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Denne planen skal sikre riktig reaksjonsmønster ved mistenkt eller bekreftet rømning
av oppdrettsfisk fra ventemerdanlegget ved Pure Norwegian Seafood.

Virkeområde
Denne planen gjelder kun for ventemerdanlegget lokalisert ved Pure Norwegian
Seafood på Hendneset, 6533 Averøy.

Risikovurdering
Basert på Risikovurdering Rømming utført ved Pure Norwegian Seafood er følgende
aktiviteter/situasjoner identifisert med tanke på økt sannsynlighet for rømning.
-

Uvær
Fortøyningsarbeid med fisk i anlegget
Klargjøring og etterarbeid (Opplining av not, senking av not etter slakting)
Brønnbåtanløp ved levering av fisk
Predatorer (Oter, Mink, Hegre, Skarv, Måke)
Drivende utstyr og gjenstander i sjøen
Slangebrudd ved pumping (Fra merd og ved direktelossing)

Tiltak
-

-

-

-

Nøtene som står i ventemerdene ved Pure Norwegian Seafood skal til enhver
tid være godkjente og dokumentasjon på dette skal være tilgjengelig.
Forankringer og komponenter som tilhører ventemerdanlegget skal være
godkjente og vedlikeholdsrutiner for ventemerdanlegget skal følges ihht
leverandørens spesifikasjoner
Not skal alltid løftes ut av vannet når den er tom, og forbli oppe helt til ny last
skal settes i ventemerd. Not skal inspiseres visuelt før den slippes ned igjen,
og utført inspeksjon skal registreres i mottakskontrollskjema.
Teknisk avdeling skal samtidig som ukentlig kontroll av ventemerdanlegg
utføres inspisere røranlegg tilknyttet ventemerder for å påse at dette er i god
stand og at dette ikke utgjør fare for rømning.
Beredskapsgarn med forskjellige omfarsstørrelser skal være lett tilgjengelig
på bedriften.

Oppdage rømming
Potensiell rømning skal varsles til daglig leder Eldar Arne Henden (Se egen
varslingsplan) hvis en av følgende hendelser inntreffer/observeres:
-

Hull i not ved visuell inspeksjon
Observasjon av laks/ørret/kveite på utsiden av ventemerdene eller fremmed
fisk inne i ventemerdene
Fiskere i området melder om fangst av oppdrettsfisk
Det observeres brudd på pumpeslanger fra ventemerdanlegg under pumping
av fisk.

Videre varsling
Se egen varslingsplan

Skjema for innmelding av rømming skal utfylles og sendes inn i Altinn så snart
akutte sikringstiltak og tiltak for gjenfangst er iverksatt.

Varslingsplan ved mistanke om rømming

