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4.1.4. Beredskapsplan for massedød

Hensikt

Å ha en plan for tiltak i tilfelle massedød, eller fare for massedød eller andre former for problem eller skader.

Ansvar og myndigheit

Daglig leiar er ansvarlig for godkjenning og gjennomføring av prosedyren, samt å passe på at denne er kjent blant alle tilsette. Alle tilsette er ansvarlig for å følgje
prosedyren.

Definisjoner / krav

Eventuell risiko for massedød, vil være i samband med sjukdom, avlusing, maneter eller algeoppblomstring.

Gjennomføring

Sjukdom

Utbrot av sjukdom vil trulig skyldes PD, HSMB, ILA, epiteliocystis, hjertesprekk eller vintersår. Kombinasjon brå endringer i vannmiljø, eller ektreme forhold kan
forårsake massedød der fisken allerede har nedsatt helsestatus.

* Ved mistanke om sjukdom bør følgjande varslingsrutine gjennomføres:

Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg varslar - Veterinær varslar Mattilsyn

Vidare varslast Forsikringsgiver og salgsselskap / slakteri

- Korrigerende tiltak iverksettes (medisinering, slakting)

- "Normal" dødligheit, håndterast av bedrifta i henhold til eigne prosedyrer

- Ved massedød kontaktes selskap som er godkjent for håndtering og henting av større mengder dødfisk

- Alternative oppsamling- og mottaksordninger bør vurderes (ringnotsnurpere, sildoljefabrikker).

- Behandling av medisinert fisk skal være i henhold til prosedyre for avfallshåndtering eller avtale med motakar.

- Bedrifta må legge forholdene til rette for effektiv henting av dødfisk.

Algeoppblomstring / maneter

* Ved mistanke om algeoppblomstring / maneter bør følgende varslingsrute gjennomføres:

Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg varslar - Veterinær

Vidare varslast Fiskeridirektoratets regionskontor, nabo-anlegg, mattilsyn og forsikringsgiver

- Anlegget mottar varslinger på epost fra Sintef og "Algeinfo.no", og følger med på nettsidene mhp alger og maneter.

- Ved mistanke om algeoppblomstring i område; ta vannprøver, være ekstra obs på fiskeadferd. Stoppe fôring.

- Ved mistanke om maneter; observere adferd, sette ut tettnot på utside anlegg. Stoppe fôring.

- Ved massedød kontaktes dei som er godkjent for håndtering og henting av større mengder dødfisk.

- Behandling av medisinert fisk i henhold til prosedyre for avfallshåndtering eller avtale med mottakar.

- Alternative oppsamling- og mottaksordninger bør vurderes (ringnotsnurpere, sildoljefabrikker).

- Beredskapsplan i tilfelle sleping (må godkjennast av mattilsyn).

Avlusing med presenning

Ved avlusing av fisk og bruk presenning, har ein ei auka risiko for massedød.

* Ved mistanke om massedød bør følgjande varslingsrutine gjennomføres:



Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg - varslar Mattilsyn

videre varsles Forsikringsgiver og Salgsselskap / slakteri

- Alltid sikre seg at det er tilstrekkeleg kapasitet på oksygen innan ein starter avlusing. Anlegget har eige prosedyre for avlusing som skal følges av alle tilsette.

- Fisken overvåkes med kamera i not og oksygenmåler under heile avlusinga.

- Ved dropp i oksygen eller adferdsendring på fisken vert presenninga fjerna.

- Er det straumstille kan propellstraum nyttas for å tilføre friskt vatn.

- Ved massedød kontaktes selskap som er godkjent for håndtering og henting av større mengder dødfisk

- Alternative oppsamling- og mottaksordninger bør vurderes (ringnotsnurpere, sildoljefabrikker).

- Behandling av medisinert fisk skal være i henhold til prosedyre for avfallshåndtering eller avtale med mottakar.

- Bedrifta må legge forholdene til rette for effektiv henting av dødfisk.

Avlusing i brønnbåt (Medikamentell eller ikke-medikamentell behandling)

Ved avlusing av fisk i brønnbåt, har ein ei auka risiko for massedød.

* Ved mistanke om massedød bør følgjande varslingsrutine gjennomføres:

Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg - varslar Mattilsyn

videre varsles Forsikringsgiver og Salgsselskap / slakteri

- Fisken overvåkes i brønn, og under utpumping under heile avlusinga.

- Ved skader på fisk, dødlighet eller unormal adferd på fisken vert avlusinga stoppa.

- Ved massedød kontaktes selskap som er godkjent for håndtering og henting av større mengder dødfisk

- Alternative oppsamling- og mottaksordninger bør vurderes (ringnotsnurpere, sildoljefabrikker).

- Behandling av medisinert fisk skal være i henhold til prosedyre for avfallshåndtering eller avtale med mottakar.

- Bedrifta må legge forholdene til rette for effektiv henting av dødfisk.

Skadelege vasstemperaturer

Ved høge temperaturer og lav oksygen har ein ei auka risiko for massedød.

* Ved mistanke om massedød bør følgjande varslingsrutine gjennomføres:

Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg - varslar Mattilsyn

videre varsles Forsikringsgiver og Salgsselskap / slakteri

- ved stigande temperaturer er det viktig å sikre fisken god vassgjennomstrømming ved å halde nøter reine.

- auka kontroll med oksygen (logger kontinuerlig), ved O2 <60% metning vert fôring stogga.

- Ved lengre perioder med høge temperaturer kan ein vurdere oksygentilsetting i not.

Akutt forurensing

Anlegget har egen beredskapsplan for forurensing / utslipp, 4.01.05.

* Ved mistanke om massedød bør følgjande varslingsrutine gjennomføres:

Røkter varslar - Dagleg leiar/ansvarleg - varslar Mattilsyn

videre varsles Forsikringsgiver og Salgsselskap / slakteri

- Det skal straks settes i verk tiltak for å oppdage og tette lekkasje.

- Fôring skal stoppes.

- Rundt oljelekkasje i sjø skal det settes ut lensepumper. Disse er oppbevart på oljeverns depot på Fjordbasen i Florø og på Askrova.

- Kontakt brannvesenet i Florø.
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