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Beskrivelse av kvalitetssystemet 
Dokumentadministrator: Marthe Halvei Gyldig fra: 13.10.2022 Revisjon: 2.2 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.10.2023 ID: 2003 

FORMÅL 

Gi en oversikt over hvordan kvalitetssystemet (IK-arbeid) erbygd opp og hva som ligger l grunn. Sikre 
trygg d r i m e d  tanke på HMS,miljø, skevelferd, skehelse og trygge produkter ut l kunder. Gjennom 
systemask internkontroll, arbeid med risikostyring, avvikssystem,målsetninger, prosedyrer og revisjoner. 

ANSVARSFORDELING 

Ansvar for oppfølging og iverkseng av kvalitetssystemetligger hos ledelsen, samt ansae som får ansvar 
for å s t ø e  sine lederegjennom dokumentering og formidling av internkontrollsystemet. 

Ledelsen er ansvarlig for at endringer i praksis resultereri endrede prosedyrer/retningslinjer, og at d e e  
meldes l systemansvarlig forny godkjenning. Systemansvaret ligger hos kvalitetsleder. 

GJENNOMFØRING 

Skkord Beskrivelse Ansvar 

Oppbygning av 
system 

Kvalitetssystemet omfaer den akviteten som foregår i 
Norcodsiansvarsområde, fra yngel, produksjon i sjø, 
innkjøp av s k  l solgtsk. 

Det er inngåavtale med påveksjeneste der de er 
ansvarlig for eget IK-system. 

Det er bygd opp et system som dekker myndighetskrav, 
standardkrav, kundekrav og egne krav. 

Kvalitetsleder 

Myndighetskrav IK-akvakultur dekker krav i forhold l sikkerhet, miljøog 
dyrevern (skevelferd og skehelse). Kravene er fastlagt i 
«forskriforinternkontroll for å oppfylle 
akvakulturlovgivningen». 

Eget kontrollsystem dekker krav i forhold l 
matvaresikkerhet og er utgangspunkt for 
autorisasjonsgodkjenning. 

HMS dekker krav i «forskriomsystemask helse, -miljø 
– og sikkerhetsarbeid i virksomheter». 

Kvalitetssystemet dekker også krav i lover og forskrier 
som faller utenfor de nevnte forskriene ovenfor. De 
aktuelle lover ogforskrier nnes  på www.regelhjelp.no. 
Se for øvrig egen prosedyre vedrørende Lover og 
forskrier (GYLDIG, PASSERT REVISJONSFRIST) . 

Ansvarlig leder 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-19-537
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
http://www.regelhjelp.no/
https://kunde.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=norcod&DocumentID=2002
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Kvalitets- og
miljøstandarder

Norcod er ser�fisert e�er standarden Global GAP (GGN
4063061425058).

GlobalGAP, General regula�ons Integrated Aquaculture
Assurance er en standard som skal sikre matvaretrygghet,
miljø, HMS og dyrevelferd.

ASC er en standard for bærekra�ig oppdre� av fisk, som
Norcod ikke er ser�fisert e�er per dags dato.

Kvalitetsleder

HACCAP Prinsippene i Codex Allimentarius ligger �l grunn for
risikovurdering i forhold �l matvaresikkerhet, miljø,
sikkerhet og dyrevelferd. Norcod har ingen egen HACCP
ser�fisering, men HACCP inngår i kvalitetssystemet.

Kvalitetsleder

Sporbarhet Sporbarhetsinformasjon samles i Fishtalk fra yngel,
sjøfasen, slak�ng og salg. På denne måten har vi
sporbarhet fra yngel �l ferdig produkt.

Biologisk kontroller

Kundekrav Nye eller endrede krav legges inn i kvalitetssystemet i de
�lfeller det er bestemt at de skal iverkse�es.

Oppfølging av kundekrav tas gjennom spesifikasjoner,
besøks – og revisjonsrapporter som gjennomgås.

Kvalitetsleder

Dokumentstyring Dokumentene administreres i et elektronisk system, EQS.
Alle godkjente dokumenter finnes �lgjengelig med siste
utgave i EQS. Her har alle ansa�e �lgang.

Systemet dekker også registrering og behandling av avvik.

Systemansvarlig har ansvar for dokumentstyringen.
Dri�sleder har ansvaret for at papirkopier som brukes i
eget område �l enhver �d er oppdatert.

Kvalitetsleder

Målsetninger I lover og forskri�er er det fastsa� krav �l bærekra� og
balanse (miljø), fiskehelse og dyrevelferd, rømningssikring
og HMS.

Norcod fastse�er mål u�ra disse kravene. Med bakgrunn i
disse målene skal det utarbeides handlingsplaner.
Måloppnåelse skal gjennomgås av ledelsen.

Ledelsen

Oppfølging av
systemet

Interne revisjoner skal gjennomføres minst en gang i året
eller minst en gang per produksjonssyklus.

Systemansvarlig se�e opp årlig revisjonsplan.

Gjennomføring og oppfølging av de interne revisjonene er
beskrevet i egen prosedyre.

Avvik eller forbedringspotensial blir registrert i systemet,
med ansvarsfordeling og �dsfrister. Disse kny�es opp �l
den respek�ve internkontrollen i EQS.

Det skal årlig være en gjennomgang med ledelsen av
resultatene e�er revisjonene som har vært u�ørt
påfølgende år.

Kvalitetsleder
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Vernerunder Verneombud, dri�sleder og kvalitetsleder utarbeider en
årlig plan for vernerunder.

Avvik eller forbedringspotensial blir registrert i systemet,
med ansvarsfordeling og �dsfrister. Disse kny�es opp �l
den respek�ve vernerunden i EQS.

Kvalitetsleder
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Dokumentkontroll
Dokument administrator: Stine Vinje Gyldig fra: 16.11.2021 Revisjon: 1.2
Godkjent av: Hilde Storhaug Revisjonsfrist: 16.11.2022 ID: 2021

FORMÅL

Sikre at alle dokumenter i kvalitetssystemet, utarbeides og endres på en forsvarlig måte. Samt sikre at alle
dokumenter blir systema�sk behandlet og arkivert slik at kun gyldige dokumenter er i bruk.

ANSVARSFORDELING

Kvalitetsleder HR og HMS har det overordnede ansvaret for kvalitetssystemet.

GJENNOMFØRING

S�kkord Beskrivelse Ansvar

Generelt Alle dokumenter (prosedyrer, instrukser,
registreringsskjema) skal være underlagt et
system for gjennomgang og kontroll før det
ak�veres i systemet.

Alle medarbeidere, uanse� nivå, skal kunne gi
innspill med forslag �l dokumenter og
forbedringsforslag �l eksisterende dokumenter.
I EQS blir de�e ivareta� gjennom å legge igjen
en kommentar på det spesifikke dokumentet,
eller registrere et forbedringsforslag.

 

Layout på prosedyrer og
maler

Det skal beny�es fastsa� mal for prosedyrer.
Malen er opplastet i EQS under dokumen�ype.

Punkt 1. «Formål» i en prosedyre skal være
kort og konsist.

Punkt 2. «Ansvarsfordeling» beskrivelse av
hvem som har det overordnede ansvaret.

Punkt 3. «Gjennomføring» Beskrivelse av det
som fak�sk skal u�øres.

Den som skriver
prosedyren

Nummerering Alle dokumenter som blir registrert i EQS får
�ldelt et unikt ID-nummer. De�e skjer
automa�sk ved oppre�else av et dokument i
EQS.

ID-nummeret følger dokumentet konstant, og
endres ikke ved revidering.

 

Plassering av
dokumenter

Dokumentene som lagres i EQS skal �lhøre
minimum en dokumentkategori.

Dokumentkategori velges ut fra områder
dokumentet er relatert �l. Det er mulig å endre
dokumentkategori uten å oppre�e ny versjon.

Den som oppre�er
dokumentet

Versjonsstyring Siste versjon av prosedyren ligger all�d i EQS.
Ved vesentlige endringer av dokumentet skal
en velge «ny versjon» ved revidering.

Dokumentadministrator

Side 4 av 49
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Ny prosedyre Nye prosedyrer skal sendes �l høring og
medlemmer av høringsrunden har da mulighet
for å u�ale seg om innholdet. U�alelser fra
høringsrunden blir arkivert i EQS kny�et �l
prosedyren.

Dokumentadministrator

Oppfølging/endring av
eksisterende prosedyrer

Hvert dokument har en
dokumentadministrator, han/hun er ansvarlig
for innholdet i dokumentet og er også ansvarlig
for årlig revisjon av dokumentet.

Det er dokumentadministrator som mo�ar
eventuelle kommentarer på dokumentet, og
har dermed ansvaret for å besvare og evaluere
kommentarene.

Dokumentadministrator

Endringer i kravgrunnlag Det er dokumentadministrator i samråd med
kvalitetsleder HR og HMS, som skal holde seg
oppdatert på kravgrunnlagene som gjelder for
dokumentene og ini�ere ny revisjon.

Dokumentadministrator og
kvalitetsleder HR og HMS

Godkjenning av
prosedyrer

Alle dokumenter skal være gjennomgå� og
kontrollert av autorisert personell før
iverkse�ng og distribusjon.

I EQS kan dokumenter bli sendt på
godkjenningsrunde. Det vil si at man kan velge
et visst antall personer som må godkjenne
prosedyren før den blir godkjent i systemet. 

Dokumentadministrator

 

Dokumenter skal gjennomgås og kontrolleres
av kvalitetsleder HR og HMS før endelig
godkjenning, iverkse�ng og distribusjon.

Kvalitetsleder HR og HMS

Distribusjon Alle endringer i prosedyren skal sendes �l de
aktuelle lederne prosedyren angår. Disse er
ansvarlig for å videreformidle endringene �l
sine ansa�e.

Dokumentadministrator

 

Dokumenter som skal skrives ut, henges på
vegg etc. skal skrives ut i utskri�sversjon. De�e
for å sikre at automa�sk topptekst med
dokumentets ID og status føler med. Brukere
som beny�er utskri� fra kvalitetssystemet er
ansvarlig for at utskri�ene er oppdatert og at
utgå�e dokumenter makuleres.

Den som skriver ut
dokumentet.
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Relaterte vedlegg:
mal-word EQS

U�asing av dokumenter
og arkivering

I det elektroniske arkivet blir endrede
versjoner gjort inak�ve. De er fortsa�
�lgjengelig og sporbar, de�e skjer automa�sk i
EQS.

Dokumenter som har �lknytning �l produksjon
og som kun er �lgjengelig i papirform
oppbevares i minimum 2 år e�er avslu�et
produksjon. Med fordel blir dokumenter sa�
om �l digitale dokumenter og lagret på server.

Dokumentadministrator

 

Revisjon Systemets dokumenter skal revideres og
gjennomgås minst 1 gang per år, og følges opp
med distribusjon av nye/endrede dokumenter
og �erning av ugyldige.

Kvalitetsleder HR og HMS

Dokumenter i EQS har automa�sk
revisjonsvarsel hvert år, det er
dokumentadministrator som er ansvarlig for
revidering av dokumentet. E�er revisjon blir
dokumentet sendt på ny godkjenningsrunde.

 

Enkelte prosedyrer vil kunne ha en lengre
revisjonsfrist. Men grunnlaget for de�e må
forklares kny�et �l prosedyren.

Dokumentadministrator 

Kundespesifikasjoner Gjennomgang av kundespesifikasjoner gjøres
fortløpende ved mo�ak fra kunde.

Kvalitetsleder HR og HMS
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Risikovurdering i Norcod
Dokument administrator: Stine Vinje Gyldig fra: 17.11.2021 Revisjon: 1.1
Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 17.11.2022 ID: 2033

FORMÅL

Sikre en vurdering av risikobilde i virksomheten, og iverkse�ng av �ltak på de punkt som er vurdert som
for risikofylt. Forebygge hendelser som kan få nega�v påvirkning for virksomheten og sikkerhet. Vurderes
med hensyn på fare for påvirkning av ytre miljø, matvaretrygghet, fiskevelferd, samt arbeidsmiljø og
sikkerhet for arbeidstakere (HMS).

ANSVARSFORDELING

Daglig leder er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt. Leder er ansvarlig for at alle risikoer kartlegges
og vurderes i si� område.

Kvalitetsleder HR og HMS har ansvaret for utviklingen av metodikken som blir bruk for å kunne vurdere
risikoen.

GJENNOMFØRING

S�kkord Beskrivelse Ansvar

Når gjennomføres en
risikovurdering

Risikoanalysen skal gjennomgås en gang i året eller ved:

•         Oppstart av lokalitet/anlegg

•         Ved starten av hver produksjonssyklus

•         Når nye elementer (utstyr, arbeidsoperasjoner,
verktøy osv.) tas i bruk.

•         Store endringer i dri�/område/avdeling

•         Nye metoder for håndtering eller behandling av
fisk

•         Innspill fra interne og eksterne aktører
(fiskehelse, teknisk, servicepersonell, brønnbåter,
etc.)

•         Registrerte avvik som burde vært risikovurdert
eller som kan ha innvirkning på eksisterende
risikoanalyser

•         Forhold som kan påvirke fiskevelferd og
fiskehelse.

Det skal gjennomføres lokalitetsspesifikke
risikovurderinger, disse skal være en vurdering av
risikobilde på lokalitet/anlegg.

Det skal også være overordnede risikovurderinger, disse
gjelder for alle i organisasjonen.

Det er vik�g at man innhenter faglige vurderinger fra
f.eks stø�efunksjoner inn i risikovurderingene der de�e
er nødvendig.

Ansvarlig leder
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 De ansa�e skal involveres i gjennomføringen. Alle ansa�e
skal være involvert ved vurdering av de punktene i
risikovurderingen som omfa�es av den ansa�es
arbeidsområde. Dato for gjennomføring og navn på de
som er med på risikovurderingen registreres.

Risikovurderingene må gjennomgås trinnvis.
Risikovurdering på lokalitet/avdeling skal være kny�et
mot de aktuelle ak�viteter som u�øres i vanlig arbeid.
For denne vurderingen blir risikostyringsverktøy i EQS
brukt. Konsekvensen og sannsynligheten vurderes og skal
beskrives.

Ansvarlig leder

Alle ansa�e

Risikovurdering Risikovurderingen skal beskrive et kontret faremoment.
Med faremoment menes alle forhold som direkte eller
indirekte kan påvirke risiko for tap eler skade på
personell, fisk, miljø eller økonomiske verdier.

Det er vik�g at man beskriver årsaken og ikke
konsekvensen i starten av risikovurderingen.  Hvis
årsaken ikke er tydelig definert, kan det være vanskelig å
beskrive konsekvensen senere i prosessen. Under ser du
et eksempel på de�e:

•         Faremoment/årsak: svak fisk ved levering �l
sjøanlegg.
Konsekvens: Høy dødelighet ved utse�.

Videre i risikovurderingen blir metoden sannsynlighet *
konsekvens = risiko brukt. Ved å bruke tall på
sannsynlighet og konsekvens vil de�e gi et nivå som sier
noe om alvorlighetsgraden av risikoen. De�e er metoden
som blir brukt i EQS.

Den/de som u�ører
vurderingen

Tiltak ved ulik risiko Ulike nivåer for risiko blir angi� med ulike fargekoder.

I forhold �l hvilket risikonivå de ulike ak�vitetene
kommer ut med skal det iverkse�es �ltak for å redusere
risikoen.

Tiltak skal ha en ansvarlig og frist for gjennomføring i
EQS. E�er �ltaket er gjennomført gjøres det en ny
vurdering av faremomentet.

RØDT = høy risiko – �ltak må iverkse�es for å redusere
risikoen.

GULT = middels risiko – �ltak bør vurderes for å redusere
risikoen.

GRØNN = liten risiko – ingen �ltak er nødvendig.

Det er vik�g å både se på konsekvensreduserende og
sannsynlighetsreduserende �ltak når man vurderer
risikoreduserende �ltak.

Den/de som u�ører
vurderingen
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Arbeid med risiko og
ru�ner/prosedyrer

Under risikovurderinger kan det avdekkes at
prosedyrer/ru�ner mangler, er mangelfulle eller ikke
korrekte i forhold �l hvordan arbeidsoppgaver u�øres.
Det er vik�g at slike avvik som oppdages under
risikovurderingen blir registrert som forbedringsforslag i
EQS. De�e for å sikre at vi u�ører arbeidsoppgavene
rik�g, med minst mulig risiko.

Ansvarlig leder

Risikovurderinger
utenfor EQS

Ved søknad om ny lokalitet:

Gjennom lokalitetsundersøkelser, eksterne analyser og
vurdering fra myndigheter fremkommer det ved
�llatelser som er gi�, at lokaliteten er egnet for �ltenkt
bruk e�er at kjent risiko er vurdert.

Eller…

Eksempelvis vurdering av risikobilde av veterinær før
utse�, eller andre faglige vurderinger. Er o�e foretrukket
når en skal vurdere mer kompliserte og sammensa�e
situasjoner.

 

Avvik Alle avvik fra prosedyren skal meldes i EQS. Den som oppdager
avviket
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Avvikshåndtering
Dokument administrator: Stine Vinje Gyldig fra: 27.10.2021 Revisjon: 1.2
Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 27.10.2022 ID: 2066

FORMÅL

Sikre at alle avvik, observasjoner, forbedringsforslag og HMS-forhold blir registrert og behandlet på en
systema�sk måte, slik at eventuelle korrigerende eller forebyggende �ltak iverkse�es.

ANSVARSFORDELING

Kvalitetsleder HR og HMS har det overordnede ansvaret for at registrering, behandling og lukking er i
henhold �l denne prosedyren.

GJENNOMFØRING

S�kkord Beskrivelse Ansvar

HMS avvik Nærmeste leder og kvalitetsleder HR og HMS skal
varsles umiddelbart ved fraværsskader, skade uten
fravær og uønsket hendelse. Alle hendelser i
denne kategorien skal varsles videre �l daglig
leder.

Avviksansvarlig/meldingsansvarlig

Ma�rygghet
og ytre miljø

Ved alvorlige avvik kny�et �l ma�rygghet,
produktkvalitet og ytre miljø så skal bærekra�s
direktør og daglig leder varsles.

