Risikovurdering
Rømming av fisk fra Ventemerdanlegg Pure Norwegian Seafood
#

Hva?

Hvorfor?

1

Hull i not

Det slites hull i not når det
brukes opplinerkroker

2

Hull i not

Gnag og slitasje på
tauverk/not

3

Hull i not

Not skades ved
brønnbåtanløp

4

5

6

Risikoreduserende tiltak
Visuell sjekk av not før denne
slippes ned etter opplining
Visuell kontroll av not før hvert
mottak av fisk. Kontroll
dokumenteres i
mottakskontrollskjema.
Not skal alltid løftes ut av vannet
når merden er tom for fisk.
Til en hver tid sertifisert nøter.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknsik avdeling.

S

K

Risiko

2

5

10

1

5

5

2

5

10

Hull i not

Visuell sjekk av not før denne
slippes ned etter opplining
Visuell kontroll av not før hvert
mottak av fisk. Kontroll
dokumenteres i
Predatorer (Mink, Oter,
mottakskontrollskjema.
Skarv, Hegre, osv) lager rift
Not skal alltid løftes ut av vannet
i not
når merden er tom for fisk.
Til en hver tid sertifisert not.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling.

1

5

5

Hull i not

Skilting på anlegget som angir
sikkerhetssone.
Lysblink på anleggets hjørner.
Turister lager hull i not ved Kameraovervåkning av anlegget.
Visuell kontroll av not før hvert
fisking
mottak av fisk.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling

1

5

5

Hull i not

Drivgods lager hull i not

Kameraovervåkning av anlegget.
Visuell kontroll av not før denne
slippes ned etter opplining.
Visuell kontroll av not før hvert
mottak av fisk. Kontroll
dokumenteres i
mottakskontrollskjema.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling.

1

5

5

1

5

5

Visuell kontroll av not og tau før
mottak av ny fisk.
Ukentlig kontrolliste følges av
teknisk avdeling.
Til en hver tid sertifiserte nøter.
Skipper viser aktsomhet ved
anløp.
Personell fra PNS på
ventemerdanlegg ved anløp.
Kansellering av anløp ved for
dårlig vær.
Visuell kontroll av not før hvert
mottak av fisk. Kontroll
dokumenteres i
mottakskontrollskjema.
Påse at nøter i tomme
ventemerder er opplinet ved
anløp.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling.

7

Havari av
not/anlegg

Stor belastning på
not/anlegg som følge av
massedødelighet

Bedriftsintern prosedyre "Instruks
for mottak og kontroll av levende
fisk".
Beredskapsavtale med Hordafôr.
Pumpe dødfisk direkte fra
bunnen av ventemerd med
bedriftens eget vakuumsystem.

8

Havari av
not/anlegg

Anlegget sliter seg/kommer
ut av posisjon/får skader på
grunn av ekstremvær

Anleggssertifikat utstedt av
akkreditert selskap.
Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling og det tas
ekstrakontroll ved ekstremvær.

1

5

5

9

Havari av
not/anlegg

Skader på anlegget som
følge av påkjørsel.

Kameraovervåkning av anlegget.
Anlegget markert på sjøkart.
Markeringslys på anleggets
hjørner.
Anlegget ligger helt inntil land.

1

5

5

10

Utette
slanger/rør

Fisk rømmer som følge av
utette slanger/rør på
brønnbåt

Personell fra PNS tilstede på
ventemerd ved leveranser.
Mannskap på båt observeres
lossing fra dekk.
Brønnbåt skal ha netting under
koblinger.

1

5

5

Utette
slanger/rør

Bevegelse i
ventemerdanlegget som
følge av værpåkjenninger
eller påkjenninger fra
brønnbåter gir skader på
slanger/rør på
ventemerdanlegg.

Ukentlig sjekkliste følges av
teknisk avdeling.
Slanger/Rør/Ventiler skiftes ved
skade.
Anleggssertifikat på anlegget
utstedt av akkreditert selskap.

2

5

10

11

