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.  Begrense rømming og sikre best mulig gjenfangst  ved  rømming av  oppdrettsfisk  fra
anlegg tilhørende Wenberg AS.

Ansvar  og myndighet:

.  Fiskeridirektoratet.

.  Daglig leder.

.  Driftsleder  har et  overordnet ansvar  for  å  sørge  for at  alle ansatte  ved  Wenberg AS til
enhver  tid er  kjent  med  hvordan jobben blir gjort  på en  mest mulig hensiktsmessig og
forsvarlig måte.
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Beredskapsutstyr:
Håver

Bendslingstråd
Videokamera

ROV

Mobiltelefonkamera

Avkastnøter

Sperrenøter

Gjenfangstgam

Håver finnes i alle båter og kan benyttes til å dekke til hull som er mindre en

håvens diameter, samtskremme fisk bortfra hull større en håvens diameter.

Bendslingstråd er tilgjengelig i de fleste  båter, men enkeltkordeler fra
tykkere tau fungerer også.

Foringsbåter har videokamera som kan benyttes til  å  lokalisere skader på
møter.

Få tak i ROV så fortsom mulig. Er enten på Edelfarm eller Wenberg

Fiskeoppdrett.

Mobilkamera bør brukes for  å  dokumentere situasjonen.Et bilde sier mer en
1000  ord.

Avkastnøter/Sperrenøter står lagret på landbasen. Benyttes til åsperre
større rifter/hull i møter. Brukes sammenmed lodd for  å  tette adkomsttil skaden
fra siden.

En sortca 30  X  20 (L x D) meter (lagret i kar).Brukes ved skade  i  posens øvre
halvdel. Alle notstørrelser.

En sortca 60 X 35 (L x D) meter  (lagres på lager) brukes ved storeskader og

skader på posens nedre halvdel. Alle notstørrelser.

Lodd/kjettingløkker (daufisklodd) og tau er lagret på landbasen  .

Gjenfangstgarn står lagret på landbasen. Settes som lenker ved odder rundt

de respektive anlegg der rømming har skjedd. Eller i områder der den rømte

fisken oppholder seg.

Iler til  garn  står lagret på landbasen lager.

Annet nødvendig utstyrfås fortløpende fra Løvold AS eller Helnessund Bøteri
AS
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Kontaktliste:

Fiskeridirektorat 03415
Wennberg AS  ..............................  75 64 85 81
Ørjan  Wennberg ..........................  90 03 90 62
Frode Hansen  ..............................  45 29 27 00

Kjell  Erikstad ..............................  98 80 61 77
Kim Hjemgam ..............................97 79 48 15
Jan Krister Hjemaas  ......................  91 72 04 61
Jostein Larsen  ..............................  91 38 79 85

Jørgen Wenberg ...........................  93 60 90 96
Kurt Joelsen  .................................  97 15 43 82

Mats  Karlsen  ...............................  41 60 77 84

Tor Ove Olsen  ..............................  91 61 51 12

Victoria Solbakk  ...........................  45 69 81 31

Sindre Brekke Eliassen  ...................  41 72 19 93

Finn Arne  Laxaa  ...........................  90 50 73 75

Edelfarm  AS

Sven  Inge  Skogvoll  ........................  47 24 28 45
Lars  Stian  Johansen  ........................  97 10 34 83

Roger Øksheim  .............................  91 77 13 23

Geir Wenberg (Salten Akva Invest) ...90 59 52 08
Asbjørn  Hagen  ..............................  90 13 41 35
Labora (fiskehelsetjenste) Karianne...91 67 51 04

Bøteri  ...........................................  91 71 82 30/75 77 65 74
Diesel  ..........................................  95 14 35 52

Hordaför (ensilasje) Rasnus/Bil  ..........  47 67 42 21/94 81 23 93
Arnt Erling ....................................  95 13 79 84

BB Novatrans  .................................  46 97 14 98
Mattilsynet  ....................................  22 40 00 00

Lokale  fiskere:

Hermod hjelvik  ...................................  75 64 51 63
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Strakstiltak.

Ved enhver rømming eller  mistanke om rømming er tid og
effektivitet svært viktige faktorer.

Ansvarlig:
1.

2.
3.

4.
5.

Ørjan Wenberg (Daglig leder)
Frode Hansen (Driftsleder)
J  an Krister Hjemaas, Kim Stian Hjemgam, J  ostein Larsen, J  ørgen Wenberg,
(Fagarbeidere etter ansiennitet).
Kjell Erikstad, Kurt  J  oelsen, Mats  Karlsen, Tor Ove Olsen (Røkter).

Victoria Solbakk, Sidre Brekke Eliassen. (lærlinger)

Hvis det 0 da es  m  e  villfisk  torsk o /eller sei ien ose ved

förin eller under s'ekkrunder:

Daglig leder/driftsleder varsles umiddelbart. Hvis disse ikke nås gjøres
følgende:

Blant de ansatte på jobb utnevnes  Q  leder ”på stedet” for aktiviteten.
Han tar ansvar og formidler info og arbeidsoppgaver.