Avviksansvarlig/meldingsansvarlig

Registrering av
avvik

Avvik skal registreres i kvalitetssystemet EQS. Alle
ansa�e har ansvar for å registrere avvik og
gjennomføre eventuelle straks�ltak.

Den som oppdager avviket

Ansvar for
oppfølging og
behandling av
avvik

Saksgangen for behandling av avvik er
automa�sert og er bygd opp slik at det er
nærmeste leder/ansvarlig for enheten som er
ansvarlig for å behandle avviket.

 

 Ansvar for behandling og oppfølging av avvik på
lokalitetsnivå.

Dri�sleder

 Ansvar for behandling og oppfølging av avvik på
overordnet nivå.

Den som si�er med
fagkunnskapen/fagansvarlig

 Ansvar for behandling og oppfølging av avvik i
styringsprosesser samt interne/eksterne
revisjoner. I �llegg �l månedlig avviksrapport.

Kvalitetsleder

 Ved hvert avvik vurderes det om saken må meldes
videre �l:

•         Fiskehelsetjenesten

•         Ma�lsynet

•         Fiskeridirektoratet

•         Arbeids�lsynet og/eller poli�

Ansvarlig for oppfølging av
avviket
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Retningslinjer
for hva som
skal registreres
i EQS

•         Avvik på ru�ner og prosedyrer beskrevet i
EQS.

•         Brudd på lover, forskri� og
myndighetskrav.

•         Opera�ve avvik (feks. Fôring, yngel,
arbeidsoppgaver osv.)

•         Avvik kny�et �l fiskevelferd og fiskehelse

•         Avvik kny�et �l manglende opptak av
dødfisk

•         Avvik kny�et �l HMS

•         Avvik kny�et �l ytre miljø

•         Avvik kny�et �l ma�rygghet

•         Avvik kny�et �l bygg, båter og tekniske
utstyr

•         Revisjonsavvik (interne og eksterne
revisjoner, inkludert kunderevisjoner og
leverandørrevisjoner)

•         Avvik formidlet av eksterne leverandører
(fiskepersonell, servicebåt o.l)

•         Observasjoner som er bli� gjort

•         Forslag �l forbedring

 

Prak�sk
registrering

Ti�el: Kort beskrivelse av hva avviket gjelder, vær
konkret og tydelig i beskrivelsen.

Lokasjon: Der avviket er oppdaget.

Dato: Når har avviket oppstå�.

Type avvik: velg hvilken kategori avviket faller inn
under.

Melding kommer fra: velg mellom intern eller
ekstern og dere�er hvem som har meldt avviket
(eks. medarbeider).

Hva har skjedd og hvorfor: beskriv detaljert hva
som her skjedd og hvorfor de�e skjedde.

Hva er gjort som korrigerende/umiddelbare
�ltak: Hva er gjort som straks�ltak.

Vedlegg: Legg ved aktuelle bilder eller filer som
kan ha betydning for avviket og videre behandling.

Registrer melding: Meldingen sendes videre �l
ansvarlig leder for videre behandling.

Den som oppdager avviket
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Behandling av
avvik

Tilleggsinformasjon: Hær kan avviksansvarlig
legge �l ekstra informasjon som kanskje ikke er
kommet med i registreringen.

Hva er gjort for å re�e opp i avviket: Skriv det
som i praksis er gjort for å re�e opp i avviket.

Hvorfor skjedde hendelsen (årsak): De�e er en
del av årsaksanalysen. Og skal være med på å
finne årsaken �l at avviket oppsto.

Hvorfor skjedde det du beskriver over
(årsaksanalyse): Hær skal du vurdere avviket
y�erligere for å komme frem �l rotårsaken for
avviket.

Kunne hendelsen vært unngå� (forebyggende
�ltak): Iden�fiser mulige �ltak for å unngå at
�lsvarende avvik gjentar seg.

Fører avviket �l endringer i prosedyrer eller
ru�ner: Hær skal du legge �l og forklare hvilken
prosedyre som evt. må endres og hva som må
endres i teksten. De�e gjelder også for ru�ner.

Skal det oppre�es �ltak: Hær kan du velge om det
skal legges �l y�erligere �ltak, eller om �ltaket du
har beskrevet over behøver konkret behandling.

Vedlegg: legg ved vedlegg som vil være aktuell for
behandlingen. For eksempel bevis på at �ng er
re�et opp i.

Avviksansvarlig/meldingsansvarlig

Behandling av
HMS avvik

Ved HMS avvik skal det også føres inn om
arbeids�lsynet eller NAV er kontaktet. De�e
gjelder spesielt ved alvorlig personskade.

Avviksansvarlig/meldingsansvarlig
med bistand fra Kvalitetsleder

Tiltak Når man velger å oppre�e et �ltak, så skal �ltaket
�ldeles en ansvarlig saksbehandler, som skal sørge
for at avviket behandles og lukkes.

Avviksansvarlig/meldingsansvarlig
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Lukking E�er at den ansvarlige for avviket anser avviker
som ferdigbehandlet, sendes avviket videre �l
lukkingsansvarlig.

Avvikskategoriene har egne lukkingsansvarlige:

•         HMS: Kvalitetsleder HR og HMS

•         Kvalitet og styring: Kvalitetsleder HR og
HMS

•         Produksjon: Produksjonssjef

•         Fiskehelse/velferd: Fagleder fiskehelse

•         Ytre miljø: Bærekra�s direktør

•         Teknisk: Produksjonssjef

Lukkingsansvarlig kan godta eller avslå lukkingen
på grunn av manglende behandling.

Avviket kan lukkes når følgende kriterier er
oppfylt:

•         Årssaksanalysen skal være gjennomført og
beskrevet �lstrekkelig.

•         Forebyggende �ltak er gjennomført eller
sa� i system, for å unngå at hendelsen
gjentar seg.

•         Eventuelle endringer i ru�ner og
prosedyrer er formidlet videre i
organisasjonen.

•         Hvis nødvendig så er aktuell myndighet
informert.

Lukkeansvarlig vurderer om gjentagende avvik
eller alvorlige avvik skal ende opp i en
risikovurdering, hvis de�e ikke allerede er
gjennomført.

Lukkingsansvarlig

Avvik fra
eksterne

Avvik fra kunder, klager og �lbakemeldinger, og
evalueringer registreres som avvik av den som
mo�ar varselet og er fagperson i selskapet.

Avvik fra revisjoner registreres av kvalitetsleder HR
og HMS

Ekstern- og internt �lsyn/revisjon blir registrert i
eget skjema i EQS, og eventuelle avvik kny�et �l
de�e relateres �l den aktuelle meldingen om
revisjon/�lsyn.

Revisjonsavvik behandles på samme måte som
beskrevet over. Kvalitetsleder HR og HMS følger
opp gi�e �dsfrister og verifiserer at avvikene blir
lukket.

Kvalitetsleder HR og HMS
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Relaterte dokumenter: 
Prosess for avviksbehandling 

Årlig 
oppsummering 

En oversikt over innmeldte avvik skal gjennomgås 
årlig med ledelsen med det formål å se om 
forbedringsarbeidet fungerer hensiktsmessig (feks. 
Interne revisjoner). 

I gjennomgangen skal følgende vektlegges: 

• Antall avvik og hvordan disse fordeler seg 
mellom de ulike kategoriene. 

• Fordeling mellom lokaliteter/avdelinger. 

• Alvorlige HMS/produksjonsavvik skal 
presenteres (eks. rømming, personskade, 
høy dødelighet) 

• Er avvikene behandlet og lukket ihht. 
denne prosedyren. 

• Eventuelle avvik som har ført l endringer 
i prosedyrer/runer 

Hver måned lages det en rapport over blant annet 
avvik, som gjennomgås på ukemøte i ledelsen. 

Kvalitetsleder HR og HMS 
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Forebygging av utslipp og forurensning 
Dokumentadministrator: Marthe Halvei Gyldig fra: 13.10.2022 Revisjon: 1.2 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.10.2023 ID: 2077 

FORMÅL 

Forebygge ulovlig og uønskede utslipp og forurensing fravirksomheten l det ytre miljø. 

Lage runer  for kontroll, hyppighet av utslippsrelatertutstyr og s e e  grenseverdier på lstand av utstyr i 
henhold lutslippsllatelsen. 

ANSVARSFORDELING 

Drisleder har hovedansvaret for at de ulike runenefølges på lokaliteten. 

GJENNOMFØRING 

Skkord Beskrivelse Ansvar 

Daglig 
lstandskontroll 

Utslippsrelatert utstyr kontrolleres daglig. Kontrollen er 
visuell og er en del av de daglige registreringene. 

· Fôrslanger: Ingen lekkasje, ingen knekk som kan 
forårsake bruddpå fôr. 

· Dieseltank: Ingen lekkasje, ingen slitasje som kan 
føre llekkasje, ved påbegynnende rust pusses 
rusten ned og ruslak blir behandletmed linolje 
og malt på n y .  

· Dødsk-kvern: Ingen lekkasje, koblinger er godt 
festet, ingenslitasje som kan føre l lekkasje. 

· Kjemikalielager: Ingen lekkasje ut fra emballasjen, 
lager skalvære i stand l oppsamling. 

· Hydraulikk pumpe og slanger: Ingen lekkasje fra 
pumpe, slanger ogkoblinger. Ingen slitasje på 
slangene som kan føre l lekkasje. Kontroller 
nivået l hydraulikk oljen, hvis nivået minsker 
daglig er det trolig enlekkasje som ikke er 
oppdaget. Finn denne. 

· Båt: Før start av båten sjekkes motorrom/kjølen 
for vann og oljesøl (oljesøl skal ikke lenses ut, men 
ernes med hjelp av oljemaer. Vann skalpumpes 
i beholder og leveres l godkjent moak). 

· Truck: Se e e r  lekkasje av smøreolje eller 
hydraulikkolje. 

Drisleder 
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Runer ved fylling av 
diesel i tanker/båter 

Bruker av anlegg skal ha lstrekkelig og nødvendig 
kompetanse for å operere anlegget. 

· «Pistol» på dieseltanker eller tanken selv skal 
være utstyrtmed oljefyllingsvern. 

· Det skal oppbevares absorberende middel i 
lknytning ltankanlegg. E e r  bruk av absorbent 
behandles det som farlig avfall. 

E e r  y n g  av mobile dieseltanker skal tankene sjekkes 
for eventuelle skader. 

Drisleder 

Rømming Se prosedyre Eersyn og vedlikehold påsjøanlegg og 
fortøyninger (GYLDIG, PASSERT REVISJONSFRIST) 

Drisleder 

Fôrspill og fôrstøv Det nnes  egne prosedyrer for fôr og fôring. De 
prosedyrene er laget for å forhindre overfôring og dårlig 
kvalitet på fôret. Se prosedyrene «Fôring» (GYLDIG) og 
«Overordnet fôringsstrategi» (GYLDIG). 

Drisleder 

Farlig avfall I avfallshåndteringsplan for lokaliteten sikres det atavfall 
på avveie blir lagret og transportert slik at det sikres mot 
forurensing av det ytre miljø. 

Se prosedyre Håndteringavavfall (GYLDIG) 

Drisleder 

Støy og eksos (båt 
og å te )  

Båter skal kun brukes l nødvendig arbeid og transport, 
og fôring kun under lsyn. D e e  innebærer i praksis at 
det kun blir fôret veddagd. Hvis det er mulig så 
prefereres landstrøm over aggregatstrøm. 

Drisleder 

Kjemikaliespill Det nnes  egen prosedyre for d e e  
Kjemikaliehåndtering (GYLDIG) . 

Denne prosedyren sammen med 
avfallshåndteringsplanen skalredusere risikoen for 
uønsket kjemikaliespill. 

Alle kjemikalier blir substusjonsvurdert for å n n e r i k g  
kjemikalie som har ønsket virkning, men som har minst 
belastning påmiljøet. 

Drisleder 

Lukt Gjennom gode runer  i henhold l vasking og hygiene på 
anlegg forbygges utviklingen av lukorurensning. Se 
prosedyre Hygiene (GYLDIG) . 

Drisleder 
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Håndtering av avfall
Dokument administrator: Stine Vinje Gyldig fra: 16.11.2021 Revisjon: 1.1
Godkjent av: Hilde Storhaug Revisjonsfrist: 16.11.2022 ID: 2059

FORMÅL

Sikre at avfall blir behandlet og �ernet på en slik måte at søl og eksponering �l produkt, mennesker og dyr
unngås. Samt minske innvirkning på det ytre miljø.

ANSVARSFORDELING

Dri�sleder har hovedansvaret for at avfallshåndteringen på lokaliteten imøtekommer kravene i denne
prosedyren. Dri�sleder er også ansvarlig for å informere sine dri�steknikere om ru�nene.

GJENNOMFØRING

S�kkord Beskrivelse Ansvar

Mo�akere av avfall Det skal inngås kontrakt for avhen�ng av avfall med en godkjent
mo�aker. Med godkjent mo�aker menes mo�aker som har
�llatelse e�er forurensningsloven.

Dokumentasjon på avtalen skal være �lgjengelig.

Daglig leder

Avfallshåndteringsplan Alle lokaliteter skal ha sin egen avfallshåndteringsplan. Skjemaet
for de�e finner du hær: Avfallshåndteringsplan

Avfallshåndteringsplan for lokalitet/produksjonsområde skal
inneholder følgende:

•         Spesifisering av avfall-typer

§  Organisk avfall (dødfisk/ensilasje, fôrrester)

§  Spillolje/oljefilter

§  Spesial avfall

§  Ubrukt medisinfôr

§  Medisinrester

§  Fôrsekker

§  Rest avfall (brennbart avfall)

§  Glass og metall

§  Kjemikalier

§  EE-avfall (lysrør, sparelamper, elektronisk utstyr)

§  Dri�sutstyr (merder, fôrslager, nøter)

•         Lagringsplass og måte

•         Transport

•         Avhen�ng (hvem og hvordan)

•         Registreringsmåte

•         Dokumentasjon på avhen�ng

Dri�sleder
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Relaterte vedlegg:
Avfallsdeklarering kom i gang brukerveiledning
Miljøregnskap-mal

Dokumentasjon Dokumentasjon på innlevert avhentet avfall oppbevares i perm
på lokaliteten eller i digital form på lokalitetsmappen (share
point).

Mengden av avhentet og innlevert avfall registreres i slu�en av
hver måned på lokalitetsnivå i skjemaet: Miljøregnskap-mal

Skjemaet lagres i lokalitetsmappen.

Dri�sleder

Deklarering av farlig
avfall

Avfallsprodusenter og mo�akere er plik�ge å deklarere farlig
avfall.

Avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioak�vt skal
deklareres.

Farlig avfall kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr.
Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye
farlig avfall som finnes, hvor det har oppstå� og hvem som har
ta� hånd om det.

Les om hvordan man skal deklarere avfallet på lokaliteten hær:
Brukerveiledning Avfallsdeklarering.no

Dri�sleder
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Kjemikaliehåndtering 
Dokumentadministrator: Stine Vinje Gyldig fra: 01.04.2022 Revisjon: 2.2 

Godkjent av: June Jakobsen Revisjonsfrist: 01.04.2023 ID: 2058 

FORMÅL 

Sikre lstrekkelig kunnskap hos de ansae om bruk av kjemikalie, også med hensyn l personell og miljøet 
rundt. 

Sikre r i k g  lagring og forsvarlig transport. 

Sørge for å ha kontroll over innkjøp og forbruk. 

ANSVARSFORDELING 

Drisleder har hovedansvaret for opplæringen på sin lokalitet. Drisleder skal følge opp i det daglige at 
prosedyren blir fulgt og at registreringer gjennomføres. 

GJENNOMFØRING 

Skkord Beskrivelse Ansvar 

Bruk Alle som håndterer kjemikalie, skal ha lstrekkelig opplæring. 
Implementeringstesten l k n y e t  d e e  dokumentet er en del av 
opplæringen. 

Ved bruk, håndtering og frakt av kjemikalie er det påbudt med 
verneutstyr, informasjon om verneutstyr står spesisert i 
sikkerhetsdatabladet. 

Det må tas hensyn l miljøet rundt oss ved bruk av kjemikalie. 
Bruken skal holdes l et minimum og kontaminering av miljøet 
skal unngås. 

Drisleder 

Bruker 

Innkjøp Drisleder kjøper inn kjemikalier. 

Kjemikalier skal være egnet l bruk i oppdresnæringen og må 
ikke gjøre skade på utstyr. 

Desinsering må være godkjent av malsynet. 

Listen nner  du hær: godkjente desinfeksjonsmidler 

Kjemikalier må kun kjøpes der Norcod har avtale. 

Innkjøp skal registreres i Excel arket som ligger under fanen 
relatert: Miljøregnskap 

Innkjøp skal registreres på lokasjon i Eco Online 

Drisleder 

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/desinfeksjon/godkjente_desinfeksjonsmidler_i_akvakultur.802
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Sikkerhetsdatablad

vs. verneblad

Det skal være oppdaterte datablad �lgjengelig for alle farlige
kjemikalier (dvs. kjemikalier med faresymbol på pakning).

Oversikt over lokalitetens kjemikalier ligger på Eco Online, om
man kjøper inn nye kjemikalie legges de�e kjemikalie legges inn
på Eco Online. Oppdaterte sikkerhetsblad finnes også i Eco
Online.

Du kan finne en oversikt over innholdsfortegnelsen i
sikkerhetsdatabladet hær: Innholdsfortegnelse

Et verneblad har som o�est samlet den mest relevante
informasjon om farer, bruk, førstehjelp og brannsloknings�ltak
på en side. Det skal ikke ersta�e et sikkerhetsdatablad, men kan
være et le�a�et �llegg �l bruker av kjemikalie.

For de kjemikaliene der vernebladet er �lgjengelig kan de�e
skrives ut og oppbevares der kjemikalie lagres og brukes. Hvis
ikke må sikkerhetsdatabladet beny�es.

Dri�sleder

Transport av
kjemikalie

Ved transport skal det beny�es anbefalt verneutstyr.
Sikkerhetsbriller, ikke-permeable arbeidshansker og arbeidstøy
er anbefalt.

