l
Rom sdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS.
gruppen. Nåværende datt erselskaper i konsern et er: Gadus Havbruk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS,
endre navn fr a Gadus Sett efi sk AS) og konsern et o mfatt er alle dat t erselskaper, avdelinger og t ilknytt ede selskaper i
Den operat ive konsern spissen i gruppen het er Gadus Group AS (org. nr. 925 795 488 - aksjeselskapet er i prosess med å
1

Gadus Group har 3 nivåer med beredskapslinjer med ulike ansvarsom råder
4.1

Beredskapslinjer

normalisere driften, at lokasjonens ressurser og rut iner fo r normal drift ikke er tilst rekkelig
En beredskapshendelse er en sit uasjon/ krise som still er så st ore krav t il håndt ering fo r å kunne

4.

Gjenn
o mf rin
g

ut føre nødvendige tilt ak fo r å minimere konsekvenser
AIie ansatt e skal ha kjennskap t il beredskapsplanen og bidra til å varsle ved alvorlige hendelser samt
Håndt ering av beredskapshendelser og kriser er et lederansvar

3.

Ansvar

alle datt erselskaper, avdelinger og tilknytt ede selskaper i gruppen).
AIie ansatt e i Gadus Gro up1 (Gad us Group AS er konsernspissen i Gadus-konsernet og omfatt er også

2.

0mf ang

hendelser og krisesit uasjoner, gjennom eff ektiv iverksett ing av t iltak fo r å minimere konsekvenser
Sikre at helse, sikkerhet, yt re miljø, fi skehelse, fiskevelferd og mat t rygghet ivaret as ved alvorlige
1.
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selskapets og eieres interesser, gjennom dialog med media og andre int eressent er
Tredjelinjen består av styret og Co-CEOs og er en st rat egisk beredskapsgruppe som skal ivaret a

Tredjelinjeberedskap - Strategisk

myndigheter og ekst erne part er der det kreves (eksempelvis nærliggende anlegg)
Andrelinjen har ansvar for å koordinere kommunikasjon int ernt i Gadus og håndtere dialog med
beredskapshendelsen. Møte i beredskapsgruppen skal foregå jevnlig t il sit uasjonen er normalisert
Beredskapsleder bestemmer hvilke posisjoner i selskapet som skal kalles inn t il håndtering av
(avhengig av alvorlighetsgrad) og derett er kalle inn t il første beredskapsmøte (dersom monstri ng).
andrelinjen. Beredskapsleder skal t a en int ern beslut ning om sit uasjonen krever mønst ring av 2.linje
divisjonsleder (Sjef for Settefi sk eller Sjef fo r Oppdrett ) som t ar rollen som beredskapsleder for
Når andrelinjen varsles om en beredskapssit uasjon skal vedkommende kont akt e respektive
myndigheter.
ytt erligere t ilt ak og ressurser nødvendig for å håndt ere sit uasjonen, samt sikre lovpålagt varsling t il
først elinjen har kapasitet og myndighet t il. Andrelinjens hovedfokus er å støtt e først elinjen med
Andrelinjen består av ledere og fagansvarlige som kan bistå først elinjen med t ilt ak ut over det

Andrelinjeberedskap - Operasjonell

ansvarlig for førstelinjens handlinger og at ansatt e har fått t ilst rekkelig opplæring i beredskapsplanen
uheldige hendelser og t ilst ander på skadestedet med t ilgjengelige midler. Driftsleder på lokalit et er
oppdage hendelser, varsle i henhold t il rutiner og iverkset te t ilt ak for ä bekjempe/n y t ralisere
Først elinjen utgjør de involvert e ved lokalitet en der hendelsen oppstår. Først elinjen er ansvarlig for å

Førstelinjeberedskap - taktisk

Figur 1 : Beredskapsnivåer

l. linje

fokus på mennesker, miljø og materiel
Skadebegrensing på hendelsesstedet med
Takstisk

2. linje

interne ressurser og myndighetskontakt
Operasjonell støtte til l. linje, koordinering av
Operativ

3. linje

med media, eiere, partnere
Håndt ere implikasjoner for omdømme, dialog
Strat egisk

Gadus Group
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Figur 2: Arbeidsf lyt ved beredskapshendelse
ut arbeide slut t rapport
Granske hendelsen og