Alle andre ansatte ved Wenberg as  varsles  og bes om  å  møte på jobb eller
holde seg i ”alarmberedskap”

Ledelsen  ved  Edelfarm  AS varslesom  situasjonen.

Få tak  i  ROV og begynn søk  i  posen.

Dykker  varsles, samt  at man prøver  å  lokalisere skaden med
ROV/videokamera.

Når skaden er lokalisert prøver man  å  forhindre rømming med alle
midler tilgjengelig innenfor det som anses som sikkerhetsmessig
forsvarlig.

Se over og tenk gjennom hva varslet personell skal ta med ut til

lokaliteten.

Hvis mulig sendes personell fortløpende  i  land for  å  hente avkastnøter,
lodd og tau, samt annet utstyr som måtte trenges.

Skaden lokaliseres og reppareres fortløpende.

Gjenfangstgarn som er tilpasset fiskestørrelsen  i  posen med skade settes
på anvist sted (se kart), hvis ikke annet er avtalt.
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Unormaltm elaksefiskio rundt anle et:

Daglig leder/driftsleder varslesumiddelbart. Hvisdisse ikke nås gjøres

følgende:

Blant  de ansatte på jobbutnevnes e_n  leder  ”på stedet” for aktiviteten.

Han tar ansvarog formidler info og arbeidsoppgaver.

Alle andre ansatte ved Wenberg as varsles og bes om  å  møte på jobbeller

holde seg i ”alarmberedskap”

Ledelsen ved Edelfarm AS varsles om situasjonen.

Størrelse/mengde og lokalisering i anlegget.

Få tak i ROV og begynn søk i  posene  som er under mistanke.

Dykker  varsles

Prøv  å anslå fiskensstørrelse for  å  kunne lokalisere hvilken enhet den

eventuelt kommer fra.Sjekk alle enheter i strømretningens leside fordi her

Vil fisken ofteststå (Væravhengig).

Leting isoleres førstog fremst til de enheter/anlegg som har fiskestørrelser

lik den rømte fisken. Alle båter med videoutstyr benyttes.

Er situasjonen slikat bemanning kan avsesfra skadebegrensmngsarbeidet

begynner gjenfangstfisket umiddelbart.

Når skaden er lokalisertsendes personell i land for  å  hente avkastnøter,

lodd og tau.

Gjenværende personell prøver  å  forhindre ytterligere rømming med alle

midler tilgjengelig innenfor det som ansessom sikkerhetsmessig

forsvarlig.

Skaden reppareres fortløpende.

Gjenfangstgarn som er tilpassetfiskestørrelsen i posenmed skade settes

på anviststed (se kart), hvisikke annet er avtalt.

For bruk av gjenfangstgarn se side 10.

6



Dok.ID:4.3.2  BEREDSKAPSPLAN RØMMING LOKALITET  LEIVSETHAMERAN

Kart.

A mm ,

'  Maar, .»y

,,  ;

9"   
, V,.” =”

3.9-»; f .,

wqflm  ( ,  '  'w , ,  °.
. u.;  (MÅ , ,1 hå /

.  "H. j,“ Wä ,.

-, ,  »
mg)» n.:wmæ ,å! 'a»,

ga.,  ' ,, , , "g”,
-. '  W,  H. v. .  Lf'lrivuzf'

7w: VIP“ "4.313,”

w  vm ”lia,? ;  ,

»  a  9  ma. "'3‘!

”mms”:

  

); '  mhfiq‘

 

.5 2m mg.” «a

Ved rømming har Vi  anslått  at fisken Vil holde seg i  sjøen innenfor den røde ringen de første

timene etter rømmingen og framtil Vi får rapporter om fangst/observasjoner ved andre

lokaliteter i fjordsystemet. Når fisk ikke observeres i overflaten er anbefalte plasser for setting

av garn er avmerket med Blå strek.

Kart  over Skjerstadfjorden benyttes for  å  registrere observert fisk  samt  historisk plassering av

garn (se eget kart side 8).

Risikovurdering av situasjonen. (4 dimensjoner).

HMS

Fiskevelferd

Rømming

Miljø
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Ytterligere  skadebegrensende  tiltak  og permanente utbedringer.

Sikre at hygiene/smitterisiko og dyrevelferd/fiskevelferd blir opprettholdt  i samsvarmed

IK/AK Dok  5.18  og 5.20.

Flytting av fisk og telling til ny enhet  internt i anlegget etter at  skaden  er  repparert  og

ytterligere rømming er  forhindret.

Fisken flyttes da fortrinnsmessig med  brønnbåt.

Levering skjer på en  måte  der  skadeområdet  er linet over  vannflaten.

Ved  skade  i  bunnen  av  posen  brukes  avkastnot  helt til  posen  er  tømt  for  fisk. Dette  for  å
unngå belastning på  det/de  skadede deler av  posen.

Gjenfangstfisket fortsetter  med upåvirket styrke til annen  beskjed  gis fra Fiskeridirektorat
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Gjenfangstfiske.