Ved spillfare under transport skal sekundærbeholder beny�es
for oppsamling av kjemikaliesøl. De�e kan være en bakke eller
tralle med kanter for oppsamling som rommer innholdet av
beholderen pluss 10%.

Beholdere skal være lukket og sikret slik at det ikke utgjør fare
for kjemikaliespill under transport.

Transport av kjemikalie skjer i henhold �l transpor�nstrukser
(punkt 14) i sikkerhetsdatabladet.

Det er vik�g at disse blir lest, og ved transport skal en kopi av
vernebladet eller sikkerhetsdatabladet være med.

Beholdere �l transport av spillolje og kjemikalier inspiseres før
transport og sikres mot lekkasje.

De som skal
transportere

https://kunde.extend.no/cgi-bin/feedback/message.pl?pid=norcod&UnitID=6&VisitingUnitID=6&DeviationSchemaID=2054&register_deviation=1&viewing_area=1
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Relaterte vedlegg: 
Innholdsfortegnelse sikkerhetsdatablad 

Miljøregnskap2020 mal 

Lagring av kjemikalie Kjemikalier som lagres skal alle ha oppsamling. Oppsamlingen 
skal ha en kapasitet på minimum 110% av største beholder med 
kjemikalie. Det skal også nnes  utstyr for absorbering av 
eventuelt søl. 

Kjemikalier skal lagres i original emballasje. Det kan benyes 
andre beholdere for mindre mengder og uynning i det daglige. 
Men disse må være godt merket med innhold, beholderen må 
også være godkjent for bruk l kjemikalie. 

Tomme kjemikaliebeholdere skal ikke gjenbrukes l andre 
formål. 

Kjemikalier skal lagres i et låsbart rom/skap/beholder, disse skal 
a l l d  være låst e e r  bruk, og nøkkelen skal være ulgjengelig 
for uvedkommende (kodeskap). 

Syre og base, samt syre og klor skal ikke lagres sammen med lik 
oppsamlingsmulighet. D e e  for å unngå reaksjoner dem 
imellom ved eventuell lekkasje. 

Drisleder 

Avfallshåndtering Kjemikalierester blir håndtert e e r  avfallshåndteringsplan. 
Lokaliteten skal etablere et godt system for avfallshåndtering. 

Spesisering for d e e  nner  du i prosedyren: Håndtering av 
avfall (GYLDIG) 

Drisleder 

Registrering Kjemikalielageret skal telles en gang i måneden. Innkjøp, 
lagerbeholdning og forblir blir registrert på lokalitetsnivå e e r  
avtale. 

Følgende skjema skal føres i: Miljøregnskap 

Drisleder 

Risikovurdering/ 

substusjonsvurdering 

Alle kjemikaliene som brukes i selskapet skal registreres på den 
aktuelle lokasjonen i Eco Online. 

I Eco Online skal hver drisleder u ø r e  
risikovurdering/substusjonsvurdering på hver enkelt kjemikalie 
ut fra forholdene på lokaliteten og bruk. 

Drisleder 

Avvik Avvik fra denne prosedyren skal registreres i EQS. Den som 
oppdager 
avviket 
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Mattrygghet (risiko) 
Dokumentadministrator: Stine Vinje Gyldig fra: 13.04.2021 Revisjon: 1.1 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.04.2023 ID: 2105 

Sannsynlighet 

Svært høy/ Ukentlig 

Høy/ Månedlig 

Middels/ Årlig 

Lav/ Kan eller har skjedd 1 1 

Svært lav/ Ingen tilfeller 1 1 1 1 

Konsekvens 
S v æ 
r t 
la 
v 

L a v 

M 
id 
d 
e ls 

H 
ø 
y 

S v æ 
r t 
h 
ø 
y 

Viser 6 av 6 risikoelementer. 

Tilordnetenhet: Norcod 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19690&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19690&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

19690 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Kveis i 
torsk 

26.01.2022 Norcod Kveis er en samlebetegnelse for larver av artene 
Anisakis simplex og Pseudoterranova decipiens 
(rundorm). Det er en vanlig parasitt i v i l lsk,  mens 
forekomst i oppdrettet s k  er svært begrenset siden 
s k e n  holdes i merder og fôres med pellets. Der- 
som inse r te  krepsdyr kommer inn i merdene, kan 
de potensielt bli spist - og dermed overføres til 
torsk. Dersom en i n s e r t  torsk ikke avdekkes, går til 
humant konsum, og blir spist rå - kan det medføre 
ubehag eller sykdom. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Fordi s k e n  holdes i et avgrenset miljø i 
merden uten tilgang til sjøbunnen, og 
fôres med kommersielle pellets, anses 
sannsynlighet for inser ing med kveis 
som svært lav. Etter mer enn 2 års drift i 
sjøfasen, har det aldri blitt observert 
kveis i torsken vår. Det kan likevel skje at 
et i n s e r t  krepsdyr kommer inn i mer- 
dene, og da vil det være mulig at s k e n  
spiser det og da potensielt i nseres  med 
kveis. 

Middels Ved varmebehandling uskade- 
liggjøres larvene, og er ikke ska- 
delig for mennesker å spise. 
Kveis kan også uskadeliggjøres 
ved frysing før konsum. Ved 
inntak av rå (ufryst) s k  med 
kveis, kan det medføre ubehag 
eller i noen tilfeller sykdom. 
Vanligvis overlever ikke larvene 
og dette går over, men i verste 
fall kan medisinsk behandling 
være nødvendig. 

Ved jevnlig un- 
dersøkelse av 
s k  ved lokalitet, 
slakteri, og hos 
kunder skulle 
eventuelle kveis 
bli 
funnet/observert 
og rapportert til 
ledelsen. Der- 
som vi en dag 
oppdager kveis, 
kan rutiner im- 
plementeres 
som feks. gjen- 
nomlysing av 
produkt før salg. 

1245 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Leve- 
ring av 
s k  fra 
feil 
merd 

01.09.2020 Norcod På grunn av dårlig kommunikasjon blir s k  fra feil 
merd levert til slakt. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Svært liten ved god planlegging og tydelig 
kommunikasjon med ansatte på lokalite- 
ten, brønnbåt og slakteri. 

Svært 
lav 

I verste fall kan medisinert s k  
blir levert før tilbakeholdelsesti- 
den er utløpt og s k  med for 
høye MRL verdier blir sendt ut 
på markedet. Tilbaketrekking av 
produkter må vurderes i hver 
enkelt tilfelle. 

God kommuni- 
kasjon og rap- 
portering i in- 
terne system. 
Rutiner for til- 
bakekalling av 
produkter. 

1241 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Ut- 
slipp 
fra in- 
terne/ 
eks- 
terne 
kilder 

10.12.2021 Norcod Søl av hydraulikkolje i forbindelse med arbeidsope- 
rasjoner. Diesellekkasje eller feil ved fylling slik at 
diesel lekker ut. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Regelmessig kontroll og sjekk av utstyr re- 
duserer sannsynlighet for uhell. Egne sys- 
temer for oppfølging og registrering av 
kontroller. 

Lav Ved større mengder diesel eller 
olje kan dette få konsekvenser 
for sken .  Ved utslipp i nærhe- 
ten av anlegget skal man alltid 
forholde seg til en gitt tilbake- 
holdelse tid, denne vurderes i 
samråd med skehelsetjenes- 
ten. 
Dersom s k  skulle bli utsatt for 
slik forurensning på lokalitet før 
transport til slakteri, vil den tro- 
lig vaskes så godt i båt, vente- 
merd, og slakteri at ingen eller 
ubetydelige mengder vil være 
detekterbart på produkt. Det 
kan likevel innsendes prøver av 
s k  til analyse, for å dokumen- 
tere at det ikke er reststoer 
tilstede. 

Følge dagligkon- 
troll-skjema, og 
gjennomføre 
god opplæring 
på ansatte. Følge 
opp vedlike- 
holdsplanen på 
båtene og å -  
tene. Bruke 
Aquacom som et 
kontrollsystem 
for det tekniske. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1245&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1245&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1241&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1241&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1185 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Brann 
i om- 
råde 
med 
toksi- 
kolo- 
gisk 
utslipp 

06.05.2020 Norcod Brann på bygninger, spesielt i industriområder som 
gir toksikologisk utslipp som truer mattrygghet. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Anleggene ligger som regel plassert slik at 
det ikke blir påvirket av utslipp fra 
industriområder. 

Høy Fisk kan blir forurenset av tung- 
metaller og andre giftige stof- 
fer, som truer mattryggheten. 
Prøvetaking av s k  i forurenset 
område, i samråd med 
mattilsynet. 

Beredskapsplan 
for akutt for- 
urensning, årlig 
prøvetaking i 
regi av 
mattilsynet. 

1182 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
kon- 
troll 
på 
s k e -  
grup- 
pene 

08.06.2020 Norcod Blanding av s k  eller feil registrering i Mercatus kan 
medføre manglende sporbarhet. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Det er gode rutiner på plass for å sikre 
riktig registrering av s k  og skegrupper i 
Mercatus. Det er produksjonsleder som 
sikrer denne registreringen. 

Lav Ved tilbakekalling av s k  kan 
det føre til at feil s k  eller redu- 
sert kvantum blir tilbakekalt. i 
verste fall kan dette føre til 
skade på mennesker. 

Gode rutiner og 
kontroll på re- 
gistreringene. 
Hvis hendelsen 
er skjedd skal 
begge skegrup- 
pene tilbakekal- 
les ved 
usikkerhet. 

1014 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Sabo- 
tasje 

25.02.2020 Norcod Ut fra protest kan noen eller en gruppe bestemme 
seg for å sabotere vår virksomhet, og bevist gjøre 
skade. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er ikke vanlig at demonstranter opp- 
søker lokaliteter, det er derimot vanlig at 
demonstranter protesterer utenfor stor- 
tinget, eller går i demonstrasjonstog. 

Middels Gift som slippes ut i merd. Av- 
hengig av type gift som har blitt 
brukt, må en se på MRL verdier 
i s k e n  som fortsatt er i live. Ut 
fra testene blir det bestemt om 
s k e n  fortsatt kan brukes til 
konsum eller om den må 
destrueres. 

Gode rutiner for 
behandling av 
klager, se prose- 
dyre. Aldri gå inn 
i diskusjoner el- 
ler hendelser 
som kan utgjøre 
en fare. Aktiver 
beredskap om 
nødvendig, kon- 
krete planer for 
beredskaps 
hendelser. 

Viser 6 av 6 risikoelementer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1185&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1185&do=viewdev
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Smitte (risiko) 
Dokumentadministrator: Stine Vinje Gyldig fra: 13.04.2021 Revisjon: 1.1 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.04.2023 ID: 2103 

Sannsynlighet 

Svært høy/ Ukentlig 

Høy/ Månedlig 2 1 2 

Middels/ Årlig 4 

Lav/ Kan eller har skjedd 8 2 1 

Svært lav/ Ingen tilfeller 1 1 

Konsekvens 
S v æ 
r t 
la 
v 

L a v 

M 
id 
d 
e ls 

H 
ø 
y 

S v æ 
r t 
h 
ø 
y 

Viser 21 av 21 risikoelementer. 

Tilordnetenhet: Frosvika 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19660 Risikovurde- 
ring: D ø d s k  
kvern 
(samarbeids- 
kopi) 

21.01.2022 Fros- 
vika 

Miste d ø d s k  på sjøen. få sprut av ensilasje i 
ansiktet/øynene. Ved bytte av maursyredunk 
kan en få sprut av maursyre på klær og hud/ 
øynene. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

D ø d s k  kan falle i sjø ved tømming av kar er mest san- 
synlig av disse momentene. Resterende faremomenter 
er lite sansynlig ved riktig bruk av utstyret og ved bruk 
av værneutstyr. 

Svært 
lav 

D ø d s k  i 
sjøen ved 
å t e  gir lav 
smitte- 
spredning. 

Lukket maursyre sys- 
tem. Lukket kvernsys- 
tem. Verne utstyr. 
Handhåv for å plukke 
opp ev s k  i sjøen. 

Tilordnetenhet: Jamnungen 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19660&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19660&do=viewdev
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ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10137 Risikovur- 
dering: 
D ø d s k  
kvern 

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Miste d ø d s k  på sjøen. få sprut av ensilasje i 
ansiktet/øynene. Ved bytte av maursyredunk 
kan en få sprut av maursyre på klær og hud/ 
øynene. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

D ø d s k  kan falle i sjø ved tømming av kar er mest san- 
synlig av disse momentene. Resterende faremomenter 
er lite sansynlig ved riktig bruk av utstyret og ved bruk av 
værneutstyr. 

Svært 
lav 

D ø d s k  i 
sjøen ved 
å t e  gir lav 
smittespred- 
ning. 

Lukket maursyre system. 
Lukket kvernsystem. 
Verne utstyr. Handhåv 
for å plukke opp ev s k  i 
sjøen. 

Tilordnetenhet: Mausund 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19820 Risikovur- 
dering: 
Utfart fra 
felles 
landbase 

14.03.2022 Mau- 
sund 

Ved utfart fra 
felles landbase 
kan det med- 
føre økt smitte- 
risiko, eller 
hygienerisiko. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det kan være at det er smitte ved en lokalitet, og bruk av felles ut- 
fartssted kan være med på å bidra til krysskontaminering. I dette til- 
fellet vil ikke nødvendigvis selve utfarten fra felles landbase bidra til 
økt smitterisiko, da Pålskjæra og Skogsøya driftes av samme perso- 
nell og fartøy. Det er dessuten samme opprinnelse på settetorsken, 
og lokalitetene ligger i nærheten av hverandre. 

Lav Smittespredning 
på grunn av 
krysskontamine- 
ring, kan potensi- 
elt øke risiko for 
sykdom på 
lokalitetene. 

Tiltak for å isolere utstyr og enheter 
der det kan være smitte. Dødsk -  
håndtering gjennomføres i henhold til 
prosedyre, samt prosedyrer for hånd- 
tering av sykdom hos s k  dersom det 
skulle oppstå. Samme opprinnelse på 
settetorsken, og lokalitetene driftes i 
takt. 

19816 Risikovur- 
dering: 
Smitteri- 
siko ved 
bruk av 
samme 
fartøy 

10.10.2022 Mau- 
sund 

Ved bruk av 
samme fartøy 
som Pålskjæra, 
Stine V, kan 
smitte bæres 
mellom 
lokalitetene 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Sannsynligheten er der, men det settes ut skegrupper fra samme 
kull og utsett ved begge lokalitetene. Det n n e s  prosedyrer for isole- 
ring av merder der det er mistanke 

Lav Dersom det bæ- 
res smitte fra en 
lokalitet til en an- 
nen kan dette 
medføre forøket 
dødelighet og tap 
av biomasse 

Prosedyre ved mistanke om sykdom, 
isolering av enheter med smitte. Ren- 
gjøring av utstyr/eget utstyr til enhet 
med påvist smitte. 

Tilordnetenhet: Norcod 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10162 Risiko- 
vurde- 
ring: Eks- 
terne ar- 
ter i 
anlegg 

10.12.2021 Norcod Eksterne arter i eller ved anlegg 
kan stresse s k  og i noen tilfel- 
ler skade/drepe s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Dyreliv i nærheten av anlegg kan tiltrekkes av 
s k e n  eller fôret i merdene, og de kan skremme 
s k  eller forsøke å jakte på sken .  

Lav Stresset s k  er mer 
utsatt for sykdom. 

Sørg for at det ikke er store åpninger 
mellom hoppenett og taknett. D ø d s k  
og svak s k  fjernes daglig. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10137&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10137&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19820&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19820&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19816&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19816&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10151 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Uegnet 
utstyr 
som gir 
skade på 
s k .  

14.12.2021 Norcod Dersom utstyr og metode for 
feks. sortering og telling av s k  
ikke er egnet til art eller s k e -  
størrelse, er det fare for å på- 
føre s k e n  skader. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Utstyr som brukes til sortering og telling av s k  
skal være egnet til bruk på torsk og skal være 
skånsomt for sken .  

Lav Hudskader/sår/kutt 
kan gi økt fare for 
infeksjon og økt 
smittefare for res- 
ten av 
populasjonen. 

Bruk utstyr tilpasset gitt operasjon, art, 
og skestørrelse. Unngå bruk av va- 
kuumpumper der det er mulig. 

10148 Risiko- 
vurde- 
ring: Util- 
strekke- 
lig 
vannut- 
skiftning 

10.12.2021 Norcod For lav vannutskiftning på en 
lokalitet kan medføre nedsatt 
skevelferd, og kan i verste fall 
gi dødelighet. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, da våre lokaliteter har gode 
strømforhold, det benyttes ikke luseskjørt, og be- 
groing på nøter kontrolleres ukentlig. 

Lav Svekket/stresset 
s k  er mer motta- 
kelig for smitte. 

Ukentlig kontroll av begroing, med 
iverksettelse av notspyling ved behov. 
Gode strømforhold ved selskapets lo- 
kaliteter som utgangspunkt reduserer 
risiko for slik hendelse, strøm blir målt 
på samtlige lokaliteter før søknad om 
akvakulturtillatelse. 
Miljøundersøkelser før oppstart, og 
etter bestemte intervaller, overvåker 
bunnens tilstand under og rundt opp- 
drettsanlegg. Brakklegging mellom pro- 
duksjonssykluser gir også tid til restitu- 
sjon av nærmiljøet. 

10147 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk av 
merker 
festet til 
eller inn- 
ført i 
kroppen 
på s k  

08.12.2021 Norcod Merker festet til kroppen på 
s k  kan potensielt hekte seg 
fast og skape sår om de rives i. 
Merker festet til eller innført i 
kroppen på s k  kan potensielt, 
og spesielt om de ikke er riktig 
innfestet, skape 
infeksjon/smerte/stress. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Svært lav sannsynlighet, da vi ikke skal bruke mer- 
ker på eller i s k ,  med mindre det er en del av et 
kontrollert studie og godkjent av Mattilsynet. 

Lav Dersom et merke 
gir sår eller infek- 
sjon, kan det øke 
smittepress i merd. 

Fisk skal aldri merkes, uten avtale med 
fagleder skehelse og godkjenning fra 
Mattilsynet. 

