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Helhetlig fortøyning i 
havbruksnæringen



0-visjon for rømming av fisk

• Men hendelser skjer….
• Da trenger vi 

– å analysere årsaksforholdene
– å kommunisere risiko
– å finne treffsikre tiltak
– å spre informasjon om gode løsninger

Sammen er vi best rustet til å finne gode og varige 
løsninger med redusert risiko for rømming



Noen tiltak som har virket og 
snudd trenden

• NS 9415 og NYTEK
• Rømmingsutvalg og 

rømmingskommisjon
• Holdningsskapende 

arbeid – kursing
• FoU
• Dialog med myndighetene
• Samarbeid på tvers av 

næringer



Viktig å jobbe sammen framover

• Melde og lære av 
"Nestenhendelser"

• "Fail-safe" 
• Utstyr skal passe sammen
• Sikkert utstyr i dårlig vær
• Dokumentasjon som 

faktisk dokumenterer
• Sertifiseringer til å stole på
• Utviklingskonsesjonene….



Sjømat Norge er engasjert og vil 
fortsette å bidra

• Skal vi lykkes er vi avhengig av samarbeid og 
dialog

• Vi er avhengig av å skaffe kunnskap tilpasset 
behov og utvikling

• Vi er avhengig av å dele kunnskap og erfaringer

Derfor er slike samlinger som den vi har hatt i dag 
så viktig for en næring med ambisjoner om fortsatt 

vekst og utvikling



- Havbruksnæringen har selv hovedansvaret for å 
hindre rømming
- Vi er glad for å ha så mange og kompetente 
tjenesteytere med på laget
- Vi ser fram til neste dypdykk i samme eller nytt tema 
sammen med dere

Takk for en interessant og lærerik dag på 
Værnes
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