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1. Alvorlig personskade 

 
1. Akutt tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 
Få oversikt over situasjonen – Hva forårsaket skaden? 
BLÅS-Regelen 

 B – Bevissthet 

 L – Luftveier 

 Å – Åndedrett 

 S - Sirkulasjon 
 

2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
Ring 113 
Tilkall intern hjelp – rop om hjelp/alarmtelefon 
 

3. Videre tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 
Start nødvendig førstehjelp 

 Hjerte-lungeredning  
- 30 Brystkompresjoner – 2 innblåsninger 
- Kompresjoner: Trykk midt på brystet, sitt tett inntil pasienten. Kompresjonen bør 

være 1/3 av brystkassens dybde og i takt på 100/min (ca 2 i sekundet) 
- Innblåsinger: Løft hake og klem igjen neseborene. Blås tilsvarende 1 sekund til du 

ser at brystkassen hever seg. Får man ikke til innblåsing, gå straks videre på 
kompresjoner 

 Stabilt sideleie 

 Hindre at pasienten fryser 
 

Alle ansatte skal ha gjennomført grunnkurs førstehjelp, samt at boken «Røde kors grunnkurs i 
førstehjelp» skal finnes lett tilgjengelig ved alle anleggene 
 

4. Videre varsling (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonsdirektør Nordland) 
(Se varslingskart: Unormalt forøket dødelighet) 

 Når situasjonen er under kontroll og den skadde får nødvendig hjelp, varsles 

produksjonssjef settefisk (sf:. Produksjonsdir.Nordland). 

 Hvis ikke tilstede varsles driftsleder/vakthavende 

 Produksjonssjef varsler så videre i HR-Avdelingen. 

 Dersom ikke trygdekontoret mottar melding om eventuell yrkesskade, mister den ansatte 

retten til å få skaden godkjent som yrkesskade 

 Meldingsskjema NAV 13-07.05 (Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført 
under arbeid på norsk eller utenlandsk 
landterritorium)http://www.nav.no/page?id=1073743648&formQuery=data%2F*+CONTAI
NS+%22yrkesskade%22 

 
For videre varsling; se varslingskart: Alvorlig personskade 
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2. Rømming 
 

Forhindre rømming  
I henhold til §37 i akvakulturdriftforskriften skal det «utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk 
rømmer». Risikovurdering skal være gjort for å sikre minimal risiko for rømming. I tillegg skal 
anlegget minimum ha dobbelsikring eller annen likeverdig rømmingssikring.  
Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonen. 
 
Ved daglig tilsyn skal det føres tilsyn med forhold av betydning for miljøet, helsen og velferden 
for fisken. Dette innebærer tilsyn med installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for 
produksjon. Rister, siler o.l. sikring skal rutinemessig sjekkes for brudd. Ved operasjoner som 
medfører til økt risiko for rømming, som mottak/levering av yngel/smolt, sortering, vaksinering og 
flytting, skal det vises ekstra stor aktsomhet og nøye overvåkning.  
 

Rømming/Mistanke om rømming/fare for rømming 
 

1. Akutte tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 
 Straks iverksettes akutt tiltak for å begrense omfanget. (f.eks stopp pumping, tett 

lekkasjer) 
 

2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
 Produksjonssjef settefisk varsles (Sf: Settefiskkoordinator). Deretter er det 

Produksjonssjef settefisk som umiddelbart varsler videre til fiskeridirektoratet (03415) og 
eventuell andre (ekstra personell/utstyr) (Se varslingskart).  Fiskeridirektoratet varsles 
også skriftlig med skjemaet «melding om rømming – del 1) 
(http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/roemming). 

 Ved behov tilkaller produksjonssjef settefisk intern hjelp. 

 Hvis ikke tilstede varsles driftsleder/vakthavende 
 

3. Videre tiltak/Skadebegrensning (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 

 Ved fortsatt mistanke eller fare: Få oversikt over situasjonen – og gjennomfør 
nødvendige tiltak for å lokalisere/forhindre rømming.  

 Ved rømming (hvis ikke tidligere gjort): Lokaliser rømmingen og få stoppet den. Hvis fisk 
har rømt på havet – iverksett gjenfangst – Garn settes ut på strategiske punkter rundt 
anlegget. Få oversikt over skadeomfanget.  

 Stopp alle aktiviteter utenom normal drift (f.eks. sortering, vaksinering o.l.) ved anlegget, 
til situasjonen er oppklart. 