1249 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende hy- 
gieneru- 
tiner på 
eksterne 
båter 

10.12.2021 Norcod Servicebåter eller brønnbåter 
kan ta med seg smitte fra 
andre anlegg. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er stort fokus på hygiene, og sannsynlighet er 
lav om prosedyrer følges. Eksterne båter skal le- 
vere dokumentasjon på gjennomført vask og des- 
infeksjon ved ankomst til anlegget. Eksterne un- 
derleverandører skal signere egenerklærings- 
skjema. 

Lav Eksterne båter kan 
ta med seg smitte 
fra andre lokalite- 
ter til våre, noe 
som kan føre til 
sykdomsutbrudd. 

Gjennomgang av egenerklærings- 
skjema med underleverandør. Fysisk 
inspeksjon av eksterne båter samt 
gjennomgang av deres rutiner. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10151&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10151&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10148&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1244 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende el- 
ler feil 
lyssty- 
ring 

27.08.2020 Norcod Feil plassering og/eller mangel- 
full kontroll av plasseringen på 
undervannslys kan føre til at 
undervannslys kommer i kon- 
takt med notlin over lengere 
tid. Risiko for kjønnsmodning. 
Blinkende lys kan være stres- 
sende for sken .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, dersom kontroll av mobilt ut- 
styr er en del av daglig kontroll av anlegg 

Lav Blinkende lys eller 
feil lysstyring kan 
stresse sken .  
Stress er ofte en 
triggende faktor for 
sykdom. 

Følge brukerhåndboken til utstyret, og 
kontrollere utstyret hver dag under 
daglig kontrollrunde. Ha beredskaps- 
plan for rømming. 

1243 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Oppli- 
ning og 
trenging 
av s k  

24.11.2021 Norcod Fisken blir trengt sammen un- 
der levering/sortering, som fø- 
rer til forhøyet tetthet av s k  
og mulig økt stressnivå. 

Linekroken kan glippe under 
opplining og slå tilbake med 
kraft. Opplining av not skjer 
ofte manuelt og arbeidsstillin- 
gen er ikke alltid optimal. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Prosedyre for levering til brønnbåt ifm. slakting, 
y t t ing ,  sortering gir retningslinjer for oksygeno- 
vervåking under ulike operasjoner. Samt prose- 
dyre for trening av s k .  
Ved korrekt overvåkning vil lave oksygennivåer 
forhindres. 
Opplæring i bruk av utstyr og operasjoner. Fokus 
på ergonomi under arbeidsoperasjonene. Der det 
er mulig benytter man seg av maskinelt utstyr. 

Høy For mye trenging 
fører til økt stress- 
nivå hos sken .  Det 
betyr at s k e n  ge- 
nerelt får nedsatt 
helse og er mer 
mottakelig for 
eventuelt smitte el- 
ler utvikling av 
sykdom. 

-Prosedyrer for de ulike arbeidsopera- 
sjonene. 
-Beredskap for oksygen-dropp. 
-Operasjons-gjennomgang i forkant av 
hver operasjon. 
-Ta tidlig kontakt med fysioterapeut 
ved muskel og skjellet plager hos 
ansatte 

1021 Risiko- 
vurde- 
ring: Feil 
vaksine- 
ring av 
s k  

29.09.2020 Norcod Feil eller ingen dosering ved 
vaksinering, eller feil injisering 
(feilstikk). 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Det er ikke mange vaksinerings-rma som har er- 
faring med vaksinering av torsk i stor skala. 

Det må gis riktig opplæring til vaksinatører, og de- 
res prosedyrer må godkjennes før oppstart av 
vaksinering. 

Vaksine-pistoler må innstilles på riktig dose, og 
må kontrolleres jevnlig (i henhold til prosedyre). 

Det skal gjennomføres kontroll av stikkpunkt samt 
deponering underveis. 

Lav Manglende injise- 
ring vil ikke gi im- 
munitet mot agens, 
og medfører økt ri- 
siko for sykdom i 
sjøfasen. 

Injisering i tarm 
(feilstikk) vil heller 
ikke gi ønsket im- 
munisering. 

Dersom s k  svek- 
kes grunnet feil 
vaksinering, kan 
dette øke risiko for 
sykdom og potensi- 
elt øke smittepress. 

Fiskens helsestatus skal være god før 
gjennomføring av vaksinering. 
Bruk erfarne vaksinatører, og sørg for 
god opplæring. 
Vaksinasjonskontroller skal gjennomfø- 
res underveis. Dersom avvik avdekkes 
skal det umiddelbart gjøres tiltak for å 
unngå gjentakelse. 
Informasjon og resultat av vaksinerin- 
gen skal vurderes fortløpende. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1244&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1244&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1243&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1243&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1021&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1021&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1019 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Håndte- 
ring av 
s k  ved 
lave 
tempera- 
turer 

09.03.2020 Norcod Fisken kan bli utsatt for store 
temperatursvingninger fra sjø 
til luft. Dette er spesielt proble- 
matisk ved minusgrader i luft 
og/eller mye vind. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

I prosedyre for håndtering av s k  er det gitt klare 
rutiner. Ved dårlig vurdering av temperatur 
og/eller vind kan det bli for kaldt for s k e n  ved 
håndtering og skader kan dermed oppstå. 

Lav Skade på gjeller 
og/eller slimhinner 
kan gi nedsatt syk- 
doms-forsvar, og 
dermed øke risiko 
for sykdom og 
smittespredning. 

Vurder alltid værforhold før s k  hånd- 
teres, og unngå håndtering i luft ved 
minusgrader. 
Avliv s k  ved mistanke om skader på 
gjeller og/eller slimhinner. 

1018 Risiko- 
vurde- 
ring: In- 
stallasjo- 
ner i 
merd 

06.10.2020 Norcod Installasjoner i merd som tau, 
taknett, taknettholder, fôrspre- 
der o.l kan gi s k e n  skader når 
den er oppe i overaten. Eller 
risiko for gnag på not som kan 
forårsake rømming eller at det 
havner fôr utenfor merden 
pga. feil plassering av spreder. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Torsk har en lukket svømmeblære, det vil si at 
den ikke trenger å gå opp til overaten for å fylle 
den. Torsken vil på bakgrunn av dette holde seg 
lengre ned i vannmassene, og vil ikke oppføre seg 
som en laks (åpen svømmeblære).Vi ser ikke at 
det skal være en stor risiko for at torsken skal 
støte i de installasjonene som b e n n e r  seg i mer- 
den. Men den kan støte i not, lys installasjon, fô- 
ringssystem. 
Det kan også være installasjoner i merden som er 
montert feil som kan føre til gnag på not eller at 
fôr havner ut forbi merden. 

Lav Mulig fare for 
smittespredning, 
svak s k  er mer 
mottakelig for 
smitte. 

Følg brukerhåndbøker. Kontroller dag- 
lig installasjonene i merdene, gjennom- 
før daglig kontroll etter liste som ligger 
i skjema i EQS og status på sken .  

1014 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Sabota- 
sje 

25.02.2020 Norcod Ut fra protest kan noen eller en 
gruppe bestemme seg for å sa- 
botere vår virksomhet, og be- 
vist gjøre skade. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er ikke vanlig at demonstranter oppsøker lo- 
kaliteter, det er derimot vanlig at demonstranter 
protesterer utenfor stortinget, eller går i 
demonstrasjonstog. 

Middels Slippe ut kjemika- 
lier som kan gjøre 
s k e n  syk. 

Gode rutiner for behandling av klager, 
se prosedyre. Aldri gå inn i diskusjoner 
eller hendelser som kan utgjøre en 
fare. Aktiver beredskap om nødvendig, 
konkrete planer for beredskaps 
hendelser. 

1012 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Håndte- 
ring av 
s k  

15.05.2020 Norcod Fisken øker stressnivået ved 
håndtering. Spesielt ved høy 
tetthet som kan oppstå ved 
trenging. Det er også fare for å 
miste s k  mellom båt og merd 
under håving. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Ved hver håndtering av s k  der man frakter s k  
mellom merd og båt med håv, så skal det monte- 
res et sikkerhetsnett.Dette minsker sjansen for å 
miste s k  mellom båt og merd betraktelig. 
Men ved håndtering av s k  øker man stressfakto- 
ren, hær er det viktig å følge prosedyrene for 
operasjonen. 

Lav Fisk som er stres- 
set er mer 
mottakelig/utsatt 
for smitte. 

Opplæring av de ansatte for håndte- 
ring av s k ,  samt rømningssikringskurs. 
Spesiserte arbeidsprosedyrer. Sikker- 
hetsnett tilgjengelig på hvert anlegg og 
tilpasset veiebord med slange for til- 
bakeføring av s k .  
Fisk skal alltid håndteres så skånsomt 
som mulig, og i henhold til prosedyrer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1019&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1019&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1014&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1014&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1012&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1012&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1010 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mangel- 
full fjer- 
ning av 
d ø d s k  

30.11.2021 Norcod Utstyr som ikke fungerer opti- 
malt, som fører til at d ø d s k  
blir liggende igjen. Eller at død- 
skhåndtering ikke blir gjen- 
nomført. 
D ø d s k  i merden vil naturlig 
kunne tiltrekke seg dyr og fug- 
ler. Stedegne arter vil kunne 
samles i større antall enn nor- 
malt og på sikt vil nye arter 
kunne etablere seg i område 
og endre dyresamfunnet over 
tid. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Lokaliteter kan ligge på svært værutsatte steder. 
Dette kan være med på å hindre opptak av død- 
s k  deler av året. 

Middels D ø d s k  i bunn av 
nota gir gode 
vekstforhold for 
patogen, dette kan 
føre til økt smitte- 
press i enheten. 

Død s k  må søkes fjernet daglig eller 
så ofte som mulig slik at de ikke tiltrek- 
ker seg oppmerksomhet fra ville dyr og 
fugler. Rovsk og rovpattedyr må hind- 
res tilgang til merdene gjennom at det 
tekniske utstyret er av en beskaenhet 
som gjør dette vanskelig. Det skal i til- 
legg føres inspeksjon og registrering i 
dagjournal over alle hendelser tilknyt- 
tet observasjon av pattedyr og r o v s k  
som kan angripe anlegget. 
Nota skal sjekkes med ROV og kamera 
slik at det ikke blir liggende d ø d s k  
igjen på bunnen. 

1009 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk av 
private 
klær på 
lokalitet 

25.02.2020 Norcod Ansatte og besøkende bruker 
private klær og sko ute på loka- 
liteten, som ikke er tilpasset 
forholdene. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Alle ansatte skal følge våre hygiene og sikkerhets 
instrukser, dette gjelder også for besøkende. I 
garderoben på landbasen skal det være tilstrekke- 
lig antall med besøksklær og sko. Alle ansatte får 
også sitt eget arbeidstøy og utstyr ved oppstart. 

Svært 
lav 

Kan føre til at 
s k e n  blir smittet, 
men på matskan-  
leggg er det be- 
grenset hvor stor 
smittekilde private 
klær og sko er. 

Smittesluse på hver landbase, hvor det 
også henger sikkerhetsplakat. Alle be- 
søkende får tildelt klær og sko merket 
"besøkende". De ansatte får hvert sitt 
sett med arbeidsklær ved oppstart som 
er merket deres navn. Alle ansatte skal 
igjennom årlig intern hygiene 
opplæring. 

1008 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
vasking 
av nøter 

25.02.2020 Norcod Manglende vasking kan føre til 
overgrodde nøter som igjen re- 
duserer vanngjennomstrøm- 
ningen. Dette kan føre til økt 
smitterisiko og redusert 
skevelferd. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Begroing overvåkes daglig på anleggene og skal 
rapporteres inn. Det er satt en skala for vurdering 
av groe 

Middels Dårlig vanngjen- 
nomstrøming kan 
føre til økt 
smittepress. 

Rutiner og prosedyre på rengjøring av 
not (ID 2043 og 2004). Spyleplan som 
utarbeides per lokalitet. 

1007 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Skadedyr 
på 
fôrlager 

03.03.2020 Norcod Fôret som skal videre ut til 
s k e n  kan inneholde gift eller 
sykdommer fra 
gnagere/skadedyr. Fôret er 
ikke egnet til bruk 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Fôret som kjøpes inn blir hovedsakelig lagret i silo 
på å t e ,  der det ikke er mulig for skadedyr å få til- 
gang. Det vil ved svært få tilfeller lagres fôr på 
land, men da vil rutinene for skadedyrkontroll 
iverksettes. 

Lav Skadedyr som spi- 
ser av fôret som 
står lagret, kan for- 
årsake smitte vi- 
dere ut til sken .  
Dette kan føre til 
sykdom og smitte- 
spredning på 
lokaliteten. 

Utsett av feller, som kontrolleres etter 
jevnlige mellomrom og dokumenteres. 
Lagre minst mulig fôr på land. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1009&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1009&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1008&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1008&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1007&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1007&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1006 Risiko- 
vurde- 
ring: Pre- 
dator i 
anlegget 

30.11.2021 Norcod Predatorer som stresser opp 
s k e n  ved å være i nærheten 
eller i merden. Predatorer som 
bærer med seg patogen. Eller 
risiko for rømming ved at pre- 
datorer ødelegger not. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Sannsynligheten er avhengig av område man be- 
n n e r  seg i. På enkelte lokaliteter vil det være en 
større andel av predatorer. 
Fisk samlet i merd eller d ø d s k  i merden vil natur- 
lig kunne tiltrekke seg dyr og fugler. Stedegne ar- 
ter vil kunne samles i større antall enn normalt og 
på sikt vil nye arter kunne etablere seg i område 
og endre dyresamfunnet over tid. 

Lav Predatorer som 
bærer med seg pa- 
togen kan smitte 
s k e n  med 
sykdom. 

Død s k  må søkes fjernet daglig eller 
så ofte som mulig slik at de ikke tiltrek- 
ker seg oppmerksomhet fra ville dyr og 
fugler. Rovsk og rovpattedyr må hind- 
res tilgang til merdene gjennom at det 
tekniske utstyret er av en beskaenhet 
som gjør dette vanskelig. Det skal i til- 
legg føres inspeksjon og registrering i 
dagjournal over alle hendelser tilknyt- 
tet observasjon av pattedyr og r o v s k  
som kan angripe anlegget. 

Taknett (fuglenett) skal brukes for å 
hindre fugl i å komme inn i merden og 
være konstruert slik at den hindrer fug- 
lers inngang og samtidig ikke represen- 
tere en skaderisiko for fuglen ved et 
uktforsøk. Fugl som er kommet inn 
under taknettet skal hjelpes ut på en 
måte som ikke skader fuglen. 

Pattedyr som forvolder skade eller 
stresser s k e n  skal kunne fanges og 
fjernes fra anlegget og i ytterste konse- 
kvens avlives i henhold til det lovverk 
som n n e s  på området av en dertil ut- 
pekt person. Det skal utføres en risiko- 
vurdering etter hendelser med avliving 
eller funn av døde ville dyr og fugler i 
anlegget. 

Viser 21 av 21 risikoelementer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
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Sannsynlighet 

Svært høy/ Ukentlig 1 1 

Høy/ Månedlig 4 1 

Middels/ Årlig 8 1 1 2 

Lav/ Kan eller har skjedd 4 5 4 6 4 

Svært lav/ Ingen tilfeller 1 2 

Konsekvens 
S v æ 
r t 
la 
v 

L a 
v 

M 
i d 
d 
e 
ls 

H 
ø 
y 

S v æ 
r t 
h 
ø 
y 

Viser 44 av 44 risikoelementer. 

Tilordnetenhet: Frosvika 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse 
San. 

Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19645 Risikovurde- 
ring: Lekkasje 
av diesel fra 
innebygd die- 
seltank i å t e .  
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Diesel lekker ut i rom der 
tank er plassert. Lensepum- 
per starter på nivå i lense- 
brønn og pumper diesel di- 
rekte på sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite 
sannsynlig,men 
det har fore- 
kommet ett 
kjent tilfelle til 
Nordlaks om- 
talt i media. 

Lav Diesel kan 
komme inn i 
mærd og for- 
styrre s k e n s  
atferd/apetitt. 

Sensorer som står i lense- 
brønn reagerer kun på 
vann, slik at man unngår 
at disse starter ved oljesøl. 

19646 Risikovurde- 
ring: Lekkasje 
av diesel fra 
innebygd die- 
seltank i å t e .  
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Diesel lekker ut i rom der 
tank er plassert. Lensepum- 
per starter på nivå i lense- 
brønn og pumper diesel di- 
rekte på sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite 
sannsynlig,men 
det har fore- 
kommet ett 
kjent tilfelle til 
Nordlaks om- 
talt i media. 

Lav Diesel kan 
komme inn i 
mærd og for- 
styrre s k e n s  
atferd/apetitt. 

Ny Akva Group å t e  er ut-  
styrt med egne sensorer i 
samme areal som diesel- 
tank, som registrerer om 
det er diesel eller vann. 
Lensepumpe starter ikke 
om det er diesel. 

19649 Risikovurde- 
ring: Hydrau- 
likk lekasje 
(samarbeids- 
kopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan 
gå opp. slanger 
kan morkne og 
sprekke. Pak- 
ninger kan 
morkne og 
sprekke. 

Svært 
lav 

Fisk kan kan- 
skje bli stres- 
set ved ut-  
slipp av olje 
ved mærd. 

Ved lekkasje. Steng PTO 
og ev kraner som kan be- 
grense utslipp umiddel- 
bart. Godt vedlikehold og 
godt oppsyn med 
slanger/koblinger. Sørge 
for å ha absorberingsmat- 
ter tilgjengelig der vi har 
hydraulisk utstyr i bruk. 
Ikke spyl oljesøl på sjøen, 
men tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

19655 Risikovurde- 
ring: Mottak 
av diesel 
(samarbeids- 
kopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komu- 
nikasjon er 
dette lite 
sannsynlig. 

Svært 
lav 

Fisken kan bli 
stresset ved 
så mye søl at 
det kommer i 
kontakt med 
s k .  

Oppsamler brønn ved fyl- 
ling samt god komunika- 
sjon med dieselbåt og god 
kontroll på å stoppe fylling 
før tanken er helt full. 
(Stopper på 80% full tank) 

19653 Risikovurde- 
ring: Bruk av 
kran på båt 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels san- 
synlighet på 
materielle ska- 
der og HMS da 
det er en kran 
som er mon- 
tert på båt som 
beveger seg 
etter sjøen. 