Norm al drift

sit uasjon
Analysere
t ilt ak
Gjennom føre

St rat egisk st øt t e
st pt t e
Operasjo nell

Beredskapsmøt e

Varsle 3. li nje

Beredskapsmøt e

nodhjelp (eks. 113)
Varsle 2. li nje og
skadebøt ende t ilt ak
Um iddelbare

1. Linje

2. linje

3. linje

st ot t e
beredskapsplan. Andre og Tredjelinje mobiliseres ved behov fo r å bidra med operasjonell og st rat egisk
oppdager hendelsen gjennomfører um iddelbare t ilt ak fo r å begrense skade og varsler i henhold t il
Ved en beredskapshendelse skal en følge arbeidsfl yt en som illust rert i fi gur 2. Først elinje som

4. 2

Beredskapsprosess

av alvorlighet sgrad) og derett er kalle inn t il først e beredskapsmøt e i 3.linje (dersom mønst ring)
info rm ere om hendelsen. Co-CEOs skal beslut t e om det er behov fo r mønst ring av 3. linje (avhengig
Når en beredskapssit uasjon oppstår, skal beredskapsleder fo r 2. linj e kont akt e Co-CEOs i Gadus og

Gadus Group

GADUS
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ansvar og oppgaver ved en event uell beredskapshendelse
AIie ansatt e og innleide i Gadus skal ha gjennomført opplæring i beredskapsplanen og kjenne t il sitt

Opplaerin
g og øvelser

4.5

•

Handlingsplan med korrigerende t iltak

•

Årsaksanalyse

•

Bilder og illust rasjoner av åst edet/ hendelsene (om mulig)

•

Oversikt over involvert e

•

Beskrivelse av hendelsen og hendelsesfo rløpet

Det skal utarbeides en granskningsrapport fo r alle beredskapshendelser som skal inneholde:
skjer igjen. Drift sleder er ansvarlig fo r å gjennomføre event uelle t ilt ak
å gjennomgå hendelsesfo rløpet og ident ifi sere event uelle t ilt ak fo r å minimere risiko fo r at hendelsen
granskning av hendelsen. Det skal gjennomføres et felles arbeidsmøt e med alle involvert e part er fo r
Drift sleder på lokalit et en der beredskapshendelsen oppst od er ansvarlig fo r å gjennomføre en
4.4.

Gransking i etterkant

av hendelsen, iii) gjennomføre en stakeholder analyse og iv) sikre ekst ern kommunikasjon
hendelsene, men generelt omfatt e i) å sette fo kus under hendelsen, ii ) defi nere pot ensiell påvirkning
Det er ikke ut arbeidet egne prosedyrer fo r 3. linje i disse hendelsene da de vil variere ut fr a de ulike
7.
6.

Prosedyre fo r Sabot asje og kriminelle handlinger
Prosedyre fo r Akutt fo rurensing

5.
4.

Prosedyre fo r Smitt som sykdom
Prosedyre fo r M assedød av fisk

3.
2.

Prosedyre fo r Brann og eksplosjon
Prosedyre fo r Rømming av fisk

l.

Pro sedyre fo r Alvorlig personskade og dødsfall

Følgende kritiske beredskapshendelser har utarbeidet egne prosedyrer

sin samlede beredskapsplan.
samme arbeidsfl yten og st rukt uren som i den overo rdnede beredskapsplanen og er en del av Gadus
ut arbeidet egne detaljert e pro sedyrer fo r hvordan de sit uasjonene skal håndteres. De følger den
For utvalgt e krit iske beredskapshendelser med ekst ra st or påvirkning på helse og miljø er det i tillegg
skal håndteres
Hensikt en med Gadus sin beredskapsplan er å defi nere hvordan enhver krisesit uasjon som oppstår
4.3

Forhändsdefinert e beredskapssituasjoner

Gadus Group
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•

Akt uelle t elefo nnummer

•

M al fo r først e beredskapsmøt e

•

Beredskapsplakat

•

Prosedyre fo r Sabotasje og kriminelle handlinger

•

Prosedyre fo r Akutt fo rurensing

•

Pro sedyre fo r Smitt som sykdom

•

Prosedyre fo r M assedød av fi sk

•

Pro sedyre fo r Brann og eksplosjon

•

Pro sedyre fo r Rømming av fi sk

•

Pro sedyre fo r Alvorlig personskade og dødsfall

6.