Beredskapsgarn  i  rett maskevidde settes, hvis ikke annet avtales eller observeres, på

forhåndsbestemte steder straks skaden er lokalisert og utbedret (se kart).

Er situasjonen slik at bemanning kan avses fra skadebegrensningsarbeidet begynner

gjenfangstfisket umiddelbart.

Det tas kontakt med så mange lokale fiskere som mulig.

Dusør på gjenfanget oppdrettsfisk vurderes fortløpende.

Ansatte med bakgrunn fra fiskeri tar ansvar for fisket.

Frode Hansen

J ostein Larsen

Ørjan Wenberg

Jan Krister Hjemaas

Lengde på garnlenker ca 10 garn. Dette er noe situasjonsavhengig.

Gam i sjø må kontrolleres og ”avtines" jevnlig for at vi er sikre på at de fisker optimalt til en
hver tid.

Intensiteten på ettersynet av garn i sjø bestemmes der og da ut fra skadeomfang og

gjennfangsttall. Første 24 timene er det konstant tilsyn.

Andre områder av fjorden overvåkes for  å  kunne kartlegge den rømte fiskens forflyttninger.

Dette gjøres med runder i Skjerstadfjordsystemet to ganger daglig. Samt kontakt med andre

lokaliteter og lokale fiskere.

All fisk som fanges fraktes for registrering ved landbasen i Skysselvika.

Kart over Skjerstadfjorden benyttes for  å  registrere observert fisk samt historisk plassering av

garn (se eget kart side 8).

Bruk IK-Skjema 4.3.1 Registreringsskjema for gjenfanget oppdrettsfisk.

Hordaför as kontaktes for beredskap angående henting av ensilasje.
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Beredskapshjelp ved  rømming.

Dykkertjenester
Sub Nord

Båter  til  bruk  ved  gjenfangt:

Wenberg Fiskeoppdrett  AS:

"Skjerstadfjord"

"Laksen”

"Jenny"

"Hundholmen"

"Daniel"

polarcirkelbåter.

Edelfarm AS:

"Viktoria”

"Jan-R"

"Storlaksen"

"Viljam"

"150 Hk"

"175 Hk"

Lokale fiskere

Se  kontaktliste

Brønnbåter:
Novatrans  og Hordaför II

Slakteri:

Salten N950 AS

Eksporter:
Polar Quality AS

Norwell AS

Ekstramannskaper:
Wenberg Fiskeoppdrett  AS

Lokale fiskere

Forsikring
[f

Dødfiskmottak

Hordaför

Landbase  Skysselvika.
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Overvåking og beredskap.
Se IK/AK dok:

4.2 Forebygging av rømming/sikring av anlegg.

4.3  Beredskapsplan  for begrensing og gjenfangst  ved  rømming.
IK-Skjema 4.3.1 Registreringsskjema for gjenfanget oppdrettsfisk.

5.3  Instruks  for anleggsområde tilhørende Wenberg AS.
5.6 Instruks for bruk av  krane.
5.9  Arbeid i og bruk av  båt.
5.10  Arbeid på flytekrager med tilhørende installasjoner.

5.11  Arbeid med  mater  som blir eller skal  benyttes  til  fisk.
5.13  Ettersyn og vedlikehold av utstyr og tekniske  installasjoner..
5.14  Brannforebyggende tiltak.

5.16  Instruks for bruk av capstan  (nokk).
5.18  Instruks for hygiene og renhold.
5.20  Instruks for dyrevern/dyrevelferd.

5.21 Instruks  for innleide fartøy innenfor anleggsområder tilhørende Wenberg AS

7.2 Prosedyre for föring av  fisk.

7.3 Prosedyre for  dødfiskopptaW-håndtering.
7.4  Prosedyre for levering av fisk

7.5  Prosedyre for smoltmottak

7.6  Prosedyre for innfesting av flyteringer i  rammefortøyning.
7.7  Prosedyre for innsetting av mot i flytekrage.

7.8  Prosedyre for regelmessig ettersyn av anlegg.
7.10  Prosedyre for bruk av katamaraner

7.11  Prosedyre for  bruk  av PE  båter.
7.12  Prosedyre for bruk av mobile  notspylere.

7.13  Prosedyre for spyling av mot i  sjøen.
7.17  Prosedyre for hygiene og renhold.
7.18  Prosedyre for drivstoffylling.

7.20  Prosedyre for  sortering.
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Opplæring og revidering.

Denne beredskapsplanen skal revideres ved endring i drift og utstyr  som tilsier at det er

nødvendig eller ved revisjon av lK/AK kapittel 4 "Sikring av anlegg og gjenfangst av  rømt
oppdrettsfisk.”

Alle ansatte ved Wenberg as skal kjenne til denne beredskapsplanen og tilhørende prosedyrer.

Alle ansatte ved Wenberg as skal ha  mottatt  opplæring i sikring og vedlikehold av  utstyr  i

henhold til brukerhåndbøker som faller under denne beredskapsplanen.

Alle fast ansatte ved Wenberg as skal ha gjennomført kurs i rømningssikring.

Se side 1 l "overvåking og beredskap”
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