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Beredskapsplan ved rømming av fisk
Lokalitet: BRATTHOLMEN

Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for  å  sikre at bedriften er i stand til  å  håndtere

mistanke om rømming, rømming eller uforutsette hendelser som kan medføre fare for rømming.

Alle ansatte skal kunne starte gjenfangst ved rømming eller ved mistanke om rømming.

Personell på lokalitet G  jenfangstflske

1. Skadebegrensende tiltak Garn befinner seg på Flåten

a. Lofi  skadd  del av not over vannlinje.

b. Legg ut avkastnot eller lignende for  å 9  stk 22  omfar. 0  — 500 gr

tette over hull. 8  stk 12  omfar  500  — 1500  gr

c. Benytt tilgjengelige dykker for  å  sy 5  stk 105 omfar  1500  —  2500  gr

igjen hull. 5  stk 9.5 omfar  2500  —  3500  gr

2. Varsle driftsleder. 5  stk 8.5 omfar over  3000  gr
3. Avvent videre instruks fra ledelse.

Lokale fiskere (avtale)

Rune Nilsen 99278771

Einar  Johansen 99797967

Bruker arbeidsbåten til henting og utsett av garn.
Minimum  3  mann til operasjonen.

Driftsleder/områdeleder Viktige kontakter

1. Varsle tiskeridirektoratet. , ,  . I' l  f
a. Minimum kort melding på telefon Fiskerldlrektoratets vars Ingste e  on

03415. 034 '5
2. Varsle mattilsynet dersom fisken er i Omradeleder:

karantene pga. medisinbehandling. Henriette NBC," I (1 93970348
,  -  —  . — n s e er:3. lverksette gjentangsthske Ben Arne Øksnes 47613905

a. lverksett gjenfangsttiske etter prosedyre. _
4. Oppdatere tiskeridirektoratet Dykkere.

a. Skriftlig varsling til tiskeridirektoratet ääläsääs iååågggg
b. Opprett kontakt med tiskeridirektoratets JR D 'ykk .- 1 901 ]9_02

regionskontor. ,V 6:61: 196 d  . 5

5. Varsle andre internt i selskapet 0  everan ør.

6. Dersom fisken er i karantene pga. Morenot Øksnmgin 75059494
medisinbehandling skal eventuelle eksterne Matt] synet.

gjenfangstiskere varsles. Sentralt tlf: 22400000
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Utsett av garn for gjenfangstflske på Brattholmen:
Dette er ønsket metode for  å  stenge av rundt lokaliteten. Skulle andre steder være mere hensiktsmessig i
forhold til situasjon, kan garn plasseres andre steder i samråd med DL eller stedfortreder.
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Beredskapsplan ved ulykker og personskader
Lokalitet:

Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for  å  sikre at bedriften og de ansatte er i stand til  å

håndtere større ulykker, andre uforutsette hendelser, for  å  sikre liv og at det gjøres det som kan

gjøres i en eventuell krisesituasjon.

Personell på lokalitet Førstehjelp

Sjekk bevissthet

Frie luftveier
l. Oppdage og begrense

.  Få oversikt og evakuere ved behov for

det.

- Begrense personskader

Sjekk etter normal puls

Stabilt sideleie dersom normal puls

MAMM—

-  Begrense materielle skader. Hjerte-lunge-redning ved unormal pust

.  Dersom ulykke med strøm. se til at den Rl) kompresjoner og 2  innhlusinger (LII /\ [ Ål

skadde er frakoblet strom for førstehjelp 6.  Skadde  må holdes varm

7. Nedkjøling dersom brannskader

2- Varsle 8. Dersom skade involveres Strom skal lege
.  Hvem. hva. hvor kontaktes.

9. Forstehjelpsutstyr lokalisert i llåte og båter.
3. Avvent videre instruks fra ledelse Båre og Hjerte starter i flåte gang (l.etg.).

Ledelse Viktige kontakter

1' Få oversikt Områdeleder:
.  Hvem. Hva. Hvor. Henriette Alne 95970548

Driftsleder:

2.  Organiser Ben Arne Øksnes 47613905

.  lverksett tiltak iht. beredskapsplan
. ,. . . . Le evakt' 75068050

Beredska s lan ll er bade l flate  )  bat. g '
p p gg kg Nasjonalt legevakt l  16117

. . Brann: 1  10
3. Varsle andre internt l selskapet Politi: 1  12

'  Lokalitetsledere Ambulanse: l  13

.  ()vrig ledelse
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Beredskapsplan ved sykdomsutbrudd og massedød
Lokalitet:

Formål:

Denne lokale beredskapsplanen er utarbeidet for  å  sikre at bedriften og de ansatte er i stand til å

sikre en best mulig håndtering av massedød uansett årsak.

Personell på lokalitet Ledelse
1  . Kontakt veterinær/mattilsynet.

l. Oppdage og begrense -  Mattilsynet skal varsles umiddelbart

- Vurdere unormaliteter i appetitt. ved. uavklart forøket dødelighet.
adferd og tisk. mistanke om meldepliktig sykdom. eller

- Stans faring og vurder hva som er andre forhold som har medført vesentlig

galt. velferdsmessige konsekvenser for

- Dersom det er grunn for å tro at det er fisken.
smittefare gjor alt for  å  forhindre - Med tbroketdodelighet menes
smitte ut fra lokaliteten straks. dødelighet større enn 0.5  %  for tisk

2. Varsle driftsleder eller ovrig ledelse dersom under 0.5 kg. og større enn 0.25 %0 for
unormaliteter  oppdages. fisk over 0.5 kg.

3. Avvent videre instruks fra ledelse

Organiser
2. lverksett tiltak iht. beredskapsplanen.

3. Varsle andre internt i bedriften.

Driltsledere. øvrige ledere

Viktige prosedyrer Viktige kontakter

l . Dodiiskhandtering Mattilsynet.
2.  Renholdsplan  båt. landbase og tlåte Sentralt tlf: 22400000

3. Beredskapsplan Lokalt tlf:  75123200

4. Renhold. hygiene. Slusing
5. Hygieneplan ved ILA og PD. . .
6. Varslingsliste Fiskehelseleder: Frode Vlk-Mo

93 63 71 20
Områdeleder:

Kapasitet på anlegget Henriette Alne 95970548
Kvemen (13 kw) er på l.2m3 Driftsleder

Ensilasje tank 20 m3 Ben Arne Øksnes 47613905

AkvaRen vakttlf.

474 84 619
ScanBio

452 25 564
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