Vedlegg

5.

Referanser

IV.
Ill.

Gadus sitt omdømme
Verdier

II.
Yt re milj
I.
Liv og helse
fo rmidles med følgende priorit et :
Ved utt alelser t il media i fo rbindelse med beredskapshendelser skal Gadus sitt ansvar og omsorg

sit uasjonen.
Ansvar fo r håndtering av media ved en beredskapshendelse skal vurderes ut fr a alvorlighetsgraden i

4.6

M ediehändtering

beredskapshendelsene
Det skal på alle Gadus sine lokalit eter henge en oppdat ert varslingsplakat fo r de mest kritiske
og opplæring i hvilke oppgave og ansvar de har i en beredskapssit uasjon
rulleres fo r å sikre at de vikt igst e områdene dekkes jevnlig. Fokus skal være på å gi ansatt e kunnskap
Det skal gjennomføres beredskapsøvelser fo r alle ansatt e minimum årlig, og t ema fo r øvelsene skal

Gadus Group

GADUS

l
Rom sdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS.
gruppen. Nåværende datt erselskaper i konsern et er: Gadus Havbruk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS,
endre navn fr a Gadus Sett efi sk AS) og konsern et o mfatt er alle dat t erselskaper, avdelinger og t ilknytt ede selskaper i
Den operat ive konsern spissen i gruppen het er Gadus Group AS (org. nr. 925 795 488 - aksjeselskapet er i prosess med å
1

•

Observasjon av fremmed fisk i merden
Observasjon av oppdrett st orsk ut enfor merden
i merden
Hull i not større en om kret sen på den minst e fisken
flere måter:
Rømming eller mist anke om rømming kan ident ifiseres på

•
•

rimmin g
Identifisere

eller mist anke om rømming
anlegget gjennom daglig kont roll for å oppdage rømming
Drift sleder og Røkt ere er ansvarlige for å observere

Aktivitet
Kategori
Forstelinjeberedskap

4.

Drift stekniker
Drift sleder /

Ansvarlig

Gjenn
o mf rin
g

Sjef fo r Oppdrett er ansvarlig fo r andrelinjeberedskap
umiddelbare tilt ak og varsling i henhold t il beredskapsplan
Drift sleder fo r sjøanlegg er ansvarlig fo r først elinjeberedskap, inkludert

3.

gjennomføring av

Ansvar

alle datt erselskaper, avdelinger og tilknytt ede selskaper i gruppen).
AIie sjøanlegg i Gadus Gro up1 (Gad us Gro up AS er konsernspissen i Gad us-konsernet og omfatt er også

2.

0mf ang

Sikre en eff ekt iv håndt ering og begrensing av skader på yt re miljø som følge av rømming av fi sk

1.
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hendelsen skjer igjen.
ident ifi sere event uelle t ilt ak fo r å minimere risiko fo r at
involvert e part er fo r å gjennomgå hendelsesfo rløpet og
Det skal gjennomføres et felles arbeidsmøte med alle
ett erkant
Gransking i

lokalit et en der rømningen oppst od
Det skal gjennomføres en gransking av hendelsen på

Drift sleder

Kont inuerlig dialog med 2. linje beredskap
t il normal drift
Oppfl ging fr em

tilt ak iverksett es fr em t il lokalit eten går over t il normal drift
Drift sleder skal følge sit uasjonen og tilse at t ilst rekkelige

Drift sleder

fo r Oppdrett og Fylkesmannens miljøavdeling
den akt uelle merden. Det skal vurderes i samråd med Sjef
Det kan fö res lett ved gjenfangst garn, spesielt ved garn nær
anlegget, skal det innhent es tillat else fr a Fiskeridirekt orat et
anlegget. Dersom en skal fiske ut over 500 met er fr a
Det skal fiskes i en maksimal avst and på 500 met er fr a
rømming eller er mist anke om rømming
Garn bør settes i lenker ut fr a merden hvor det er observert
•