Svært 
lav 

Hydraulikk 
lekkasje kan 
stresse s k  
om man lig- 
ger ved ring 
og det lekker 
olje i 
mærden. 

God intern og ekstern 
opplæring ved kjøring av 
kran. Se an 
bølgehøyde/værforhold 
før en starter en oppera- 
sjon med kranen. Gode 
vedlikeholdsrutiner på 
kran, løfteutstyr og inn- 
speksjon av slanger. Bruk 
av verneutstyr er påbudt 
ved bruk av kran. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19645&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19645&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19646&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19646&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19649&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19649&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19655&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19655&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19653&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19653&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?norcod&FilterID=1009
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ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse 
San. 

Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19661 Risikovurde- 
ring: Bruk av 
fastmontert 
kran på å t e .  
(samarbeids- 
kopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Personskader og materielle 
skader samt oljesøl ved 
bruk av fastmontert kran på 
å t e .  

Høy/ 
Måned- 
lig 

materielle ska- 
der er mere 
sannsynlig enn 
personskader. 

Lav Ved hydrau- 
likk lekkasje 
kan s k  
komme i kon- 
takt med 
hydraulikkolje 
og bli 
stresset/få 
nedsatt appe- 
titt av dette. 

Krankurs og intern opplæ- 
ring er påbudt ved kjøring 
av kran. Godt vedlikehold 
av kran og løfteutstyr. 
Bruk av påkrevd 
værneutstyr. 

Tilordnetenhet: Jamnungen 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse 
San. 

Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10197 Risikovur- 
dering: 
Lekkasje 
av diesel 
fra inne- 
bygd die- 
seltank i 
å t e .  

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Diesel lekker ut i rom der 
tank er plassert. Lensepum- 
per starter på nivå i lense- 
brønn og pumper diesel di- 
rekte på sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite 
sannsynlig,men 
det har fore- 
kommet ett 
kjent tilfelle til 
Nordlaks omtalt 
i media. 

Lav Diesel kan 
komme inn i 
mærd og for- 
styrre s k e n s  
atferd/apetitt. 

Sensorer som står i lense- 
brønn reagerer kun på vann, 
slik at man unngår at disse 
starter ved oljesøl. 

10159 Risikovur- 
dering: 
Hydraulikk 
lekasje 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan 
gå opp. slanger 
kan morkne og 
sprekke. Pak- 
ninger kan 
morkne og 
sprekke. 

Svært 
lav 

Fisk kan kan- 
skje bli stres- 
set ved ut-  
slipp av olje 
ved mærd. 

Ved lekkasje. Steng PTO og 
ev kraner som kan begrense 
utslipp umiddelbart. Godt 
vedlikehold og godt oppsyn 
med slanger/koblinger. 
Sørge for å ha absorberings- 
matter tilgjengelig der vi har 
hydraulisk utstyr i bruk. Ikke 
spyl oljesøl på sjøen, men 
tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

10142 Risikovur- 
dering: 
Mottak av 
diesel 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komu- 
nikasjon er 
dette lite 
sannsynlig. 

Svært 
lav 

Fisken kan bli 
stresset ved 
så mye søl at 
det kommer i 
kontakt med 
s k .  

Oppsamler brønn ved fylling 
samt god komunikasjon 
med dieselbåt og god kon- 
troll på å stoppe fylling før 
tanken er helt full. (Stopper 
på 80% full tank) 

10154 Risikovur- 
dering: 
Bruk av 
kran på 
båt 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansyn- 
lighet på mate- 
rielle skader og 
HMS da det er 
en kran som er 
montert på båt 
som beveger 
seg etter sjøen. 

Svært 
lav 

Hydraulikk 
lekkasje kan 
stresse s k  
om man lig- 
ger ved ring 
og det lekker 
olje i 
mærden. 

God intern og ekstern opp- 
læring ved kjøring av kran. 
Se an 
bølgehøyde/værforhold før 
en starter en opperasjon 
med kranen. Gode vedlike- 
holdsrutiner på kran, løfte- 
utstyr og innspeksjon av 
slanger. Bruk av verneutstyr 
er påbudt ved bruk av kran. 

10136 Risikovur- 
dering: 
Bruk av 
fastmon- 
tert kran 
på å t e .  

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Personskader og materielle 
skader samt oljesøl ved 
bruk av fastmontert kran på 
å t e .  

Høy/ 
Måned- 
lig 

materielle ska- 
der er mere 
sannsynlig enn 
personskader. 

Lav Ved hydrau- 
likk lekkasje 
kan s k  
komme i kon- 
takt med 
hydraulikkolje 
og bli 
stresset/få 
nedsatt appe- 
titt av dette. 

Krankurs og intern opplæ- 
ring er påbudt ved kjøring av 
kran. Godt vedlikehold av 
kran og løfteutstyr. Bruk av 
påkrevd værneutstyr. 

Tilordnetenhet: Mausund 

ID Tit- 
tel 

Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Fare- 
mo-  
ment 

Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 
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ID Tit- 
tel 

Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Fare- 
mo-  
ment 

Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

19820 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Utfart 
fra fel- 
les 
land- 
base 

14.03.2022 Mau- 
sund 

Ved ut-  
fart fra 
felles 
landbase 
kan det 
medføre 
økt 
smitteri- 
siko, eller 
hygiene- 
risiko. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det kan være at det er smitte ved en lokalitet, 
og bruk av felles utfartssted kan være med på 
å bidra til krysskontaminering. I dette tilfellet 
vil ikke nødvendigvis selve utfarten fra felles 
landbase bidra til økt smitterisiko, da Pål- 
skjæra og Skogsøya driftes av samme perso- 
nell og fartøy. Det er dessuten samme opprin- 
nelse på settetorsken, og lokalitetene ligger i 
nærheten av hverandre. 

Høy Dersom eventuell 
smittespredning 
medfører sykdom, 
kan det gi nedsatt 
velferd på s k e n ,  
og potensielt økt 
dødelighet og be- 
hov for 
medisinering/tiltak. 

Tiltak for å iso- 
lere utstyr og 
enheter der det 
kan være smitte. 
Dødskhåndte- 
ring gjennomfø- 
res i henhold til 
prosedyre, samt 
prosedyrer for 
håndtering av 
sykdom hos s k  
dersom det 
skulle oppstå. 
Samme opprin- 
nelse på sette- 
torsken, og loka- 
litetene driftes i 
takt. 

Tilordnetenhet: Norcod 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1244 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
eller 
feil 
lyssty- 
ring 

27.08.2020 Norcod Feil plassering og/eller 
mangelfull kontroll av 
plasseringen på under- 
vannslys kan føre til at 
undervannslys kommer 
i kontakt med notlin 
over lengere tid. Risiko 
for kjønnsmodning. 
Blinkende lys kan være 
stressende for s k e n .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, 
dersom kontroll av 
mobilt utstyr er en 
del av daglig kon- 
troll av anlegg 

Høy Blinkende lys kan stresse 
s k e n ,  som kan gi nedsatt 
appetitt og uk tadferd .  
Når s k e n  y k t e r  kan de 
pådra seg selv skade (sår). 
Ved manglende eller util- 
strekkelig lys, øker sann- 
synlighet for kjønnsmod- 
ning. Kjønnsmodning kan 
gi lav appetitt og tilvekst, 
og er forbundet med for- 
høyet dødelighet hos 
h u n n s k  (verpenød). 

Følge brukerhånd- 
boken til utstyret, 
og kontrollere ut-  
styret hver dag un- 
der daglig kontroll- 
runde. Ha bered- 
skapsplan for 
rømming. 

10150 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Lekka- 
sje av 
elekt- 
risk- 
strøm 
til om- 
råder 
med 
s k  

08.12.2021 Norcod Elektriske installasjoner 
på merder eller ved an- 
legget utgjør en viss 
fare for å lekke strøm til 
omgivelsene hvor det 
står s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav da dagens ut-  
styr og godkjent in- 
stallasjon betydelig 
reduserer 
sannsynlighet. 

Lav Dersom s k  utsettes for 
elektrisitet kan det gi 
stress for individer som er 
i nærheten. 

Alle elektriske in- 
stallasjoner skal 
være godkjent for 
sitt bruk, og mon- 
tert av elektriker 
der dette er på- 
krevd. Elektrisk ut-  
styr skal ha sikrin- 
ger som slår ut ved 
jordfeil. Anleggene 
har brukerhåndbø- 
ker for alt slikt 
utstyr. 

1241 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Ut- 
slipp 
fra in- 
terne/ 
eks- 
terne 
kilder 

10.12.2021 Norcod Søl av hydraulikkolje i 
forbindelse med ar- 
beidsoperasjoner. Die- 
sellekkasje eller feil ved 
fylling slik at diesel lek- 
ker ut. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Regelmessig kon- 
troll og sjekk av ut-  
styr reduserer sann- 
synlighet for uhell. 
Egne systemer for 
oppfølging og re- 
gistrering av 
kontroller. 

Lav Dersom lekkasje vil for- 
urensningen legge seg på 
overatevann og etter 
hvert drifte vekk. Det vil 
derfor ikke ha særlig sann- 
synlighet for å komme i 
kontakt med s k ,  men kan 
være stressende og skade- 
lig for de individene det 
gjelder. 

Følge dagligkon- 
troll-skjema, og 
gjennomføre god 
opplæring på an- 
satte. Følge opp 
vedlikeholdspla- 
nen på båtene og 
å t e n e .  Bruke 
Aquacom som et 
kontrollsystem for 
det tekniske. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1249 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
hygie- 
neruti- 
ner på 
eks- 
terne 
båter 

10.12.2021 Norcod Servicebåter eller 
brønnbåter kan ta med 
seg smitte fra andre 
anlegg. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er stort fokus 
på hygiene, og 
sannsynlighet er lav 
om prosedyrer føl- 
ges. Eksterne båter 
skal levere doku- 
mentasjon på gjen- 
nomført vask og 
desinfeksjon ved 
ankomst til anleg- 
get. Eksterne under- 
leverandører skal 
signere egenerklæ- 
rings-skjema. 

Høy Dårlig hygiene kan i verste 
fall føre til sykdom på vår 
s k ,  som kan gi forøket 
dødelighet og behov for 
antibiotika. 

Gjennomgang av 
egenerklærings- 
skjema med un- 
derleverandør. Fy- 
sisk inspeksjon av 
eksterne båter 
samt gjennom- 
gang av deres 
rutiner. 

1021 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Feil 
vaksi- 
nering 
av s k  

29.09.2020 Norcod Feil eller ingen dosering 
ved vaksinering, eller 
feil injisering (feilstikk). 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Det er ikke mange 
vaksinerings-rma 
som har erfaring 
med vaksinering av 
torsk i stor skala. 

Det må gis riktig 
opplæring til vaksi- 
natører, og deres 
prosedyrer må god- 
kjennes før oppstart 
av vaksinering. 

Vaksine-pistoler må 
innstilles på riktig 
dose, og må kon- 
trolleres jevnlig (i 
henhold til prose- 
dyre). 

Det skal gjennomfø- 
res kontroll av stikk- 
punkt samt depone- 
ring underveis. 

Høy Feil injisering (feilstikk) kan 
skade indre organer og 
kan potensielt medføre 
nedsatt skevelferd og økt 
dødelighet. 

Feil deponering av vaksine 
kan føre til forøket binde- 
vevsdannelse og sammen- 
voksinger av indre organer 
og bukhinne. Dette kan gi 
redusert skevelferd og 
mulighet for økt 
dødelighet. 

Fiskens helsesta- 
tus skal være god 
før gjennomføring 
av vaksinering. 
Bruk erfarne vaksi- 
natører, og sørg 
for god opplæring. 
Vaksinasjonskon- 
troller skal gjen- 
nomføres under- 
veis. Dersom avvik 
avdekkes skal det 
umiddelbart gjøres 
tiltak for å unngå 
gjentakelse. 
Informasjon og re- 
sultat av vaksine- 
ringen skal vurde- 
res fortløpende. 

10152 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Visu- 
elle 
for- 
styr- 
relser 

16.02.2021 Norcod Fisk i øverste vannlag 
kan bli 
forstyrret/stresset av 
personer, lys, fugler, el- 
ler gjenstander i 
bevegelse. 

Svært 
høy/ 
Ukent- 
lig 

Det er daglig perso- 
nell på ringen og 
det er rikt fugleliv 
langs kysten. 

Svært 
lav 

Fisk som blir skremt kan 
y k t e  vekk fra forstyrrel- 
sen. Over tid kan s k  habi- 
tueres (tilvennes) vanlige 
forstyrrelser. 

Ikke lys direkte på 
s k  med arbeidslys 
når det er mørkt. 
Rolig ROV kjøring, 
og unngå å bruke 
sterkt lys mot  s k .  

1012 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Hånd- 
tering 
av s k  

15.05.2020 Norcod Fisken øker stressnivået 
ved håndtering. Spesielt 
ved høy tetthet som 
kan oppstå ved tren- 
ging. Det er også fare 
for å miste s k  mellom 
båt og merd under 
håving. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Ved hver håndtering 
av s k  der man 
frakter s k  mellom 
merd og båt med 
håv, så skal det 
monteres et 
sikkerhetsnett.Dette 
minsker sjansen for 
å miste s k  mellom 
båt og merd betrak- 
telig. 
Men ved håndtering 
av s k  øker man 
stressfaktoren, hær 
er det viktig å følge 
prosedyrene for 
operasjonen. 

Middels Fisken blir stresset ved 
håndtering og trenging. 

Opplæring av de 
ansatte for hånd- 
tering av s k ,  samt 
rømningssikrings- 
kurs. Spesiserte 
arbeidsprosedyrer. 
Sikkerhetsnett til- 
gjengelig på hvert 
anlegg og tilpasset 
veiebord med 
slange for tilbake- 
føring av s k .  
Fisk skal alltid 
håndteres så skån- 
somt som mulig, 
og i henhold til 
prosedyrer. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

10153 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Støy- 
for- 
styr- 
relser 
og 
vibra- 
sjoner 

14.12.2021 Norcod Støy og vibrasjoner fra 
båter, å t e r ,  og annet 
utstyr kan være for- 
styrre eller skremme 
s k e n  og annet dyreliv i 
nærheten. 

Svært 
høy/ 
Ukent- 
lig 

Arbeidsbåt brukes 
daglig, bruk av side- 
propell bråker eks- 
tra. Støyende hydr- 
aulikk fra eldre ser- 
vicefartøy kan være 
spesielt forstyr- 
rende på s k .  

Lav Fisken kan bli skremt, og 
kan få nedsatt appetitt om 
det er mye forstyrrelser på 
anlegget, spesielt under 
fôring. 

Unngå å utføre 
støyende arbeids- 
operasjoner under 
fôring. Redusere 
antall og lengde på 
støyende opera- 
sjoner så godt det 
lar seg gjøre. 
Lift-up system bru- 
kes ikke i anleg- 
gene grunnet at 
det forstyrrer torsk 
veldig, og den ser 
ikke ut til å enkelt 
tilvenne seg det. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1006 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Preda- 
tor i 
anleg- 
get 

30.11.2021 Norcod Predatorer som stres- 
ser opp s k e n  ved å 
være i nærheten eller i 
merden. Predatorer 
som bærer med seg pa- 
togen. Eller risiko for 
rømming ved at preda- 
torer ødelegger not. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Sannsynligheten er 
avhengig av område 
man b e n n e r  seg i. 
På enkelte lokalite- 
ter vil det være en 
større andel av pre- 
datorer. 
Fisk samlet i merd 
eller d ø d s k  i mer- 
den vil naturlig 
kunne tiltrekke seg 
dyr og fugler. Sted- 
egne arter vil kunne 
samles i større an- 
tall enn normalt og 
på sikt vil nye arter 
kunne etablere seg i 
område og endre 
dyresamfunnet over 
tid. 

Lav Fisken kan bli stresset og 
bli skadet av predatorer 

Død s k  må søkes 
fjernet daglig eller 
så ofte som mulig 
slik at de ikke til- 
trekker seg opp- 
merksomhet fra 
ville dyr og fugler. 
R o v s k  og rov- 
pattedyr må hind- 
res tilgang til mer- 
dene gjennom at 
det tekniske utsty- 
ret er av en be- 
skaenhe t  som 
gjør dette vanske- 
lig. Det skal i tillegg 
føres inspeksjon 
og registrering i 
dagjournal over 
alle hendelser til- 
knyttet observa- 
sjon av pattedyr og 
r o v s k  som kan 
angripe anlegget. 

Taknett (fuglenett) 
skal brukes for å 
hindre fugl i å 
komme inn i mer- 
den og være kon- 
struert slik at den 
hindrer fuglers 
inngang og samti- 
dig ikke represen- 
tere en skaderisiko 
for fuglen ved et 
ukt forsøk.  Fugl 
som er kommet 
inn under taknet- 
tet skal hjelpes ut 
på en måte som 
ikke skader fuglen. 

Pattedyr som for- 
volder skade eller 
stresser s k e n  skal 
kunne fanges og 
fjernes fra anleg- 
get og i ytterste 
konsekvens avlives 
i henhold til det 
lovverk som n n e s  
på området av en 
dertil utpekt per- 
son. Det skal utfø- 
res en risikovurde- 
ring etter hendel- 
ser med avliving 
eller funn av døde 
ville dyr og fugler i 
anlegget. 

1245 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Leve- 
ring av 
s k  fra 
feil 
merd 

01.09.2020 Norcod På grunn av dårlig kom- 
munikasjon blir s k  fra 
feil merd levert til slakt. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Svært liten ved god 
planlegging og tyde- 
lig kommunikasjon 
med ansatte på lo- 
kaliteten, brønnbåt 
og slakteri. 

Høy Fisken tåler mindre hånd- 
tering når de ikke er til- 
strekkelig sultet, spesielt 
med svakere s k  kan dette 
føre til økt dødelighet. 

