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Prosedyre – Sjekk av rømmingsikring (sekundærsikring) ved Mowi ASA, avdeling
Haukå
1. Føremål: Å sikre at ein unngår rømming frå anlegget ved at:
 Alle former for sekundærsikring vert sjekka regelmessig.
 Skadar eller manglar ved sekundærsikring vert oppdaga tidleg.

Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften):
§ 37.Plikt til å forebygge og begrense rømming
Det skal utvises særlig aktsomhet for å hindre at fisk rømmer. Det skal videre sørges for at eventuell rømming
oppdages raskest mulig og at rømmingen i størst mulig grad begrenses.
Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Risikovurderingen skal
danne grunnlag for systematiske tiltak.
Landbasert akvakulturanlegg skal ha egnet innretning for å hindre at fisk rømmer gjennom avløpet eller på annen
måte. Innretningen skal minimum bestå av en dobbel sikring eller annen likeverdig rømmingssikring. Det må kunne
dokumenteres at annen likeverdig rømmingssikring er minst like rømmingshindrende som dobbelt sikring.
…
Gjenfangede akvakulturdyr skal avlives.
Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonen.
2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:
Oppgaver/stikk
ord
Oppbygging av
sekundærsikring.

Gjennomføring
av kontroll.
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Krav til utførelse

Ansvar

Sekundærsikringa på anlegget skal hindre at fisk som kjem seg ut av kar ikkje kan sleppe ut i
elv eller sjø og bbestår av føljande delar:
 Gjerde frå sør-vest (fergekai) til UV-bua.
 Gjerde mellom UV-bua og forlager.
 Gjerde mellom forlager og lab/filterbygg på kaia.
 Gjerde mellom lab/filterbygg og kompost/silobygg.
 Tett vegg i påveksthall.
 Rist/notsikring på avløp frå klekkeri.
 Rister over avløpsrør i gammalt fyrrom/varmepumpeinstallasjon.
 Golvrister i startforingshall når der står fisk i avdelinga.
 Golvrister i påveksthall.
 Rist/notsikring over avløpsrør mellom 400-kar.
 Filterduk på filter (avløp til varmepumpe).
 Avløpsfilter 1.
 Rømmingsrist etter avløpsfilter 1.
 Avløpsfilter 2.
 Rømmingsrist etter avløpsfilter 2.
Sjå også teikning/kart over plassering av rømningsikring på TQM ID: 41953
(https://tqm2.tqmenterprise.no/mhnmidt/Publishing/Document/LoadLocalContent/41953?for
OL1=mhnmidt )
 Rømmingsgjerde skal vere utan hòl og godt festa.
 Tettinga av veggen i påveksthall skal vere uskada og godt festa.
 Rister og notsikring av avløpsrør skal vere utan hòl og godt festa.
 Golvrister skal vere godt festa.
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Filterduk på avløpsfilter skal vere tett. Gummilister mellom filterduk og ramme
skal ligge på rett plass.
Rømmingsrister monterte etter avløpsfilter skal vere uskadde og godt festa.
Lysopning i rister skal vere dimensjonerte etter fiskestørrelsen i aktuelle
kar/område.
Alle delar av sekundærsikringa over vassflata skal ha dagleg visuell inspeksjon.
Delar av sekundærsikringa under vassflata skal ha kvartalvis inspeksjon.
Det skal førast rapport på kvartalvis inspeksjon.
Dagleg, visuell inspeksjon kvitterast på sjekkliste.
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3. Annen informasjon

4. Endringslogg; beskriv kort endringer frå forrige versjon:
Oppretta: v.1 – Hasse Teigen
14.02.2020: v.3 - Revidert/oppdatert – HT
07.07.2020: v.4 – Lagt til henvising til kart over rømningsikring.
13.12.2021: Revidert - HT
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