Gjenfangst

over skaden
Skaff e oversikt

Plan fo r røkt ing av gjenfangst garn
oppdrett sselskaper som kan bist å i gjenfangst
•
Kont aktinfo t il lokale fiskere og event uelt andre
gjenfangst fi ske
•
Kart og plan over hvor garn skal settes ved
•
5 garn i rikt ig størrelse
ut st yr t ilgjengelig
Hver lokalitet skal ha en egen gjenfangst plan og følgende

Drift sleder

oversikt over skaden
Nøter sjekkes med kamera og dykker fo r å få det aljert
Not og ring kont rolleres visuelt fr a merd og båt

Drift sleder

Varsle 2. linje

Drift sleder varsler Sjef fo r Oppdrett

Drift sleder

Tett e hull

•
Senke orkast noten ned fo r å dekke til hullet
•
Heve skadest edet på not en over vannlinjen
•
Sy sam men hull i not dersom mulig
fo r å hindre ytt erligere rømming av fi sk ved å
Umiddelbare t ilt ak fo r å tett e hull i not en skal iverksett es

Drift sleder

drift sleder og kollegaer på anlegget varsles umiddelbart
Ved observert rømming eller mist anke om rømming skal

•

mulig fangst av oppdrett st orsk i næro mrådet
Fiskere, Sekt ormyndighet er eller andre melder om

Gadus Gro up
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Fiskeridirekt orat et
m iljøvernavdeling i henhold t il skjem a fra
Fiskeridirekt o rat et sit t regionsko nt or og Fylkesmannens
Oppst art og avslut ning av gjenfangst skal meldes t il
m edisinering skal M at t ilsynet varsles
foreligger mist anke om sykdom eller iii) er under
Dersom fisken som ant as rømt i) har sykdom, ii) det

m yndighet er
Dialog

varselsent ral varsles (NAVCO)
kom me i konf likt med skipst rafikk skal Kyst verket s
Dersom anlegget har havarert eller har forflyt t et seg og kan

Leder for Oppdret t

Sørge for int ern komm unikasjon om st at us på operasjonen
vedvarende operasjoner
Planlegge og iverksett e ekst ra bem anning og avløsere ved
st t t e ti l 1. linje
Operasjonell

først elinje i dialog m ed drift sleder
Vurdere behov for ytt erligere bem anning/ ressurser t il

Leder for Oppdret t

linjeberedskap
Kvalit et ssikre 1.

igangsett ing av gjenfa ngst )
(eksem pelvis t ett ing av hull, inspeksjon av not og
Kont rollere at t ilt ak for først elinjebredskap er iverksatt

Leder for Oppdret t

varslingsrut iner
Varsling skal skj e i henhold t il fiskeridirekt orat et s
fiskeridirekt orat et
Varsle

rømm ing eller mist anke om røm m ing
Fiskeridirekt orat et skal varsles innen 2 t im er fra observert

Varsle 3. linje

Sjef for Oppdrett varsler Co-CEOs
m ed relevant e delt agere, avhengig av sit uasjonen
Dersom mønst ring skal det kalles inn t il beredskapsmøt e

linje
m ønst ring av 2.
Beslut t e

om 2. linjeberedskap skal mønst res
Ved varsling fra først elinje skal sjef for Oppdrett beslut t e

Leder for Oppdret t
Leder for Oppdret t

Leder for Oppdret t

Kategori
Aktivitet
Andrelinjeberedskap

Ansvarlig

m ed korrigerende t ilt ak gjennom føres
Drift sleder er ansvarlig fo r å sørge fo r at handlingsplanen
•

Handlingsplan med korrigerende t ilt ak

•

Årsaksanalyse

•
•

m ulig)
Bilder og illust rasjoner av åst edet/ hendelsene (om
Oversikt over involvert e

•

Beskrivelse av hendelsen og hendelsesfo r løpet

beredskapshendelsen som skal inneholde:
Det
skal
ut arbeides
en
granskningsrapport

fo r

Gadus Group
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6.

Vedlegg
Fiskeridirekt oratet varslingsskjema fo r rømming og gjenfangst

5.

