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Bakgrunn

• Næringas felles behov for å få ned rømmingstallene
• Den viktigste kompetansen sitter i bedriftene
• Dugnad/Workshop i Trøndelag Fiskeoppdretterlag

– Innledere fra bedriftene: ”Slik gjør vi det hos oss”
– Liste over risikopunkter
– Gruppearbeid om aktuelle forbedringspunkter

• Deltakende selskap: Fjord Seafood Norway AS, 
Bjørøya Fiskeoppdrett AS, Marine Harvest Norway 
AS, Lundfisk AS , SalMar Farming AS, Sinkaberg-
Hansen AS og Lerøy Midnor AS



 

Risikopunkter - generelt

Risikopunkt Eksempel
Best mulig risikovurdering

Unøyaktige prosedyrer

Tydelige sertifikater

Orden på utstyr og sertifikater

Antall enheter

Beredskap

Menneskelig faktor

• Prosedyregjennomgang og 
oppdeling  av store operasjoner i 
flere økter for å redusere slitasjen på
folket

• Forbedring brukerhåndbøker
• Standardisere utforming av 

dugelighetsbevis og 
produktsertifikat



 

Risikopunkter - fortøyning
Risikopunkt Ekesempel
Kunnskap om lokaliteten

Fortøyningsanalyse og brukerhåndbok

Utsett av fortøyning

Anker/bolt/lodd

Fortøyningsliner

Flåte

Rammefortøyning

Stålanlegg

Merking av anlegg

• Mange bruker i dag  ROV 
for å inspisere fortøyninger 
etter utsett

• Tar inn slakk etter behov 
(PS! Design av anlegg)

• Fortøyningsentreprenører må
bli bedre til å dokumentere 
det de gjør



 

Risikopunkter – not/flytekrage

Risikopunkt Eksempel
Innfesting av not
Nedlodding av not
Notskift
Renhold av not
Sortering og splitting
Dødfiskhåv
Ising
Ventemerder på slakteri

• Etablere prosjekt ”Riktig 
nedlodding”

• Behov for system der man kan 
løfte nota uten å løfte bunnring

• Manglende samsvar mellom 
brukerhåndbøker for flytekrager 
og nøter

• Enkelte har rutine på at man 
ikke skifter nøter med fisk



 

Risikopunkter - båttrafikk
Risikopunkt Eksempel
Brønnbåtanløp

Brudd på mærder under mottak

Brudd på fortøyninger 
tilknyttet anlegget

Kontakt med not

Slangeskader

Turistfikse

• Oppdatert innseilingsrute og 
fortøyningskart til skipper

• Unngå unødvendig kjøring 
på spring

• Manglende beskrivelse av 
fortøyning av båt i enkelte 
brukerhåndbøker



 

Behov for dialog

• De fleste brukerhåndbøker har forbedringspotenisal
• Samsvar mellom brukerhåndbøker for utstyr som 

brukes sammen
– F. eks fôrautomat og ring

• Standarder på konstruksjoner
– F. eks avstand mellom opphalere på not og 

innfestingspunkter på ring
• Nedlodding av not

– Med/uten bunnring



 

Invitasjon til leverandørmøte

17. Januar 2007



 

Takk for oss!!

Mer informasjon?
TrFs Faktaark

http://www.fhl.no

http://www.laksefakta.no

http://www.fhl.no/
http://www.laksefakta.no/
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