 

4. Videre varsling (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonssjef Nordland) 
Oppstart og avslutning av gjenfangst varsles fiskeridirektoratets regionskontor og fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Kart over plassering av garn fremlegges for fylkesmannen. Ved behov for 
fôring i sjø, skal dette klargjøres med fylkesmannens miljøvernavdeling. Hvis skader på anlegget 
kan true fiskevelferden skal tilsynsveterinær varsles. 
Alle rømmingen skal varsles videre opp i systemet (Se varslingskart: Rømming)  

 

 

  

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/roemming
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3. Unormalt forøket dødelighet 

 
1. Akutte tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 

 Få oversikt over situasjonen 

 Kan noe straks gjøres for å forbedre situasjonen – gjør det! (F.eks nødokygenering, 
stopp fôring) 

 

2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 

 Produksjonssjef settefisk (sf: Settefisk koordinator) 
Hvis ikke tilstede varsles driftsleder/vakthavende 
 

 

3. Videre tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 

 Varsler straks fiskehelsjef. 

 I samarbeid med Produksjonssjef settefisk og tilsynsførende fiskehelsepersonell skal det 
iverksettes nødvendige tiltak for å eliminere/redusere/forebygge eventuelle 
skadevirkninger på fisken eller miljøet rundt. Sjekk vannparametre: CO2, TGP, 02, pH og 
Salinitet  

 Ved destruering, frakt dødfisk fra soner med økt dødelighet utenom områder med soner 
uten økt dødelighet – så lenge man har avkreftet sykdom som årsak til dødelighet. Følg 
egen prosedyre for destruering. Stopp alle aktiviteter utenom normal drift (f.eks. 
sortering, vaksinering o.l.)ved anlegget 

Ved Sykdom:  

 Slus inn og ut av området med sykdom – lag smittesoner 

 Frakt dødfisk fra sykdomssoner utenom områder med frisk fisk.  

 Innfør adgangsbegrensning  

 Aktiver plukking av svimere 

 Håver og stamper vaskes og desinfiseres hyppig – og holdes avskilt i mellom sonene.  

 Helsesituasjonen av hele anlegget vurderes av tilsynsførende fiskehelsepersonell.  

 Ved medisinering skal det varsles med skilt «Medisinering pågår» - Varslingsplikten 
gjelder fra start av behandling til slutt på tilbakeholdenstiden for det aktuelle 
medikamentet (se prosedyre for bruk av legemidler –Settefisk).  

Ved vannkvalitetsårsak 

 Iverksett mulige strakstiltak 

 Finn årsak, mulige vannkvalitetsårsaker kan være: Nitrogenovermetning, 
oksygenoverskudd, påvirkning av råttent sjøvann, utfelling av metaller  

 Ta vannprøver 

 Gjelleprøver skal tas 24 timer etter hendelsen for å analysere etter utfelling av metaller.  
 

4. Videre varsling (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonssjef Nordland) 
(Se varslingskart: Unormalt forøket dødelighet) 
Mattilsynet varsles umiddelbart ved: 

 Uavklart forøket dødelighet 

 Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3. 

 Andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, 
herunder om sykdom, skade eller svikt.  

 
Ved ekstrem dødelighet og spesielt ved sykdom, skal det varsles videre opp i systemet (Se 
varslingskart: Unormalt forøket dødelighet)  
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4. Forurensning ytre miljø 
 
Definisjon uønsket utslipp til ytre miljø:  
Alle våre lokaliteter har utslippstillatelse etter forurensningsloven §11 som definerer hva som er 
tillatt å slippe til ytre miljø, og denne tupe utslipp omfattes ikke av følgende beredskapsplan. 
Ved daglig tilsyn sjekkes ulike installasjoner for lekkasje 
 
Uønsket utslipp: 

Stoffgruppe Mengde 

Kjemikalier for vask og 
desinfeksjon 

Alt som går ut til miljø uten å ha 
vært brukt til vask og 
desinfeksjon 

Drivstoff; eks diesel, bensin, 
propan 

Alt drivstoff som går ut til miljø i 
væskeform 

Andre oljeprodukter; eks 
hydraulikkolje, gearolje, 
motorolje 

Alt utslipp 

Farlig avfall Alt utslipp 

Maursyre/Ensilox Alt utslipp 

Ensilasje Alt utslipp 

Prosessvann som går ut i 
miljøet på andre steder enn 
angitt i utslippstillatelse 

Alt utslipp 

Prosessvann som ikke er 
tilstrekkelig renset 

Alt utslipp 

 
1. Akutte tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 

 Sett strakt i gang tiltak for å forebygge/begrense/eliminere videre utslipp.  