Referanser

Gransking
ekst erne parter
Varsle andre

resterende sjøanlegg i Gadus Group
relevant e t ilt ak som identifiseres også innføres på
Delta i prosess med gransking av hendelsen og sikre at

Leder for Oppdrett

Anlegg i nærhet en varsles om rømming

Leder for Oppdrett

Fylkesmannens miljøavdeling
gjenfangst garn skal det vurderes i samråd med
Dersom en skal gjennomføre foring utenfor anlegget ved

Gadus Gro up

GADUS

l
Rom sdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS.
gruppen. Nåværende datt erselskaper i konsern et er: Gadus Havbruk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS,
endre navn fr a Gadus Sett efi sk AS) og konsern et o mfatt er alle dat t erselskaper, avdelinger og t ilknytt ede selskaper i
Den operat ive konsern spissen i gruppen het er Gadus Group AS (org. nr. 925 795 488 - aksjeselskapet er i prosess med å
1

kollegaer på anlegget skal varsles umiddelbart
anlegget, skal det iverksett es t ilt ak og drift sleder og
Når dødelighet en overst iger det som er «normalt » for

dodelighet
Identifisere økt

kont roll
utviklingen i dødelighet srat en på anlegget gjennom daglig
Drift sleder og Røkt ere er ansvarlige for å observere

Aktivitet
Kategori
F rstelinjeberedskap
4.

Drift sleder / Røkter

Ansvarlig

Gjenn
o mf rin
g

Sjef fo r Oppdrett er ansvarlig fo r andrelinjeberedskap
umiddelbare tilt ak og varsling i henhold t il beredskapsplan
Drift sleder fo r sjøanlegg er ansvarlig fo r først elinjeberedskap, inkludert

3.

gjennomføring av

Ansvar

alle datt erselskaper, avdelinger og tilknytt ede selskaper i gruppen).
AIie sjøanlegg i Gadus Gro up1 (Gad us Gro up AS er konsernspissen i Gadus-konsernet og omfatt er også

2.

0mf ang

og rømming
Sikre fiskevelferden fo r resterende fisk, redusere fare fo r smitt espredning og sikre anlegget mot havari

1.
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•
Oversikt over involvert e
•
Beskrivelse av hendelsen og hendelsesfo rløpet
beredskapshendelsen som skal inneholde:
Det
skal
ut arbeides
en
granskningsrapport

fo r

hendelsen skjer igjen.
ident ifi sere event uelle t ilt ak fo r å minimere risiko fo r at
involvert e part er fo r å gjennomgå hendelsesfo rløpet og
Det skal gjennomføres et fe lles arbeidsmøte med alle
ett erkant
Gransking i

dodfisk
Håndt ering av

lokalit et en der massedøden oppst od
Det skal gjennomføres en gransking av hendelsen på
dødfi sk og ensilasje i henhold t il gjeldende serviceavt ale
tilkalles fo r å få t ilført ekst ern kapasit et fo r kvern ing av
Ved dødelighet som overst iger dett e skal sjef fo r Oppdrett
kvern ing av dødfisk og t ransport av ensilasje
fo r Oppdrett t ilkalles fo r å få tilført beredskapskapasit et fo r
lokalit et ens overgår lokalit et ens dødfisk-kapasit et, skal sjef
All dødfisk må fjern es fr a nøt er. Dersom dødelighet en på

Drift sleder

Drift sleder

kart legge event uelt sykdomsbilde
Fiskehelset jenest en t a utt ak av prøver av fisken fo r å
Dersom mist anke om at dødelighet en skyldes sykdom skal
oppblomst ring av alger
Det skal t as vannprøver fo r å avdekke event uell
M erder skal inspiseres med kamera eller dykker
ekst remvær, appet itt , helsetilst and et c.)
(eksempelvis håndt ering av fisk, temperat urfo rhold,
hendelser som kan ha påvirket fi sken de siste 14 dagene
Drift sleder skal sammenfatt e all relevant info rmasjon om

Kart legge årsak

beste evne
Årsaken t il den økt e dødelighet en skal kart legges ett er
opp manet ene.
vurdere å benyt t e garn fo r å begrense skaden ved å samle
Dersom årsaken t il økt dødelighet er manet er kan man

