
17 Beredskapsplan ved rømming eller mistanke 
om rømming  

 

Det er ingen rømningsfare av fisk fra anlegget. Det er et komplett lukket resirkulerings anlegg 
uten utløp/tilgang til vannkilder som fisken kan komme seg til.  

 

Forebyggende tiltak  

Like viktig som beredskap mot kritiske hendelser er det å forebygge og legge opp gode rutiner 
for å forebygge mot kritiske hendelser som bla. utbrudd av smittsomme sykdommer og 
massedød.  

 

Basert på risikovurderinger vil en ved planlegging, bygging og ved oppstart av anlegget foreta 
risikovurderinger for å beskrive risikomomenter og gjøre tiltak for å forebygge risiko. Dette vil 
være gjennomføring av tekniske forbedringer samt utarbeide instrukser og prosedyrer for å 
sikre rutiner for å vurdere/oppdage og håndtere risiko. I planleggingsfasen legges det spesielt 
vekt på forebygging av følgende risikofaktorer:  

 

Drift: Grunnlaget for å hindre utbrudd av smittsomme sykdommer og akutt fiskedød i et 
landbasert anlegg er å sørge for tilfredsstillende karmiljø, tetthet og fôr til all fisk, å hindre 
smitte inn i anlegget og hindre smitte mellom avdelinger i anlegget og ut av anlegget. Slike 
tiltak er beskrevet ovenfor under overskriften  

 

Anlegget skal være knyttet til ekstern fiskehelsetjeneste og motta jevnlig besøk gjennom året. 
Fiskehelsetjenesten er en viktig partner for å diskutere tiltak som kan hindre utbrudd av 
smittsomme sykdommer og videre spredning av disse.  

 

Den ansvarlige for den daglige drift skal sikre at det føres tilsyn med forhold som har betydning 
for helsen og velferden for fisken i anlegget herunder tilsyn med installasjoner, tekniske 
innretninger og utstyr for produksjon.  

 

Andre forebyggende tiltak er knyttet til sikring av godt karmiljø og fiskevelferd. Slike tiltak er 
knyttet til kontroll med fisk, vannkvalitet, karmiljø og tilsyn av fisk beskrevet tidligere. Det skal 
føres daglig statistikk spesielt over dødelighet, fiskebeholding og biomasse, samt fôr- og 
vannkvalitets-parameter. Ved plutselig økning av dødelighet eller ved kronisk dødelighet over 
tid skal biologisk ansvarlig varsles og det skal vurderes tiltak i samsvar med veterinær.  



 

Fisk som er mistenkt å ha smittsom sykdom skal ikke flyttes fra en avdeling til en annen uten at 
spesielle forhold tilsier det. Fisk som er mistenkt å ha smittsom sykdom skal ikke selges eller 
flyttes fra anlegget. 

 

 

 