God kommunika- 
sjon og rapporte- 
ring i interne sys- 
tem. Rutiner for 
tilbakekalling av 
produkter. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1245&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1245&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1019 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Hånd- 
tering 
av s k  
ved 
lave 
tem- 
pera- 
turer 

09.03.2020 Norcod Fisken kan bli utsatt for 
store temperatursving- 
ninger fra sjø til luft. 
Dette er spesielt proble- 
matisk ved minusgrader 
i luft og/eller mye vind. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

I prosedyre for 
håndtering av s k  
er det gitt klare ruti- 
ner. Ved dårlig vur- 
dering av tempera- 
tur og/eller vind kan 
det bli for kaldt for 
s k e n  ved håndte- 
ring og skader kan 
dermed oppstå. 

Høy Fiskens gjeller og slimhin- 
ner kan bli skadet, og 
dette kan føre til redusert 
skevelferd og potensielt 
død. 

Vurder alltid vær- 
forhold før s k  
håndteres, og 
unngå håndtering i 
luft ved minusgra- 
der. 
Avliv s k  ved mis- 
tanke om skader 
på gjeller og/eller 
slimhinner. 

1170 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Gyting 
i merd 

08.04.2020 Norcod Under rette forhold kan 
torsk modne og gyte i 
merd. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Gytemodning i 
merd har forekom- 
met tidligere hos 
andre selskap. Med 
bruk av lys i merd 
og slakteplan som 
tar ut s k e n  før 
gytetid vurderes 
sannsynligheten 
som lav. 

Høy Gytemodning hos opp- 
drettstorsk i merd har 
vært forbundet med for- 
øket dødelighet, da 
"verpesjuke"/overmodning 
oppstår hos individer som 
ikke får gytt rogna. 

Lysstyring i merd 
reduserer mod- 
ning og fekunditet, 
og kan forsinke 
evt. gytetidspunkt. 
Pågående avl har 
gitt bedre tilvekst, 
som gjør det mulig 
å slakte ut s k e n  
før den gyter. 
Ved å 
overvåke/kartlegge 
s k e n s  modnings- 
status, kan slakting 
fremskyndes ved 
behov. 

1246 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Vurde- 
ring av 
vær- 
for- 
hold 

24.11.2021 Norcod - Mottak av fôr i dårlig 
vær som fører til skade 
eller utsatt fôrleveranse 
- Kjøring med lettbåt i 
dårlig vær/høye 
bølger/mye vind. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

- Sjeldent at fôrbå- 
ten må avbryte pga. 
været. Det er en for- 
del om å t e n e  har 
DP, slik at det er 
enklere å få levert 
fôr uten at båten 
trenger å ligge inntil 
å t e n .  
- En kan komme ut-  
for dårlig vær på an- 
legget, hvor man 
ikke rekker å kjøre 
inn til land før det 
blåser opp. Gode 
rutiner for å kon- 
trollere værvarselet. 

Middels Hvis været er for dårlig får 
ikke anlegget tatt i mot  
fôr. Dette kan føre til at 
det blir stans i fôringen ut 
til s k e n .  

- Det er stort sett 
aldri helt tomt på 
siloene, slik at hvis 
fôrleveransen blir 
forsinket noen få 
dager pga. været, 
så skal ikke dette 
påvirke utfôringen. 
Det er også en for- 
del om å t e n e  har 
DP slik at fôrbåten 
slipper å ligge inn- 
til å t e n  når det er 
mye bevegelse. 
- Intern opplæring. 
Kontinuerlig holde 
seg oppdatert på 
værmeldingen. Av- 
passe farten etter 
forholdene. Bruk 
redningsvest. Ha 
mulighet til kom- 
munikasjon med 
andre ved ferdsel i 
lettbåt. 

1008 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
vas- 
king 
av 
nøter 

25.02.2020 Norcod Manglende vasking kan 
føre til overgrodde nø- 
ter som igjen reduserer 
vanngjennomstrømnin- 
gen. Dette kan føre til 
økt smitterisiko og re- 
dusert skevelferd. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Begroing overvåkes 
daglig på anleggene 
og skal rapporteres 
inn. Det er satt en 
skala for vurdering 
av groe 

Middels Lave oksygennivåer stres- 
ser s k e n  og kan føre til 
økt dødelighet. Men s k e n  
vil som regel gå lengre ned 
om oksygenforholdene er 
dårlig lengre opp i 
vannmassene. 

Rutiner og prose- 
dyre på rengjøring 
av not (ID 2043 og 
2004). Spyleplan 
som utarbeides 
per lokalitet. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1019&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1019&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1170&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1170&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1246&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1246&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1008&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1008&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1243 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Oppli- 
ning 
og 
tren- 
ging 
av s k  

24.11.2021 Norcod Fisken blir trengt sam- 
men under 
levering/sortering, som 
fører til forhøyet tetthet 
av s k  og mulig økt 
stressnivå. 

Linekroken kan glippe 
under opplining og slå 
tilbake med kraft. Oppli- 
ning av not  skjer ofte 
manuelt og arbeidsstil- 
lingen er ikke alltid 
optimal. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Prosedyre for leve- 
ring til brønnbåt 
ifm. slakting, y t -  
ting, sortering gir 
retningslinjer for ok- 
sygenovervåking 
under ulike opera- 
sjoner. Samt prose- 
dyre for trening av 
s k .  
Ved korrekt over- 
våkning vil lave ok- 
sygennivåer for- 
hindres. 
Opplæring i bruk av 
utstyr og operasjo- 
ner. Fokus på ergo- 
nomi under ar- 
beidsoperasjonene. 
Der det er mulig be- 
nytter man seg av 
maskinelt utstyr. 

Svært 
høy 

Lavt oksygennivå er en 
ekstra stressor for s k e n ,  i 
tillegg til håndteringen. 
Fisken kan dermed ha et 
dårligere utgangspunkt for 
stress-toleranse når de 
skal i brønnbåt. Fisken kan 
ha vanskeligheter med å 
restituere seg etter hen- 
delsen, og kan også ha en 
lengre periode med lav ap- 
petitt og forøket dødelig- 
het. I verste fall kan lavt 
oksygennivå medføre 
akutt dødelighet. 

-Prosedyrer for de 
ulike arbeidsope- 
rasjonene. 
-Beredskap for ok- 
sygen-dropp. 
-Operasjons-gjen- 
nomgang i forkant 
av hver operasjon. 
-Ta tidlig kontakt 
med fysioterapeut 
ved muskel og 
skjellet plager hos 
ansatte 

1010 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Man- 
gelfull 
fjer- 
ning 
av 
død- 
s k  

30.11.2021 Norcod Utstyr som ikke funge- 
rer optimalt, som fører 
til at d ø d s k  blir lig- 
gende igjen. Eller at 
dødskhåndtering ikke 
blir gjennomført. 
D ø d s k  i merden vil na- 
turlig kunne tiltrekke 
seg dyr og fugler. Sted- 
egne arter vil kunne 
samles i større antall 
enn normalt og på sikt 
vil nye arter kunne 
etablere seg i område 
og endre dyresamfun- 
net over tid. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Lokaliteter kan ligge 
på svært værutsatte 
steder. Dette kan 
være med på å 
hindre opptak av 
d ø d s k  deler av 
året. 

Lav Manglende dødskopptak 
kan føre til nedsatt trivsel 
og velferd. 

Død s k  må søkes 
fjernet daglig eller 
så ofte som mulig 
slik at de ikke til- 
trekker seg opp- 
merksomhet fra 
ville dyr og fugler. 
R o v s k  og rov- 
pattedyr må hind- 
res tilgang til mer- 
dene gjennom at 
det tekniske utsty- 
ret er av en be- 
skaenhe t  som 
gjør dette vanske- 
lig. Det skal i tillegg 
føres inspeksjon 
og registrering i 
dagjournal over 
alle hendelser til- 
knyttet observa- 
sjon av pattedyr og 
r o v s k  som kan 
angripe anlegget. 
Nota skal sjekkes 
med ROV og ka- 
mera slik at det 
ikke blir liggende 
d ø d s k  igjen på 
bunnen. 

1322 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Båttra- 
k k  i 
nær- 
heten 
av an- 
legg 
og 
mer- 
der. 

24.11.2021 Norcod Ukjente båter kan kjøre 
opp i anlegg, i verste fall 
kjøre rett i merd. Det 
har hendt e r e  ganger i 
Norge at oppdrettsloka- 
liteteter har blitt t r u e t  
av fritidsbåter eller 
andre eksterne båter. 
Mye b å t t r a k k  av både 
våre egne båter og eks- 
terne 
underleverandører. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Riktig plassering av 
anlegg i forholdt til 
godkjent plassering. 
Sende ut melding til 
kystverket etter in- 
stallasjon av anlegg. 
Fungerende blinker 
på anlegg. Unngå 
fôring av s k  ved 
høy aktivitet rundt 
enhetene. 

Middels Med mye b å t t r a k k  rundt 
merden kan s k e n  bli 
stresset, når s k e n  blir 
stresset er den mer motta- 
kelig for sykdom som kan 
øke dødeligheten på an- 
legget. Men stress i seg 
selv kan også føre til økt 
dødelighet. 

Anlegget er regist- 
rert og godt mer- 
ket i kartverket. 
Blinkere ihht. ny- 
tek froskriften. Blir 
kontrollert daglig 
som del av daglig 
kontroll, registre- 
res i EQS. 
Forsvarlig kjøring 
av båt, begrense 
aktivitet. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1243&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1243&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1322&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1322&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

10147 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk 
av 
mer- 
ker 
festet 
til eller 
innført 
i krop- 
pen på 
s k  

08.12.2021 Norcod Merker festet til krop- 
pen på s k  kan potensi- 
elt hekte seg fast og 
skape sår om de rives i. 
Merker festet til eller 
innført i kroppen på s k  
kan potensielt, og spesi- 
elt om de ikke er riktig 
innfestet, skape 
infeksjon/smerte/stress. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Svært lav sannsyn- 
lighet, da vi ikke skal 
bruke merker på el- 
ler i s k ,  med 
mindre det er en 
del av et kontrollert 
studie og godkjent 
av Mattilsynet. 

Høy Merker, enten de er festen 
til utsiden eller innsiden av 
skekroppen, kan potensi- 
elt være årsak til infeksjon 
og/eller skade på s k .  

Fisk skal aldri mer- 
kes, uten avtale 
med fagleder s k e -  
helse og godkjen- 
ning fra 
Mattilsynet. 

1020 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mane- 
ter/ 
alger 

09.03.2020 Norcod Store forekomster av 
maneter/alger i nærhe- 
ten av anlegg 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

I 2019 var det e r e  
anlegg i Norge som 
ble rammet av et 
algefelt. Det er 
vanskelig å anslå 
hvor hyppig en slik 
risiko kan i n n t r e e ,  
ettersom dette er 
en prosess man 
ikke kan styre. 

Svært 
høy 

Reduserer trivsel og appe- 
titt. Det kan oppstå akutte 
og/eller kroniske gjelleska- 
der, som potensielt kan gi 
akutt dødelighet på store 
mengder s k .  

Stopp fôring. 
Vannprøver kan 
sendes inn til ana- 
lyse ved mistanke 
om begynnende 
algeoppblomstring 
og/eller gjellepro- 
blemer hos s k .  
Vurder mulighet 
for å tilføre vann 
fra dypere vann- 
lag. 
Vurder tidligere ut-  
slakt. 
Vurder y t t i n g  av 
s k  eller anlegg, 
ved kjennskap til 
algeoppblomstring 
som nærmer seg 
lokalitet. 

Det er vanskelig å 
forutse algeopp- 
blomstring, og det 
er derfor viktig å 
alltid ha god be- 
redskap på død- 
sk-håndtering og 
ensilasje. 

Sand kan brukes 
for å fjerne mane- 
ter som ligger inn 
mot notvegg. 

10162 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Eks- 
terne 
arter i 
anlegg 

10.12.2021 Norcod Eksterne arter i eller 
ved anlegg kan stresse 
s k  og i noen tilfeller 
skade/drepe s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Dyreliv i nærheten 
av anlegg kan til- 
trekkes av s k e n  el- 
ler fôret i merdene, 
og de kan skremme 
s k  eller forsøke å 
jakte på s k e n .  

Svært 
høy 

Skarv, kråke, oter, kan til- 
trekkes av s k e n  i mer- 
dene og i noen tilfeller 
n n e  veien inn for å jakte 
på s k .  Kråke kan komme 
seg inn gjennom taknett, 
men kan ikke dykke, og vil 
derfor bare kunne ta en- 
k e l t s k  som oppholder 
seg i overa te .  Det skal 
ikke være store nok åpnin- 
ger til at skarv eller oter 
kan komme seg inn til 
s k e n .  
Større dyr, som makrell- 
størje eller hvaler, kan 
opprette større skader. 
Om de lager hull på not, 
kan det føre til rømming 
av s k .  De kan trolig også 
skape panikkreaksjon for 
oppdrettssken, selv fra 
utsiden, som kan medføre 
akutt dødelighet. 

Sørg for at det ikke 
er store åpninger 
mellom hoppenett 
og taknett. D ø d s k  
og svak s k  fjernes 
daglig. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10147&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10147&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1020&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1020&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

1013 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Brann 
på 
merd 

06.04.2020 Norcod Brann fra elektriske in- 
stallasjoner på merd 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

På merden er det 
installert elektriske 
skap for kobling 
opp mot lys og evt. 
annet utstyr. Det er 
en sjanse for feil i 
de elektriske koblin- 
gene som kan føre 
til brann. 

Middels Stor aktivitet rundt merd 
ved slukningsarbeid som 
kan stresse s k e n .  Men 
s k e n  vil ved slike tilfeller 
gå lengre ned i vannsøy- 
len, og vil ikke bli påvirket i 
så stor grad av aktiviteten. 

Alle elektriske kob- 
linger skal gjøres 
av en sakskyndig. 
Vedlikehold og 
kontroll etter ut-  
styrets bruker- 
håndbok. Aktuelle 
beredskapsplaner. 

1018 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Instal- 
lasjo- 
ner i 
merd 

06.10.2020 Norcod Installasjoner i merd 
som tau, taknett, tak- 
nettholder, fôrspreder 
o.l kan gi s k e n  skader 
når den er oppe i over- 
a t e n .  Eller risiko for 
gnag på not som kan 
forårsake rømming eller 
at det havner fôr uten- 
for merden pga. feil 
plassering av spreder. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Torsk har en lukket 
svømmeblære, det 
vil si at den ikke 
trenger å gå opp til 
ove ra ten  for å fylle 
den. Torsken vil på 
bakgrunn av dette 
holde seg lengre 
ned i vannmassene, 
og vil ikke oppføre 
seg som en laks 
(åpen 
svømmeblære).Vi 
ser ikke at det skal 
være en stor risiko 
for at torsken skal 
støte i de installa- 
sjonene som b e n -  
ner seg i merden. 
Men den kan støte i 
not, lys installasjon, 
fôringssystem. 
Det kan også være 
installasjoner i mer- 
den som er montert 
feil som kan føre til 
gnag på not eller at 
fôr havner ut forbi 
merden. 

Middels Sår, risttap og mindre ska- 
der som følge av sammen- 
støt med installasjoner i 
merd. 

Følg brukerhånd- 
bøker. Kontroller 
daglig installasjo- 
nene i merdene, 
gjennomfør daglig 
kontroll etter liste 
som ligger i skjema 
i EQS og status på 
s k e n .  

10148 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Util- 
strek- 
kelig 
vann- 
ut-  
skift- 
ning 

10.12.2021 Norcod For lav vannutskiftning 
på en lokalitet kan med- 
føre nedsatt skeve l -  
ferd, og kan i verste fall 
gi dødelighet. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, 
da våre lokaliteter 
har gode strømfor- 
hold, det benyttes 
ikke luseskjørt, og 
begroing på nøter 
kontrolleres 
ukentlig. 

Svært 
høy 

Utilstrekkelig vannutskift- 
ning, som gir lavt oksygen- 
nivå, kan gi nedsatt s k e -  
velferd og kan også i yt- 
terste tilfelle gi akutt 
dødelighet. 

Ukentlig kontroll 
av begroing, med 
iverksettelse av 
notspyling ved be- 
hov. Gode strøm- 
forhold ved selska- 
pets lokaliteter 
som utgangspunkt 
reduserer risiko 
for slik hendelse, 
strøm blir målt på 
samtlige lokaliteter 
før søknad om 
akvakulturtilla- 
telse. 
Miljøundersøkel- 
ser før oppstart, 
og etter bestemte 
intervaller, overvå- 
ker bunnens til- 
stand under og 
rundt oppdretts- 
anlegg. Brakkleg- 
ging mellom pro- 
duksjonssykluser 
gir også tid til resti- 
tusjon av 
nærmiljøet. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1013&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1013&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10148&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10148&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende 
tiltak 

10151 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Ueg- 
net ut-  
styr 
som 
gir 
skade 
på 
s k .  

14.12.2021 Norcod Dersom utstyr og me- 
tode for feks. sortering 
og telling av s k  ikke er 
egnet til art eller s k e -  
størrelse, er det fare for 
å påføre s k e n  skader. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Utstyr som brukes 
til sortering og tel- 
ling av s k  skal være 
egnet til bruk på 
torsk og skal være 
skånsomt for s k e n .  

Høy Utstyr som ikke er tilpas- 
set arten eller skestør-  
relse kan gi skader 
(kutt/klem) på s k ,  som gir 
nedsatt skevelferd til 
akutt dødelighet, avhengig 
av alvorlighetsgrad på 
enkeltindivid. 

Bruk utstyr tilpas- 
set gitt operasjon, 
art, og skestør-  
relse. Unngå bruk 
av vakuumpumper 
der det er mulig. 

19690 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Kveis i 
torsk 

26.01.2022 Norcod Kveis er en samlebeteg- 
nelse for larver av ar- 
tene Anisakis simplex 
og Pseudoterranova de- 
cipiens (rundorm). Det 
er en vanlig parasitt i 
v i l l sk ,  mens forekomst 
i oppdrettet s k  er 
svært begrenset siden 
s k e n  holdes i merder 
og fôres med pellets. 
Dersom i n s e r t e  kreps- 
dyr kommer inn i mer- 
dene, kan de potensielt 
bli spist - og dermed 
overføres til torsk. Der- 
som en i n s e r t  torsk 
ikke avdekkes, går til 
humant konsum, og blir 
spist rå - kan det med- 
føre ubehag eller 
sykdom. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Fordi s k e n  holdes i 
et avgrenset miljø i 
merden uten tilgang 
til sjøbunnen, og 
fôres med kommer- 
sielle pellets, anses 
sannsynlighet for 
i n se r i ng  med kveis 
som svært lav. Etter 
mer enn 2 års drift i 
sjøfasen, har det 
aldri blitt observert 
kveis i torsken vår. 
Det kan likevel skje 
at et i n s e r t  kreps- 
dyr kommer inn i 
merdene, og da vil 
det være mulig at 
s k e n  spiser det og 
da potensielt i n s e -  
res med kveis. 