Drift sleder

Fort sett med utt ak av dødfisk og svimere kontinuerlig

st rakstilt ak
Iverksett e

Stans faring

Drift sleder

Varsle 2. linje

Drift sleder varsler Sjef fo r Oppdrett

Drift sleder

alltid anses som ekst rem dødelighet på alle anlegg
et døgn, uavhengig av årsak og mengde biomasse, skal
Dødelighet på over 2% av t ot al biomasse pr merd innenfo r

Gadus Gro up
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ekst erne part er
Varsle andre

bet jener anlegget og brønnbåt selskaper
leverandør av ensilasjet jenest er, serviceselskap som
Varsle relevant e ekst erne part er som forselskap,

Sjef for Oppdrett

Sørge for int ern kom munikasjon om st at us på operasjonen
vedvarende operasjoner
Planlegge og iverksett e ekst ra bemanning og avløsere ved
og ut førelse av nødslakt skal ha priorit et
kont akt es for å gjøre nødvendige endringer i slakt eplaner
involveres og m arkedsm ulighet ene vurderes. Slakt eriet skal
I forbindelse m ed nødslakt skal Sjef for Nedstrm
dest ruksjon (i dialog m ed drift sleder )
Kont akt e ensilasjeselskap for hent ing av ensilasje og
båt er, lift -up syst emer, ensilasjekvern/ t anker
dødelighet og dest ruering ved t ilføring av ut styr som ekst ra
Koordiner logist ikken for å kunne t a unna forvent et
st t t e ti l 1. linje
Operasjonell

først elinje i dialog med drift sleder
Vurdere behov for yt t erligere bemanning/ ressurser t il

Sjef for Oppdrett

dest ruksjon og frakt av dest ruert fisk ved behov
Ut arbeide og sende søknad t il m att ilsynet om t illat else t il
m yndighet er
Dialog
linjeberedskap
Kvalit et ssikre 1.
Varsle 3. linje

linje
m ønst ring av 2.
Beslut t e

deres gjeldende varslingsrut iner
M at t ilsynet skal varsles ved økt dødelighet i henhold t il

Sjef for Oppdrett

Avklare hendelsesforløpet og få oversikt over sit uasjonen
Kont rollere at t ilt ak for først elinjebredskap er iverksatt
Sjef for Oppdrett varsler Co-CEOs
med relevant e delt agere, avhengig av sit uasjonen
Dersom mønst ring skal det kalles inn t il beredskapsmøt e
om 2. linjeberedskap skal mønst res
Ved varsling fra først elinj e skal sjef for Oppdret t beslutt e

Kategori
Aktivitet
Andrelinjeberedskap

Sjef for Oppdrett
Sjef for Oppdrett

Sjef for Oppdrett

Ansvarlig

m ed korrigerende t ilt ak gjennom føres
Drift sleder er ansvarlig for å sørge for at handlingsplanen

•

Handlingsplan med korrigerende t ilt ak

•

Årsaksan alyse
m ulig)
Bilder og illust rasjoner av åst edet/ hendelsene (om

•

Gadus Group

GADUS

4

6.

Vedlegg

5.

Referanser

Gransking
Forsikring

rest erende sjøanlegg i Gadus Group
relevant e t ilt ak som ident ifiseres også innføres på
Delt a i prosess med gransking av hendelsen og sikre at
M elde fra om hendelse t il forsikringsselskap

Sjef for Oppdrett
Sjef for Oppdrett

Varsle nærliggende anlegg

Gadus Gro up

GADUS

l
Rom sdal Torsk AS, Nordmøre Torsk AS og Trøndelag Torsk AS.
gruppen. Nåværende datt erselskaper i konsern et er: Gadus Havbruk AS, Nordfjorden Torsk AS, Sunnmøre Torsk AS,
endre navn fr a Gadus Sett efi sk AS) og konsern et o mfatt er alle dat t erselskaper, avdelinger og t ilknytt ede selskaper i
Den operat ive konsern spissen i gruppen het er Gadus Group AS (org. nr. 925 795 488 - aksjeselskapet er i prosess med å
1

Varsle 2. linje

Drift sleder varsler Sjef for Oppdrett og Sjef for Fiskehelse

Drift sleder

drift sleder på anlegget varsles umiddelbart
Ved mist anke om smitt som sykdom skal kollegaer og
sykdom
smitt som
Identifisere

smitt som sykdom og alvorlig t ruet fiskevelferd
anlegget gjennom daglig kont roll for å oppdage event uell
Drift sleder og Røkt ere er ansvarlige for å observere fisken i

Drift steknikere
Drift sleder og

Kategori

Aktivitet

Ansvarlig

F rstelinjeb eredskap

4.

