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Nøkkeltall norsk havbruksnæring (2016)

• Produksjon 1 326 156 mill tonn 
(93 % laks)
• Verdi 64 mrd kr

• 162 oppdrettsselskaper laks og 
ørret, 117 settefisk
• 978 lokaliteter i sjøvann (561 i bruk)

• 1286 tillatelser/990 matfisk

• 7 273 ansatte

Kilder: Fiskeridirektoratet og SSB
Bilde: Sensodrone-prosjektet; Maritime Robotics / SINTEF Ocean / ACE



• (Enda) mer utsatt arbeidsmiljø

• Lavere tilgjengelighet anlegg

o Kan ikke legge til merda

o Bølger slår over gangbane

o Klemfare mellom båt og ringer

• Operasjoner må utsettes

o Fisketransport

o Avlusing

o Daglige inspeksjoner

o Fjerning av død fisk

• Behov for nye krav til sikkerhet-, drift- og 

vedlikeholdsstyring av anleggene

Kystnære lokaliteter  mer eksponert

www.fiskeridir.no



Havbruksoperasjoner gjennomføres allerede på 
grensa av hva fisk, utstyr og personell tåler

• Havbruk er den nest farligste 
arbeidsplassen i Norge 

• Rømmingsrisiko

• Fiskevelferden utfordres

• Driftsutfordringer på eksponerte 
anlegg

• Komplekse marine operasjoner

Juli, 2012 Foto: SINTEF 



Dødsulykker i norsk havbruk 1982-2017

2017

Holen, S., Utne, I.B., Holmen, I.M. & Aasjord, H. (2017) Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway. Marine Policy (in press).



Ulykker





Personulykker og årsak (NAV 2001-2012)

Holen, S., Utne, I.B., Holmen, I.M. & Aasjord, H. (2017) Occupational safety in aquaculture – Part 1: Injuries in Norway. Marine Policy (in press).



Fall
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Glatt dekk / leider (is / vann / olje)

Gjenstander på dekk

Manglende fallsikring
Fartøybevegelser

Fall over bord



Slag/klem
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Kranløft og hengende lastTau i spenn



Stikkskader
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Bruk av kniv

Spleising



Forholdene skifter raskt

Foto: AqualineFoto: SINTEF





Rømming av oppdrettslaks 2016
(Fiskeridirektoratet)



Eksponert havbruk: Oppdrett i mer krevende miljø

Senter for forskningsbasert innovasjon ledet av SINTEF Ocean



Sikkerhet i havbruksoperasjoner

Mål: Forbedre sikkerheten i operasjoner ved eksponerte havbruksanlegg.



Sikre havbruksoperasjoner – hva mener vi?

Sikkerhet for
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FISK FOLK STRUKTURER



Risikoindikatorer i havbruk i dag

• Rapportering av rømt oppdrettsfisk

• Telling av lus (parasitter)

• Arbeidsulykker

• Selskapsinterne tiltak

Foto: Havforskningsinstituttet



Regelverk 
og tilsyn
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NS 5814:2008
Krav til 
risikovurderinger
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Risikovurderinger i havbruk

• Risikovurderinger for hele anlegget/fartøyet 

oppdateres årlig (risikomatriser)

• Driftsleders ansvar

• SJA – "kaffekopp-prat"

• Vurderer været, prøver seg utpå med 

arbeidsbåten

• Utsetter eller avbryter hvis noen ikke er 

komfortabel med situasjonen

• Løpende vurderinger (sjelden dokumentert)



Servicefartøy – rangering av farlige 
operasjoner



25

Liten grad av standardisering

• Vi kartla hvem som utfører ulike 
typer service- og 
vedlikeholdsoppgaver.

• Svarene fra tre grupper 
(sammensatt på tvers av 
selskaper) var ikke like. 

• Dette er et godt bilde på 
situasjonen med ulik organisering 
og drift i selskapene. 



Operasjoner med servicefartøy

• Gjennomført 4 workshops 

med operativt personell

• Gjennomgang av farlige 

operasjoner

• Identifisert farer, mulige 

konsekvenser og 

forebyggende tiltak 

(grovanalyse)

 



Risikovurdering for praktikere



 Arena for faglige diskusjoner

 Ja!

 Nei!

 Fy!

 Enig!

 Ulovlig!



Trinn/utstyr Fare

Løfte ramme etter bøye Bøye er ikke godkjent for løft, Stag og/eller 
langlenket kjetting gjennom bøye kan slite av. 
Bøyen eller andre deler kan treffe folk og gi 
alvorlige skader.

Dregge / sokne Pendel-effekt, strekk glipper, knekker "klør" på 
sokne/dregg. 
Tau kan slite - Flere av soknene som er i bruk er ikke 
utstyrt med godkjent stropp, slings for å hale etter.
Dreggen kan komme innover dekk med stor kraft 
dersom noe ryker. Eksempler på at folk er truffet og 
styrhusvindu knust.

Posisjonere båt med kran / 
thruster

Posisjonering med kran bør unngås pga propell/ror 
mm kraft x arm

Koble skive i skiveholder v/hjelp av 
kran

Løs skive kan forflytte seg. Klem, knus, slag.

Arbeidsoperasjon – Stramming av fortøyning (utdrag)







Teknologi for et bedre samfunn