Svært 
lav 

Ved lite eller moderat an- 
tall orm, vil ikke s k e n  blir 
nevneverdig berørt. Fisk 
som blir i n s e r t  av mange 
orm kan derimot bli svek- 
ket, men det skal ikke 
kunne skje i oppdretts- 
merd. 

Ved jevnlig under- 
søkelse av s k  ved 
lokalitet, slakteri, 
og hos kunder 
skulle eventuelle 
kveis bli 
funnet/observert 
og rapportert til 
ledelsen. Dersom 
vi en dag oppdager 
kveis, kan rutiner 
implementeres 
som feks. gjen- 
nomlysing av pro- 
dukt før salg. 

Tilordnetenhet: Pålskjæra 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse 
San. 

Kon- 
se- 
kvens 

Beskri- 
velse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19776 Risikovur- 
dering: 
Hydrau- 
likk leka- 
sje 
(samar- 
beids- 
kopi) 

11.03.2022 Pål- 
skjæra 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå 
opp. slanger kan 
morkne og 
sprekke. Paknin- 
ger kan morkne 
og sprekke. 

Svært 
lav 

Fisk kan 
kanskje 
bli stres- 
set ved 
utslipp av 
olje ved 
mærd. 

Ved lekkasje. Steng PTO og ev 
kraner som kan begrense ut-  
slipp umiddelbart. Godt vedli- 
kehold og godt oppsyn med 
slanger/koblinger. Sørge for å 
ha absorberingsmatter tilgjen- 
gelig der vi har hydraulisk ut-  
styr i bruk. Ikke spyl oljesøl på 
sjøen, men tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

19790 Risikovur- 
dering: 
Mottak av 
diesel 
(samar- 
beids- 
kopi) 

09.03.2022 Pål- 
skjæra 

Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komuni- 
kasjon er dette 
lite sannsynlig. 

Svært 
lav 

Fisken 
kan bli 
stresset 
ved så 
mye søl at 
det kom- 
mer i kon- 
takt med 
s k .  

Oppsamler brønn ved fylling 
samt god komunikasjon med 
dieselbåt og god kontroll på å 
stoppe fylling før tanken er helt 
full. (Stopper på 80% full tank) 

19786 Risikovur- 
dering: 
Bruk av 
kran på 
båt 
(samar- 
beids- 
kopi) 

11.03.2022 Pål- 
skjæra 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansyn- 
lighet på materi- 
elle skader og 
HMS da det er 
en kran som er 
montert på båt 
som beveger seg 
etter sjøen. 

Svært 
lav 

Hydrau- 
likk lekka- 
sje kan 
stresse 
s k  om 
man lig- 
ger ved 
ring og 
det lekker 
olje i 
mærden. 

God intern og ekstern opplæ- 
ring ved kjøring av kran. Se an 
bølgehøyde/værforhold før en 
starter en opperasjon med kra- 
nen. Gode vedlikeholdsrutiner 
på kran, løfteutstyr og innspek- 
sjon av slanger. Bruk av verne- 
utstyr er påbudt ved bruk av 
kran. 

Tilordnetenhet: Skogsøya 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10151&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10151&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19690&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19690&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19776&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19776&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19790&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19790&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19786&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19786&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilordnet 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskri- 
velse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltakID Tittel Endret Tilordnet 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskri- 
velse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19817 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Smitteri- 
siko ved 
bruk av 
ensilasje- 
kvern 
ved an- 
nen 
lokalitet 

14.03.2022 Skogsøya Skogsøya har ikke egen en- 
silasjekvern for håndtering 
av d ø d s k  og må benytte 
Jamnungens ensilasjekvern 
på å t e .  Dette kan medføre 
overføring av smitte eller 
forringelse 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Eget fartøy benyttes ved 
serving av lokalitet, men 
ved håndtering av d ø d s k  
kan det dras smitteele- 
menter mellom lokalite- 
tene. Det blir kontinuerlig 
vurdert skehelse og ved 
mistanke om smittsom 
sykdom vil det settes inn 
prosedyrer for å minimere 
spredning og isolering av 
enhet 

Høy Prosedyrer er i syste- 
met for å håndtere 
smitte i enheter. An- 
satte har dette som en 
del av opplæringen sin. 
Andre tiltak kan være å 
a n s k a e  egen ensila- 
sjekvern for lokaliteten, 
slik at t r a k k  mellom 
anlegg ungås. 

19777 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Hydrau- 
likk leka- 
sje 
(samar- 
beids- 
kopi) 

11.03.2022 Skogsøya Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå opp. 
slanger kan morkne og 
sprekke. Pakninger kan 
morkne og sprekke. 

Svært 
lav 

Fisk 
kan 
kan- 
skje bli 
stres- 
set ved 
utslipp 
av olje 
ved 
mærd. 

Ved lekkasje. Steng 
PTO og ev kraner som 
kan begrense utslipp 
umiddelbart. Godt ved- 
likehold og godt opp- 
syn med 
slanger/koblinger. 
Sørge for å ha absorbe- 
ringsmatter tilgjengelig 
der vi har hydraulisk ut-  
styr i bruk. Ikke spyl 
oljesøl på sjøen, men 
tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

19791 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mottak 
av diesel 
(samar- 
beids- 
kopi) 

09.03.2022 Skogsøya Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komunikasjon er 
dette lite sannsynlig. 

Svært 
lav 

Fisken 
kan bli 
stres- 
set ved 
så mye 
søl at 
det 
kom- 
mer i 
kon- 
takt 
med 
s k .  

Oppsamler brønn ved 
fylling samt god komu- 
nikasjon med dieselbåt 
og god kontroll på å 
stoppe fylling før tan- 
ken er helt full. (Stop- 
per på 80% full tank) 

19787 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk av 
kran på 
båt 
(samar- 
beids- 
kopi) 

11.03.2022 Skogsøya Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansynlighet på 
materielle skader og HMS 
da det er en kran som er 
montert på båt som beve- 
ger seg etter sjøen. 

Svært 
lav 

Hydr- 
aulikk 
lekka- 
sje kan 
stresse 
s k  om 
man 
ligger 
ved 
ring og 
det 
lekker 
olje i 
mær- 
den. 

God intern og ekstern 
opplæring ved kjøring 
av kran. Se an 
bølgehøyde/værforhold 
før en starter en oppe- 
rasjon med kranen. 
Gode vedlikeholdsruti- 
ner på kran, løfteutstyr 
og innspeksjon av slan- 
ger. Bruk av verneut- 
styr er påbudt ved bruk 
av kran. 

Viser 44 av 44 risikoelementer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19817&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19817&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19777&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19777&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19791&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19791&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19787&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19787&do=viewdev
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Ytre miljø (risiko) 
Dokumentadministrator: Stine Vinje Gyldig fra: 13.04.2021 Revisjon: 1.1 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.04.2023 ID: 2104 

Sannsynlighet 

Svært høy/ Ukentlig 1 

Høy/ Månedlig 2 2 

Middels/ Årlig 9 1 1 1 

Lav/ Kan eller har skjedd 9 2 8 1 1 

Svært lav/ Ingen tilfeller 1 1 

Konsekvens 
S v æ 
r t 
la 
v 

L a v 

M 
id 
d 
e ls 

H 
ø 
y 

S v æ 
r t 
h 
ø 
y 

Viser 40 av 40 risikoelementer. 

Tilordnetenhet: Frosvika 

ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19661 Risikovurdering: 
Bruk av fastmon- 
tert kran på å t e .  
(samarbeidskopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Personskader og materielle 
skader samt oljesøl ved bruk 
av fastmontert kran på å t e .  

Høy/ 
Måned- 
lig 

materielle skader er mere sannsynlig 
enn personskader. 

Svært 
lav 

Mindre oljesøl i 
sjø. 

Krankurs og intern opplæring er påbudt ved kjø- 
ring av kran. Godt vedlikehold av kran og løfteut- 
styr. Bruk av påkrevd værneutstyr. 

19660 Risikovurdering: 
D ø d s k  kvern 
(samarbeidskopi) 

21.01.2022 Fros- 
vika 

Miste d ø d s k  på sjøen. få 
sprut av ensilasje i ansiktet/ 
øynene. Ved bytte av maur- 
syredunk kan en få sprut av 
maursyre på klær og hud/ 
øynene. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

D ø d s k  kan falle i sjø ved tømming 
av kar er mest sansynlig av disse 
momentene. Resterende faremo- 
menter er lite sansynlig ved riktig 
bruk av utstyret og ved bruk av 
værneutstyr. 

Lav Ved d ø d s k  på 
sjøen må en 
rydde opp ved 
hjelp av håv. 

Lukket maursyre system. Lukket kvernsystem. 
Verne utstyr. Handhåv for å plukke opp ev s k  i 
sjøen. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19661&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19661&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19660&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19660&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?norcod&FilterID=1013
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ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19655 Risikovurdering: 
Mottak av diesel 
(samarbeidskopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Søl av diesel på hud/øyne og 
ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komunikasjon er dette lite 
sannsynlig. 

Svært 
lav 

O l je lm på 
sjøen som kan 
være skadelig 
for s k  og 
fugleliv. 

Oppsamler brønn ved fylling samt god komunika- 
sjon med dieselbåt og god kontroll på å stoppe fyl- 
ling før tanken er helt full. (Stopper på 80% full 
tank) 

19653 Risikovurdering: 
Bruk av kran på 
båt 
(samarbeidskopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansynlighet på materielle 
skader og HMS da det er en kran 
som er montert på båt som beveger 
seg etter sjøen. 

Svært 
lav 

Ved lekkasje 
kan hydraulikk 
olje lekke ut i 
sjøen og danne 
en tynn 
o l je lm.  

God intern og ekstern opplæring ved kjøring av 
kran. Se an bølgehøyde/værforhold før en starter 
en opperasjon med kranen. Gode vedlikeholdsru- 
tiner på kran, løfteutstyr og innspeksjon av slan- 
ger. Bruk av verneutstyr er påbudt ved bruk av 
kran. 

19650 Risikovurdering: 
Grunnstøting med 
Arbeidsbåt. 
(samarbeidskopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Bruk av båt i mørket og dårlig 
sikt kan medføre 
grunnstøting/sammenstøt 
med andre fartøy. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Kan forekomme ved uoppmerskom- 
het og dårlig bruk av 
navigasjonsutstyr/radar og 
lanterner. 

Middels Ved hull i driv- 
s t o t a n k  kan 
en risikere så- 
pass mye diesel 
søl at det kre- 
ver opprydding. 

Intern opplæring/båtførerbevis. Sikkerhetskurs. 
Før en tar fartøyet i bruk. Forsikre seg om at navi- 
gasjonsutstyr, radar og lanterner virker. Sørg også 
for å ha VHF påslått på kanal 16. Test lyskaster før 
en går fra kai i mørket. 
Pålegg om D6 innen 2024. Denne jobben er star- 
tet i 2022, med utdanning av fast personell i 
Norcod. 

19649 Risikovurdering: 
Hydraulikk lekasje 
(samarbeidskopi) 

14.02.2022 Fros- 
vika 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå opp. slanger kan 
morkne og sprekke. Pakninger kan 
morkne og sprekke. 

Svært 
lav 

Ved utslipp av 
hudraulikk olje i 
sjø kan det 
forekomme en 
tynn o l j e lm  på 
sjøen. 

Ved lekkasje. Steng PTO og ev kraner som kan be- 
grense utslipp umiddelbart. Godt vedlikehold og 
godt oppsyn med slanger/koblinger. Sørge for å 
ha absorberingsmatter tilgjengelig der vi har hydr- 
aulisk utstyr i bruk. Ikke spyl oljesøl på sjøen, men 
tørk dette opp med absorberingsmatter. 

19646 Risikovurdering: 
Lekkasje av diesel 
fra innebygd die- 
seltank i å t e .  
(samarbeidskopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Diesel lekker ut i rom der 
tank er plassert. Lensepum- 
per starter på nivå i lense- 
brønn og pumper diesel di- 
rekte på sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite sannsynlig,men det har 
forekommet ett kjent tilfelle til Nord- 
laks omtalt i media. 

Middels Mange tusen 
liter diesel kan 
bli pumpet på 
sjøen som er 
skadelig for 
ytre miljø 

Ny Akva Group å t e  er utstyrt med egne sensorer 
i samme areal som dieseltank, som registrerer om 
det er diesel eller vann. Lensepumpe starter ikke 
om det er diesel. 

19645 Risikovurdering: 
Lekkasje av diesel 
fra innebygd die- 
seltank i å t e .  
(samarbeidskopi) 

11.03.2022 Fros- 
vika 

Diesel lekker ut i rom der 
tank er plassert. Lensepum- 
per starter på nivå i lense- 
brønn og pumper diesel di- 
rekte på sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite sannsynlig,men det har 
forekommet ett kjent tilfelle til Nord- 
laks omtalt i media. 

Middels Mange tusen 
liter diesel kan 
bli pumpet på 
sjøen som er 
skadelig for 
ytre miljø 

Sensorer som står i lensebrønn reagerer kun på 
vann, slik at man unngår at disse starter ved 
oljesøl. 

Tilordnetenhet: Jamnungen 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19655&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19655&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19653&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19653&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19650&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19650&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19649&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19649&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19646&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19646&do=viewdev
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ID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltakID Tittel Endret Til- 
ord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10197 Risikovurde- 
ring: Lekkasje 
av diesel fra 
innebygd die- 
seltank i å t e .  

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Diesel lekker ut i rom der tank 
er plassert. Lensepumper star- 
ter på nivå i lensebrønn og 
pumper diesel direkte på 
sjøen. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Veldig lite sannsynlig,men det har 
forekommet ett kjent tilfelle til Nord- 
laks omtalt i media. 

Middels Mange tusen li- 
ter diesel kan bli 
pumpet på 
sjøen som er 
skadelig for ytre 
miljø 

Sensorer som står i lensebrønn reagerer kun på 
vann, slik at man unngår at disse starter ved oljesøl. 

10159 Risikovurde- 
ring: Hydrau- 
likk lekasje 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydrau- 
likk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå opp. slanger kan 
morkne og sprekke. Pakninger kan 
morkne og sprekke. 

Svært 
lav 

Ved utslipp av 
hudraulikk olje i 
sjø kan det fore- 
komme en tynn 
o l j e lm  på 
sjøen. 

Ved lekkasje. Steng PTO og ev kraner som kan be- 
grense utslipp umiddelbart. Godt vedlikehold og 
godt oppsyn med slanger/koblinger. Sørge for å ha 
absorberingsmatter tilgjengelig der vi har hydrau- 
lisk utstyr i bruk. Ikke spyl oljesøl på sjøen, men tørk 
dette opp med absorberingsmatter. 

10158 Risikovurde- 
ring: Grunn- 
støting med 
Arbeidsbåt. 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Bruk av båt i mørket og dårlig 
sikt kan medføre 
grunnstøting/sammenstøt 
med andre fartøy. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Kan forekomme ved uoppmerskom- 
het og dårlig bruk av 
navigasjonsutstyr/radar og lanterner. 

Middels Ved hull i driv- 
s t o t a n k  kan 
en risikere så- 
pass mye diesel 
søl at det krever 
opprydding. 

Intern opplæring/båtførerbevis. Sikkerhetskurs. Før 
en tar fartøyet i bruk. Forsikre seg om at naviga- 
sjonsutstyr, radar og lanterner virker. Sørg også for 
å ha VHF påslått på kanal 16. Test lyskaster før en 
går fra kai i mørket. 

10154 Risikovurde- 
ring: Bruk av 
kran på båt 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansynlighet på materielle 
skader og HMS da det er en kran som 
er montert på båt som beveger seg 
etter sjøen. 

Svært 
lav 

Ved lekkasje 
kan hydraulikk 
olje lekke ut i 
sjøen og danne 
en tynn o l je lm.  

God intern og ekstern opplæring ved kjøring av 
kran. Se an bølgehøyde/værforhold før en starter 
en opperasjon med kranen. Gode vedlikeholdsruti- 
ner på kran, løfteutstyr og innspeksjon av slanger. 
Bruk av verneutstyr er påbudt ved bruk av kran. 

10142 Risikovurde- 
ring: Mottak 
av diesel 

09.03.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Søl av diesel på hud/øyne og 
ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komunikasjon er dette lite 
sannsynlig. 

Svært 
lav 

O l je lm på 
sjøen som kan 
være skadelig 
for s k  og 
fugleliv. 

Oppsamler brønn ved fylling samt god komunika- 
sjon med dieselbåt og god kontroll på å stoppe fyl- 
ling før tanken er helt full. (Stopper på 80% full tank) 

10137 Risikovurde- 
ring: D ø d s k  
kvern 

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Miste d ø d s k  på sjøen. få 
sprut av ensilasje i ansiktet/ 
øynene. Ved bytte av maur- 
syredunk kan en få sprut av 
maursyre på klær og hud/ 
øynene. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

D ø d s k  kan falle i sjø ved tømming av 
kar er mest sansynlig av disse mo- 
mentene. Resterende faremomenter 
er lite sansynlig ved riktig bruk av ut- 
styret og ved bruk av værneutstyr. 

Lav Ved d ø d s k  på 
sjøen må en 
rydde opp ved 
hjelp av håv. 

Lukket maursyre system. Lukket kvernsystem. 
Verne utstyr. Handhåv for å plukke opp ev s k  i 
sjøen. 

10136 Risikovurde- 
ring: Bruk av 
fastmontert 
kran på å t e .  

12.01.2022 Jamn- 
un- 
gen 

Personskader og materielle 
skader samt oljesøl ved bruk 
av fastmontert kran på å t e .  

