap ved (masse-)uttak av fisk til slakting (pga lus, sykdom,
alger, maneter, akutt forurensing osv.)

45.   Hvis behovet for akutt utslakting av fisk på lokaliteten oppstår, enten på
grunn av pålegg eller intern avgjørelse, gjøres følgende (prioritert
rekkefølge):

a.       Ta ut fisk for slakting. Følg gjeldende prosedyrer for Levering
av slaktefisk

b.      Dersom vi ser at vi ikke greier å ta ut all fisken til slakting innen
pålagt eller egen frist på egne slakterier eller slakterier med
særavtale, vurderes eventuelle gjensidige avtaler med andre
selskap om benyttelse av slakteri i krisesituasjoner.
Kapasiteter SalMar Farming Midt-Norge: Ikke gyldig
dokument, ID 5064   

c.       Dersom det ikke er mulig å ta ut fisk til slakting via egne eller
eksterne anlegg, må destruering av øvrig biomasse vurderes.
 Kontakt Scanbio/Hordafôr.

Driftsleder

Avlusing - beredskap
46.   Lokale bekjempelsesplaner for lus skal legges til grunn for kontroll og

forebygging av lus, samt håndtering av en avlusingssituasjon. De lokale
bekjempelsesplanene beskriver også hvilke kapasiteter vi har for
behandling mot AGD.

47.   I tillegg utarbeides overordnede kvartalsplaner for lusebekjempelse 
Kvartalsplan lus SalMar Farming.

48.   Driftsleder på lokalitet er ansvarlig for å overvåke lusenivå iht forskrift,
og iverksette og gjennomføre nødvendige tiltak som avlusing eller
utslakting på sin lokalitet.

49.   Tilsynsveterinær er ansvarlig for å foreskrive behandlingsmiddel og
vurdere behovet for bioessay.

50.   Operasjon skal avbrytes hvis det under operasjonen oppstår dødelighet
eller tegn til forgiftning.

51.   Det skal straks varsles i henhold til varslingsplan hvis det under
operasjonen oppstår dødelighet eller tegn til forgiftning.

Driftsleder

Dyrevelferd - Håndtering av predatorer
52.   Produksjonsfasilitetene skal være utformet slik at skade eller avliving

av predatorer i størst mulig grad unngås. Jfr. Akvakulturdri�sforskri�en §
19 og Akvakulturdri�sforskri�en § 30

53.   Dersom det allikevel oppstår en hendelse der det er åpenbart at dyret
ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med
det samme (Dyrevelferdsloven)

54.   All avliving av predatorer skal skje etter gjeldende lovverk. Ulike arter
har ulike krav til vern ut i fra artens sårbarhet. Ref: Liste over arter i
Artsdatabanken, og Forskri� om felling av viltarter som gjør skade.

55.   Alle som skal håndtere/avlive predatorer skal ha nødvendig og godkjent
opplæring (eks. jegerprøve)

56.   Alle hendelser med predatorer, herunder avliving og fastsettelse i nett)
skal loggføres i Håndtering av predatorer. Følgende opplysninger
skal oppgis: art, antall og årsak.

57.   Oppstår det en situasjon der arter som er rødlistet må avlives eller har
mistet livet, skal dette varsles iht. varslingsplan.

Driftsleder/ operatør
 
 
 
 
 
 
 
 

Brann
58.   Innholdet vedrørende brann i IK-Handlingsplan skal følges.

a.       Det skal utarbeides en handlingsplan som beskriver lokalitetens
brannforebyggende arbeid (En del av IK handlingsplan)

b.      Handlingsplanen skal inneholde rutiner som beskriver
brannforebyggende bruk, kontroll, øvelser og opplæring tilknyttet
lokalitetens byggverk, flåter, båter og installasjoner iht. forskri� om
brannforebygging

59.   Brann skal varsles som beskrevet i aksjonsplan og varslingsplan på
vegg.

Driftsleder

https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=3091
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=5168
https://lovdata.no/SF/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A719
https://lovdata.no/SF/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A730
https://lovdata.no/NL/lov/2009-06-19-97/%C2%A74
https://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Fugler
https://lovdata.no/forskrift/1997-09-01-1000
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/feedback/message.pl?pid=salmar&UnitID=6&VisitingUnitID=1008&DeviationSchemaID=1195&register_deviation=1&viewing_area=1
https://eqs.salmar.no/cgi-bin/document.pl?pid=salmar&DocumentID=2386
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710
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Operasjon Ansvarlig
Akutt forurensning

60.   Ved akutt forurensning eller ved fare for akutt forurensning
a.       Varsles til brannvesenet tlf 110
b.      Fra fartøy varsles til Hovedredningssentralen (HRS) eller

nærmeste kystradio
(HRS nord for Brønnøysund tlf 75559000 /sør for Brønnøysund
tlf 51517000) (jf §4 i Forskri� om varsling av aku� forurensning eller
fare for aku� forurensning)

61.   Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer
plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av
forurensningsloven

62.   Nabolokaliteter varsles dersom forurensingen er av betydning.

Driftsleder/
båtansvarlig/ (alle har
varslingsplikt dersom
akutt forurensing
oppdages)

Melding om ulykker og hendelser til sjøs
63.   Skipsfører eller rederi skal uten opphold gi muntlig melding ved blant

annet:
a.       tap av skip eller liv
b.      betydelig skade på person eller fartøy,
c.       arbeidsulykke når det kreves evakuering av den skadde
d.      utslipp eller sannsynlig utslipp av olje eller skadelige stoffer
e.      brann, eksplosjon, sammenstøt eller lignende
f.       grunnstøting og kollisjon

64.   Ved behov for assistanse eller fare for utslipp gis melding til
Hovedredningssentral eller kystradiostasjon.

65.   Dersom det ikke er behov for assistanse gis meldingen til
Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24
timer i døgnet).

66.   Skipsfører eller rederi skal rapportere sjøulykker og arbeidsulykker til
Sjøfartsdirektoratet på fastsa� skjema innen 72 timer etter hendelsen.

67.   Dersom skade på fartøy med fartøysinstruks har oppstått og medfører
at fartøysinstruksen er ugyldig, skal inspeksjon fra godkjent foretak
gjennomføres. Fartøyet har bruksforbud inntil godkjent foretak har gitt
tillatelse. Ved tvil bruk sjøfarsdirektoratets kontakt tlf +47 52 74 50 00 for
veiledning.

Driftsleder

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-07-09-1269
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://www.sdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/

