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Formål: 

Forebygge rømming og oppdage rømming på et så tidlig tidspunkt som mulig hvis det 

skjer, for dermed å kunne begrense skadeomfanget. Videre skal planen sikre at alle 

ansatte kjenner varslingsrutinene ved rømming eller ved mistanke om rømming. 

  

Ansvarlig: 

 Den som oppdager/får mistanke om rømming 

 Lokalitetsleder/driftsleder/produksjonssjef 

 

Utførelse: 

Forebyggende. 

• Ettersyn av nøter. 

• Ettersyn av fortøyninger / merder. 

• Forsiktighet ved bruk av båter. 

• Holde fremmede borte fra anleggene (ferdsel) 

• Se etter andre fiskeslag i merdene. 

• Særskilt ettersyn før varslet uvær/springflo og etter uvær/springflo. 

• Følge anvisninger i brukerhåndbøker. 

 

Ved rømming / mistanke om rømming. 

1) Ved rømming / mistanke skal det umiddelbart settes i gang de tiltak som kreves for å 

begrense et eventuelt skadeomfang 

• Berge ring og not fra havari 

• Evt. sy sammen hull som er oppdaget. 

• Melde fra til: a) matfisk: driftsleder /produksjonssjef 

                           b) fabrikk: fabrikksjef/kvalitetsleder fabrikk 

• Varsle Fiskeridirektoratet: 03415 

• Ved behov for ekstra personell eller utstyr skal dette tilkalles 

2)  

• Fjerne gjenstander som ikke hører hjemme i anlegget. 

• Sette garn så nær rømmingspunktet som mulig. 

Små fisk (70g – 2500g): garnlager på Helstad 

Stor fisk over 2500g: garnlager hos OMS, Rørvik 

      garnlager på Gårdsøya, Brønnøysund 

      garnlager på flåte Sørværet 

 

3) Driftsleder eller produksjonssjef melder fra til Fiskeridirektoratet via «Min side» på 

fiskeridir.no, rømmingsmelding «Del 1». 

Se også MF.2.3 Varslingsliste beredskap ved rømming, listeført sykdom, massedød og 

akutte utslipp. 

 Foreligger det mistanke om sykdom skal dette komme frem i rapporteringen. 

  

 

 

 

 

 

https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Varsle-oss
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-akvakultur/Roemming
dok00240.docx
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Lederteam for videre arbeid, matfisk: 

 Produksjonssjef:  John-Ove Sinkaberg telf.nr. 90 97 97 55 

 Driftsleder:   Jan Terje Antonsen telf.nr 91 55 59 03 

 Driftsleder:   Martin Kvarsvik telf.nr 41 60 61 75 

Lederteam for videre arbeid, fabrikk: 

 Fabrikksjef:   Eskil Laukvik, telf.nr: 97 97 60 83 

 Driftsleder matfisk  Jan Terje Antonsen telf.nr 91 55 59 03 

 

4) Deretter skal det organiseres gjenfangst i det omfang som blir funnet hensiktsmessig i 

samråd med Fiskeridirektoratet regionalt. 

• Rørvik Fisk As kontaktes for å skaffe oversikt over aktive fiskere. 

• Det inngås avtale med de lokale fiskerne som har sin base nærmest anleggene. 

• Fisket skal foregå i minimum 14 dager etter rømmingen. Fanget fisk leveres Rørvik 

Fisk AS og vi har dermed et stort mottaksapparat til å ta hånd om gjenfangsten. Vi 

trenger derfor ingen dispensasjoner på mottak. 

• Dokumentere medisineringsstatus, om fisken er underlagt tilbakeholdelsestid eller 

ikke. 

• Produksjonsleder melder oppstart og avslutning av fisket til Fiskeridirektoratets 

regionkontor, fiskeoppsynet og Fylkesmannens Miljøvernavdeling. 

 

Lasting / lossing / sleping. 

Det skal utvises ekstra forsiktighet ved lasting / lossing og sleping. Dette da disse 

operasjoner høyner faren for rømming. Alt utstyr skal gås over før operasjonene 

igangsettes. Brønnbåter skal anvises innsegling og hvordan de skal fortøye. Levering 

skal aldri skje uten at en av de ansatte er til stede. Under sleping skal det være en 

ekstra båt som overvåker slepet. 

 

Rapportering 

Rapporteringen skal foregå i to omganger: 

1. Rømmingsmelding «Del 1» etter at rømming er oppdaget eller at mistanke om 

rømming foreligger. 

2. Rømmingsmelding «Del 2» etter at merden med rømt fisk er tømt / talt opp og 

omfanget er kartlagt. 

Registreringer 
Anleggets dagbøker / foringssystemer. 

Fishtalk 

 

Se MF.2.3 Varslingsliste beredskap ved rømming, listeført sykdom, massedød og 

akutte utslipp. 

 

 

Avviksbehandling: 

 I henhold til prosedyre for avviksbehandling OD.1.5 

 

Krav/referanse: 

 

Kryssreferanser 

OD.1.5 Prosedyre for avviksbehandling 
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dok00246.docx
dok00246.docx


Beredskapsplan rømming 
Dok.id.: MF.2.1 

Versjon: 7.03 

Side: 3 av 3 

 

SinkabergHansen AS 

MF.2.3 Varslingsliste beredskap ved rømming, listeført sykdom, massedød og akutte 

utslipp. Eksterne referanser 
1.2.1 IK-Akvakultur 

1.2.3 Akvakulturdriftsforskriften 

4.2 Fiskeridirektoratet.no 

4.3 Fiskeridirektoratets beredskapstelefon 
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