Gjenn
o mf rin
g

Sjef fo r Oppdrett er ansvarlig fo r andrelinjeberedskap
umiddelbare tilt ak og varsling i henhold t il beredskapsplan
Drift sleder fo r sjøanlegg er ansvarlig fo r først elinjeberedskap, inkludert

3.

gjennomføring av

Ansvar

alle datt erselskaper, avdelinger og tilknytt ede selskaper i gruppen).
AIie sjøanlegg i Gadus Gro up1 (Gad us Gro up AS er konsernspissen i Gad us-konsernet og omfatt er også

2.

0mf ang

skyldes smitt som sykdom, begrense smitt efare/ kontaminering og opprett holde fiskevelferd
Sikre raskt identifisering og eff ekt iv håndt ering av tilfeller hvor det fo rekommer dødelighet som
1.
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Aktivitet
Kategori
Andrelinjeberedskap

Ansvarlig

med korrigerende t ilt ak gjennomføres
Drift sleder er ansvarlig fo r å sørge fo r at handlingsplanen
•
•

Handlingsplan med korrigerende tilt ak
Årsaksanalyse
mulig)
•
Bilder og illust rasjoner av åst edet/ hendelsene (om
•
Oversikt over involvert e
•
Beskrivelse av hendelsen og hendelsesfo rløpet
beredskapshendelsen som skal inneholde:
Det
skal
ut arbeides
en
granskningsrapport
fo r
hendelsen skjer igjen.
ident ifi sere event uelle t ilt ak fo r å minimere risiko fo r at
involvert e part er fo r å gjennomgå hendelsesfo rløpet og
Det skal gjennomføres et felles arbeidsmøte med alle
ett erkant
Gransking i

lokalit et en der smitt som sykdom oppst od
Det skal gjennomføres en gransking av hendelsen på

Drift sleder

ganger daglig) fo r å redusere smitt efaren
Fort sett med utt ak av dødfisk og svimere kontinuerlig (fl ere
smitt ehygienet ilt ak
Info rmere alle ansatt e på anlegget om innført e
utvises ekst ra st or fo rsikt ighet i fo rbindelse med smitt efare
daglig. Alt renhold skal fo regå som normalt, men det skal
Håver og st amper skal vaskes og desinfiseres fl ere ganger
skal vaskes på lokalit et en
desinfi seres før de kommer til kai. Alt av overt rekksklær
AIie båt er som har gått i et smitt et anlegg skal vaskes og
st rakstilt ak
Iverksett e

Iverksette smit tehygienet ilt ak og økt renhold

Drift sleder

ekstern e som har vært inne på anlegget i fo rkant
Gå gjennom besøkslogg fo r å kart legge alle int erne og
relevant e leverandører skal info rmeres
opprett es av M att ilsynet skal iverksett es umiddelbart og
anlegget og landbasen. Event uelle særskilt e fo rskrifter som
Det skal opprett es soner med sykdomsst at us rundt
adgangskont roll
Sikre

isolere lokalit et en
Stans (eller begrens) all t rafi kk inn og ut av anlegget fo r å

Drift sleder

Gadus Gro up

GADUS

3

Forsikring

M elde fra om hendelse t il forsikringsselskap

Leder for Oppdrett

Sørge for int ern kom munikasjon om st at us på operasjonen
vedvarende operasjoner
Planlegge og iverksett e ekst ra bemanning og avløsere ved
M at t ilsynet, og ett er klarert seilingsled.
med lukkede vent iler, med m indre annet er avt alt med
Brønnbått ransport av levende syk fisk t il slakt eriet skal skj e
og ut førelse av nødslakt skal ha priorit et
kont akt es for å gjøre nødvendige endringer i slakt eplaner
involveres og m arkedsm ulighet ene vurderes. Slakt eriet skal
I forbindelse m ed sanit ær-/ nødslakt skal Sjef for Nedst røm
dest ruksjon (i dialog m ed drift sleder )
Kont akt e ensilasjeselskap for hent ing av ensilasje og
båt er, lift -up syst emer, ensilasjekvern/ t anker
dødelighet og dest ruering ved t ilføring av ut styr som ekst ra
Koordiner logist ikken for å kunne t a unna forvent et
st øt t e t il l. linje
Operasjonell