 
2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 

 Ved utslipp av slik mengde at dette ikke kan håndteres av egne ressurser  
o – ring straks 110 

 Varsle Produksjonssjef settefisk (sf: Settefiskkoordinator) 

 Hvis ikke tilstede; varsle driftsleder/vakthavende 
 

3. Videre tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 
For tanker, fat og dunker mindre enn 2m3 skal det for hver avdeling foreligge interne krav til 
oppbevaring, oppsamling og beredskap ved utslipp.  
Alle typer utslipp som angitt i tabell skal registreres som miljøavvik.  
 

4. Videre varsling (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonssjef Nordland) 
Ved behov for ekstra hjelp, både internt og eksternt, er det Produksjonssjef Settefisk sitt ansvar 
å skaffe dette. 
Se varslingskart: Forurensning ytre miljø 

 
Ved større utslipp skal det varsles videre opp i systemet (Se varslingskart: Forurensning ytre 
miljø)  
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5. Vannstopp 

 
1. Akutte tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 

 Reduser vannmengde og fôring til kar 

 Nødoksygener 

 Resirkuler vann 

 
2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 

 Produksjonssjef settefisk varsles (Sf: Settefiskkoordinator) 

 Hvis ikke tilstede varsles driftsleder/vakthavende 

 

3. Videre tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter) 
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 
Hovedfokuset ved slike kriser er å berge fisken, la den kjenne minst mulig til problemene. I 
tillegg jobber man med å finne kilden til vannstoppen og videre reparere denne.  
Fiskens helse og velferd vurderes fortløpende i samsvar med fiskehelsesjef. Hvis mulig settes 
fisk på sjøvann/ferskvann (delvis eller fult). 
Vannparameter sjekkes regelmessig – oksygen overvåkes kontinuerlig. 
 
 

4. Videre varsling  (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonssjef Nordland) 
(Se varslingskart: Vannstopp) 

 Ved behov for ekstra hjelp, både internt og eksternt, er det produksjonssjef settefisk sitt 
ansvar å skaffe dette. 

 Andre som kan bli berørt av vannstoppen varsles. Mainstream stiller seg behjelpelig 
overfor problemer som her måtte oppstå. 

 Kommunen varsles. 

 Mattilsynet varsles hvis vannstoppen kan gå ut over fiskens velferd. 

 Stopp alle aktiviteter utenom normal drift (f.eks. sortering, vaksinering o.l.)ved anlegget 
 

 
 
Ved lengere vannstopp, skal det varsles videre opp i systemet (Se varslingskart: Vannstopp) 
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6. Strømbrudd 

 
1. Akutte tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, stedfortreder (sf): vakthavende, sf: røkter) 

 Se til at aggregatet har startet slik det skal og se etter at anlegget går som normalt 
 

Hvis aggregat ikke starter: 

 Bruk hjelpestarter 

 Koble over på evt. Batteripakke 2 

 Tilkall hjelp 
 

2. Varsling (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter/ Produksjonssjef settefisk 
sf: settefiskkoordinator) 
Varsle produksjonssjef settefisk. Hvis aggregat ikke starter tilkaller Prod. Sjef settefisk hjelp;  

 Teknisk avd. Stian: 911 67 296/236 85 530, Kjell Ole: 481 12 560 
Ekstern hjelp:  

 Steigen; Nord-Salten Kraftlag Vakt: 757 71 607 

 Bodø; Bodø energi, kundeservice: 755 23 000 

 eller andre som disponerer hjelp for oppstart av 24V aggregat 
 
Hvis ikke tilstede; varsle driftsleder/vakthavende 
 

3. Videre tiltak (Ansvarlig: Driftsleder, sf: vakthavende, sf: røkter)  
NB: Punkt 4 utføres parallelt med punkt 3. 
Reduser strømforbruk på anlegget 
Stopp alle aktiviteter utenom normal drift (f.eks. sortering, vaksinering o.l.)ved anlegget 
Kjør anlegget så normalt som mulig med tanke på fiskevelferd og helse. Tiltak som skal vurderes 
for økt fiskevelferd: 

 Håndfôring 

 Regulere vanngjennomstrømning 
Tiltak for forbedring av fiskens helse og velferd diskuteres med produksjonssjef settefisk og 
fiskehelsesjef.  
 

4. Videre varsling (Ansvarlig: Settefisksjef, sf: Produksjonssjef Nordland) 
Hvis strømbruddet går ut over fiskevelferden skal mattilsynet varsles. 
Så lenge strømmen er borte skal det være noen tilstede på anlegget. 
 
Se varslingskart: Strømbrudd 
 
Ved ekstrem dødelighet og spesielt ved sykdom, skal det varsles videre opp i systemet (Se 
varslingskart: Strømbrudd)  
 

 

 

 