ekst erne part er
Varsle andre

først elinje i dialog med drift sleder
Vurdere behov for yt t erligere bemanning/ ressurser t il
Varsle nærliggende oppdret t sanlegg
for først elinjeberedskap)
i forkant av den observert e hendelsen (ref. punkt i t abell
Varsle alle ekst erne part er som har vært på anlegget i t iden

Leder for Oppdrett

Leder for Oppdrett

slakt ing aller dest ruksjon av fisk ved behov
Ut arbeide og sende søknad t il m att ilsynet om t illat else t il
M at t ilsynet )
kan ikke slakt es eller dest rueres ut en t illat else fra
matt ilsynet (fisk m ed mist enkt eller påvist list eført sykdom
Vurdere nødslakt eller dest ruksjon i sam råd med

m yndighet er
Dialog
linjeberedskap
Kvalit et ssikre l.

henhold t il deres gjeldende varslingsrut iner
eller ved sit uasjoner m ed alvorlig t ruet fiskevelferd i
Varsle M att ilsynet ved m ist anke om eller påvist sykdom,

Leder for Oppdrett

Avklare hendelsesforløpet og få oversikt over sit uasjonen
Kont rollere at t ilt ak for først elinjebredskap er iverksatt

Varsle 3. linje

Sjef for Oppdrett varsler Co-CEOs
med relevant e delt agere, avhengig av sit uasjonen
Dersom mønst ring skal det kalles inn t il beredskapsmøt e

linje
m ønst ring av 2.
Beslut t e

Fiskehelse
om 2. linjeberedskap skal mønst res i sam råd med sjef for
Ved varsling fra først elinj e skal sjef for Oppdret t beslutt e

Leder for Oppdrett
Leder for Oppdrett

Leder for Oppdrett

Gadus Group

GADUS
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6.

Vedlegg
http: // www.lo vdat a.no/ all/nL- 20031219-124. ht m I
•

5.

Lov om mat produksjon og matt rygghet (mat loven)

Referanser

Gransking

rest erende sjøanlegg i Gadus Group
relevant e t ilt ak som ident ifiseres også innføres på
Delt a i prosess med gransking av hendelsen og sikre at

Leder for Oppdrett

Gadus Gro up

GADUS
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• Varsle drift sleder
• Varsle 110

fo rurensing
Akutt

t ett lekasjer
• St opp forurensing/

Redde

• Øktrenhold
smitt evern
• Iverksett tiltak

anlegg
• St eng adgang til

• Varsle drift sleder

sykdom
Smitt som

.. I

fare
Begrense

varsle

truet av forurensing
• Tau vekk verdier
• St ans f6ri ng

» ["i," » [ a n

vs.

• D dfiskhändtering
• Kartlegg årsak
• St ans faring

• Varsle drift sleder

M assedød

fare
Begrense

varsle

[-

tilt ak
• Utfør event uelle

Ensilering

• Inspisere skade/ not
• Tett e hull

• Varsle drift sleder

Rømming

que

111111

mp

varsle

'A

• Varsle drift sleder
• Varsle 11 0

va rsle

Personskade

•
•
•
•

og deg selv
• Redd ut andre

I mpl

• Varsle drift sleder
• Varsle 113

t4

Redde

• Sikre skadestedet

4

fare
Begrense

varsle

• Start e gjenfangst

mp IGjenfangst I

fare
Begrense

Hindre videre brann
Sikre skadested
Lukk dører/ vinduer
Slukk hvis mulig

fare
Begrense

mp

• Evakuer området

Evakuer

• Utf ør nødhjelp

[

Reade

Skaff deg oversikt over situasjonen og skadeomfanget

Posisjon landbase: [XX, YY,Z nord - XX, YY,Z Øst ]
Posisjon flåte: [XX, YY,Z nord - XX, YY, Z Øst ]
Navn på lokalite t: [Navn i kart ]
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