Høy/ 
Måned- 
lig 

materielle skader er mere sannsynlig 
enn personskader. 

Svært 
lav 

Mindre oljesøl i 
sjø. 

Krankurs og intern opplæring er påbudt ved kjøring 
av kran. Godt vedlikehold av kran og løfteutstyr. 
Bruk av påkrevd værneutstyr. 

Tilordnetenhet: Norcod 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltakID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19511 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Fôr- 
spill og 
eks- 
kre- 
men- 
ter 

01.12.2021 Norcod Påvirkning på det ytre miljøet om- 
kringliggende anlegget. 
Dette gjelder både bunnforhold, 
dyreliv, habitat, algeoppblomstring. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Kontroll med utfôring og tilvekst gjen- 
nom bruk av Mercatus og daglige vur- 
deringer av appetitt og fôropptak 
Miljøundersøkelse av lokaliteten etter 
fast plan og i samsvar med myndighe- 
tenes krav. 
Gode rutiner i forkant av etablering av 
lokalitet. 

Høy Kan få økt vekst av plank- 
toniske alger i vannmas- 
sene og alger i tidevanns- 
sonen. Dette kan igjen 
føre til reduksjon av oksy- 
genmengdene i og nært 
bunnen gjennom at økt 
organisk materiale fører 
til økt oksygenforbruk av 
bakteriene involvert i 
nedbrytingen av dette 
materialet. 

Ødeleggelse av gytegrun- 
ner/-plasser for stedlige 
arter. 
Ødeleggelse av habitat 
for truede dyrearter 
Fisk som har konstant til- 
gang til og spise spillfôr 
kan endre atferd i forhold 
til tradisjonelle nærings- 
vandringer og gjennom 
økt antall fortrenge andre 
arter eller endre konkur- 
ranse-bilde i habitatet. 

Styring og overvåkning av fôrforbruk opp 
mot tilvekst på sken .  

Overvåkning av utslipp av fôrpellets og 
overvåkning av miljøutviklingen under 
produksjonsenhetene både med hensyn 
til fauna og fysisk/kjemiske parametere 
gjennom regelmessig MOM-B og MOM-C 
undersøkelser. 
Biologisk mangfold skal være kartlagt på 
bunnen av lokaliteten som en del av god- 
kjennings-prosessen. 

Vurdere tidevannets evne til å forestå 
vannutskiftning på en regelmessig måte 
og dermed bidra til at økt tilførsel av or- 
ganisk materiale spres over et større om- 
råde slik at det ikke representerer en 
større belastning. 

Strømhastigheter og dominerende 
strømforhold skal være kartlagt i områ- 
det lokaliteten ligger og bidra til å danne 
grunnlaget for vurdering av lokalitetens 
egnethet til oppdrett. 

19510 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Røm- 
ming 

01.12.2021 Norcod Rømming av s k  fra våre anlegg kan 
påvirke det ytre miljøet rundt oss 
ved genetisk endringer og spred- 
ning av sykdom. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Teknisk utstyr og driftskompetanse 
skal være av en slik art og beskaen-  
het at faren for rømming av s k  skal 
anses som minimal. Styringssystemer 
for antall s k  og biomasse skal daglig 
danne grunnlag for vurdering av at 
man har styring og kontroll. 

Alt utstyr skal være sert isert  og god- 
kjent i henhold til de standarder og 
forskrifter som er gitt. 

Under produksjon skal utstyret inspi- 
seres, sjekkes og kontrolleres både un- 
der og over vannoveraten etter en 
fast plan for å sikre at rømming ikke 
forekommer. 

Svært 
høy 

Genetisk påvirkning av 
stedegne ville stammer 
av samme art som i yt- 
terste konsekvens kan 
endre og redusere gen- 
etisk variasjon i vi l lsken 
med adferdsendringer 
og/eller nedsatt fertilitet 
og fekunditet som resul- 
tat. 
Spre sykdom 

Forebyggende prosedyrer for oppdagelse 
av rømming. 
Følge beredskapsplanen for rømming. 
Iverksett de beskrevne tiltak. 
Varsle i henhold til 
kommunikasjonsplanen. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19506 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Utslipp 
av 
lege- 
midler 

30.11.2021 Norcod Utslipp av legemidler kan skade mil- 
jøet. Oppdretter har en selvstendig 
plikt til å vurdere forebyggende me- 
toder og bruk av andre mer miljø- 
vennlige behandlingsmetoder etter 
substitusjonsplikten i 
produktkontrolloven. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Sannsynligheten for utslipp av lege- 
midler i Norcod er svært lav. Vi har hit- 
til ikke hatt behov for å behandle 
s k e n  vår pga. svært lave påslag av lus 
og ingen behandlingskrevende 
sykdommer. 

Høy Skade på miljøet rundt 
oppdrettslokaliteten. Kan 
ramme både dyrearter og 
bunnforholdet. 

Hyppig kontroll av skevelferden, gode 
rutiner på plass for individkontroll hvor 
lyter og lus registreres. 
Behandlinger skal bare vurderes og for- 
skrives av autorisert veterinær. Behand- 
lingen skal alltid foregå som foreskrevet. 

19505 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Kob- 
ber 

21.12.2021 Norcod Kobber er et naturlig forekom- 
mende tungmetall både i jordskor- 
pen, marine sediment og i sjøvann. 
S t o e t  er en viktig faktor for enkelte 
enzymreaksjoner i organismer, men 
er giftig dersom konsentrasjonen av 
kobberforbindelser blir for høy. 
Norcod benytter impregneringsmid- 
del på nota for at den ikke skal bli 
tilgrodd. Vi benytter kobberimpreg- 
nering. 
Kobber inngår også i fôret som mi- 
neral for sken .  
Høye konsentrasjoner av kobber er 
giftig for akvatisk liv og har langtids- 
eek te r .  
Utslippet av kobber kan gi toksiske 
e e k t e r  i sedimentet, slik at bunn- 
dyrsfaunaen ikke kan eksistere. 
Mangel på bunndyr til å omsette det 
organiske utslippet vil redusere lo- 
kalitetens bæreevne betraktelig. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Sannsynligheten satt som middels 
med bakgrunn i de risikoreduserende 
tiltakene vi allerede har på plass i sel- 
skapet. Noe utslipp vil forekomme ved 
spyling og utsett av not i sjø, samt noe 
via fôrspill. 

Lav Utslippet av kobber kan gi 
toksiske e e k t e r  i sedi- 
mentet, slik at bunndyr- 
sfaunaen ikke kan eksis- 
tere. Mangel på bunndyr 
til å omsette det orga- 
niske utslippet vil redu- 
sere lokalitetens bære- 
evne. 
Store kobberutslipp øker 
dermed risikoen for redu- 
sert tilstand i vannfore- 
komsten og vil kunne be- 
grense muligheten for 
fremtidig oppdrett i 
området. 

Nøtene er impregnert med små mengder 
kobber (godkjent notimpregnering). Be- 
nytter lavtrykk når nota spyles, første 
gangs spyling skal ikke være på mer enn 
80 bar. Ved spyling med over 120 bar skal 
det klareres med produksjonssjef samt 
føres avvik. 

Implementert fôringsstrategi har sterkt 
fokus på kamerakontroll ifm. fôring, for å 
redusere ev. fôrspill. 

Kobber blir ikke biomagnisert, dvs. at en 
får ikke økte nivå oppover i en næring- 
skjede. 

Risikoen for mil jøeekter som følge av 
utslipp av kobber fra oppdrett i produk- 
sjonsområdene 9, 10, 11, 12 og 13 vurde- 
res totalt sett som lav, da miljøundersø- 
kelsene i området viser at kobbernivåene 
i sedimentet i anleggs- og overgangsso- 
nen til oppdrettslokalitetene undersøkt i 
perioden 2017–2020 stort sett har svært 
god miljøtilstand (Havforskningsinstitut- 
tets risikorapport 2021). Risikoen for 
mil jøeekter som følge av utslipp av kob- 
ber fra oppdrett i produksjonsområdene 
1+2, 5, 6, 7 og 8 vurderes totalt sett som 
moderat. 
Det gjennomføres trendovervåkning av 
lokalitetenes miljøtilstand (B-undersø- 
kelse), der bunnforholdene under og i 
umiddelbar nærhet til et anlegg undersø- 
kes. Det måles påvirkning fra anlegg: 
Tilstedeværelse av fauna, kjemisk og sen- 
sorisk tilstand. Summen fra hovedkate- 
goriene gir en lokalitetstilstand fra «me- 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

get god» til «meget dårlig» (1-4), hvor til- 
stand 4 blir regnet som overbelastning. 
Undersøkelsen gjennomføres med faste 
frekvenser basert på resultatene fra for- 
rige trendovervåkning. Undersøkelsen 
skal utføres av et kompetent organ, som 
kan dokumentere faglig kompetanse og 
som er uavhengig av oppdragsgiver. 
Overvåkningen er risikobasert på den 
måten at dårlig tilstand fører til hyppi- 
gere undersøkelser på lokaliteten. B-un- 
dersøkelsen skal rapporteres inn via Alt- 
inn. 
Norcod gjør også en intern vurdering av 
rapporter vedr. resipientundersøkelser, 
for å følge de individuelle lokalitetenes 
bæreevne. 

19500 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Klima- 
gassut- 
slipp 

29.11.2021 Norcod Klimagassutslipp kan bidra til klima- 
endringer med konsekvenser for 
økologiske systemer og endringer i 
eksisterende naturmiljø 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Vi har idag ikke fult ut elektriserte bå- 
ter og landstrøm til våre å t e r .  Men vi 
utvikler stadig utstyret vårt og har pla- 
ner om å få iverksatt elektrisering av 
båter samt landstrøm til våre å t e r  der 
det er mulig. Vi har idag en båt som er 
en el-båt samt å t e  med hybridpakke. 

Høy Klimagassutslipp kan bi- 
dra til klimaendringer 
med konsekvenser for 
økologiske systemer og 
endringer i eksisterende 
naturmiljø 

Bruk av fornybar energi er fult mulig og 
vil bli planlagt faset inn etter hvert som 
alle vurderinger er gjort. Dette vil bidra til 
reduksjon av utslipp av klimagasser og 
redusere produktets produksjonsmes- 
sige klimamessige fotavtrykk. 

• Registrering av forbruk av diesel og 
bensin 
• Registering av forbruk av elektrisk kraft 
• Beregninger av utslipp av klimagasser 

10162 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Eks- 
terne 
arter i 
anlegg 

10.12.2021 Norcod Eksterne arter i eller ved anlegg kan 
stresse s k  og i noen tilfeller 
skade/drepe s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Dyreliv i nærheten av anlegg kan til- 
trekkes av s k e n  eller fôret i merdene, 
og de kan skremme s k  eller forsøke å 
jakte på sken .  

Svært 
lav 

Dersom det oppstår hull 
og rømming, kan opp- 
drettstorsken komme seg 
ut i naturen. Trolig vil de 
ikke overleve lenge, da de 
er vant til beskyttet miljø 
og fôring. 

Sørg for at det ikke er store åpninger 
mellom hoppenett og taknett. D ø d s k  og 
svak s k  fjernes daglig. 

10153 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Støy- 
for- 
styrrel- 
ser og 
vibra- 
sjoner 

14.12.2021 Norcod Støy og vibrasjoner fra båter, å t e r ,  
og annet utstyr kan være forstyrre 
eller skremme s k e n  og annet dyre- 
liv i nærheten. 

Svært 
høy/ 
Ukent- 
lig 

Arbeidsbåt brukes daglig, bruk av side- 
propell bråker ekstra. Støyende hydr- 
aulikk fra eldre servicefartøy kan være 
spesielt forstyrrende på s k .  

Svært 
lav 

Dyreliv i nærheten av an- 
legget, som ville fugler og 
s k ,  kan også bli forstyr- 
ret, men har mulighet til å 
y k t e  fra stedet om de 
opplever stress. 

Unngå å utføre støyende arbeidsopera- 
sjoner under fôring. Redusere antall og 
lengde på støyende operasjoner så godt 
det lar seg gjøre. 
Lift-up system brukes ikke i anleggene 
grunnet at det forstyrrer torsk veldig, og 
den ser ikke ut til å enkelt tilvenne seg 
det. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

10150 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Lekka- 
sje av 
elekt- 
risk- 
strøm 
til om- 
råder 
med 
s k  

08.12.2021 Norcod Elektriske installasjoner på merder 
eller ved anlegget utgjør en viss fare 
for å lekke strøm til omgivelsene 
hvor det står s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav da dagens utstyr og godkjent in- 
stallasjon betydelig reduserer 
sannsynlighet. 

Svært 
lav 

Enkeltindivider 
(fugl/sk/pattedyr) kan 
potensielt ta skade ved 
elektrisk lekkasje. 

Alle elektriske installasjoner skal være 
godkjent for sitt bruk, og montert av elek- 
triker der dette er påkrevd. Elektrisk ut- 
styr skal ha sikringer som slår ut ved 
jordfeil. Anleggene har brukerhåndbøker 
for alt slikt utstyr. 

10148 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Util- 
strek- 
kelig 
vann- 
utskift- 
ning 

10.12.2021 Norcod For lav vannutskiftning på en lokali- 
tet kan medføre nedsatt skevel- 
ferd, og kan i verste fall gi 
dødelighet. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, da våre lokaliteter 
har gode strømforhold, det benyttes 
ikke luseskjørt, og begroing på nøter 
kontrolleres ukentlig. 

Svært 
lav 

Ved lav vannutskiftning 
over tid, kan fôrspill og 
fekalier hope seg opp un- 
der anlegget, og kan på- 
virke substratet og arts- 
sammensetningen. Dette 
kan gi lavere biodiversitet 
med et e r t a l l  av opport- 
unistiske arter som er for- 
urensnings-tolerante. 

Ukentlig kontroll av begroing, med iverk- 
settelse av notspyling ved behov. Gode 
strømforhold ved selskapets lokaliteter 
som utgangspunkt reduserer risiko for 
slik hendelse, strøm blir målt på samtlige 
lokaliteter før søknad om akvakulturtilla- 
telse. 
Miljøundersøkelser før oppstart, og etter 
bestemte intervaller, overvåker bunnens 
tilstand under og rundt oppdrettsanlegg. 
Brakklegging mellom produksjonssyklu- 
ser gir også tid til restitusjon av 
nærmiljøet. 

1249 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
hygie- 
neruti- 
ner på 
eks- 
terne 
båter 

10.12.2021 Norcod Servicebåter eller brønnbåter kan ta 
med seg smitte fra andre anlegg. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er stort fokus på hygiene, og sann- 
synlighet er lav om prosedyrer følges. 
Eksterne båter skal levere dokumenta- 
sjon på gjennomført vask og desinfek- 
sjon ved ankomst til anlegget. Eksterne 
underleverandører skal signere egen- 
erklærings-skjema. 

Svært 
lav 

Smitte kan potensielt 
også ramme v i l lsk  i om- 
rådet. Sannsynligheten 
for dette er lavere enn for 
oppdrettssken som er 
mer i direkte kontakt med 
eksterne båter. 

Gjennomgang av egenerklærings-skjema 
med underleverandør. Fysisk inspeksjon 
av eksterne båter samt gjennomgang av 
deres rutiner. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10150&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10150&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1241 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Utslipp 
fra in- 
terne/ 
eks- 
terne 
kilder 

10.12.2021 Norcod Søl av hydraulikkolje i forbindelse 
med arbeidsoperasjoner. Diesellek- 
kasje eller feil ved fylling slik at die- 
sel lekker ut. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Regelmessig kontroll og sjekk av utstyr 
reduserer sannsynlighet for uhell. 
Egne systemer for oppfølging og re- 
gistrering av kontroller. 

Lav Søl av hydraulikkolje og 
diesel kan føre til lokal 
forurensning. 
Små lekkasjer vil fortyn- 
nes naturlig og vil slik ikke 
utgjøre betydelig skade 
på miljø. Lekkasjen kan 
komme fra både interne 
kilder som båt/åte/truck, 
eller eksterne kilder som 
servicebåt/brønnbåt. Ved 
større mengder utslipp, 
må det settes inn tiltak 
for opprydning, og inn- 
hentes hjelp ved behov. 

Følge dagligkontroll-skjema, og gjennom- 
føre god opplæring på ansatte. Følge opp 
vedlikeholdsplanen på båtene og å tene.  
Bruke Aquacom som et kontrollsystem 
for det tekniske. 

1189 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk 
av 
truck 

24.09.2020 Norcod Trucken kan gå over kaikanten un- 
der kjøring. 
Eller under kjøring kan trucken 
miste feste og skli på isen, fører 
mister kontrollen, og truck kan kra- 
sje i annet 
utstyr/personer/bygninger. 
Under arbeid blir en person enten 
påkjørt eller kommer i klem i g a e -  
len som følge av at personen ikke 
holder avstand til truck i arbeid eller 
at det foregår uaktsom kjøring. 
Trucken kan velter under kjøring. 
Dette er en fare hvis tyngdepunktet 
på lasten er for høyt i kombinasjon 
med ujevnt underlag eller ved sving. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Truck blir ikke benyttet i stor grad på 
anleggene. 
Stoppere/forhøyning på kaien er på- 
budt og sjekkes på vernerunde. Truck 
ser t ikat  skal alle som betjener 
trucken ha. 
Årlig godkjenning av truck for å sikre at 
den er forskriftsmessig i god stand 
(bremser osv). 

Lav Skade på for eksempel 
kjemikalie (ensilasjetank, 
maursyredunk, diesel- 
tank) ved at man t r e e r  
gjenstandene med 
trucken eller med g a e n e  
på trucken. Som fører til 
utslipp i det ytre miljøet 
rundt. 

Farten avpasses etter forholdene, strø 
når det er glatt, hjul med pigger, speil 
montert i dødsoner. 

1170 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Gyting 
i merd 

08.04.2020 Norcod Under rette forhold kan torsk 
modne og gyte i merd. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Gytemodning i merd har forekommet 
tidligere hos andre selskap. Med bruk 
av lys i merd og slakteplan som tar ut 
s k e n  før gytetid vurderes sannsynlig- 
heten som lav. 

Svært 
lav 

Dersom gyting skjer i 
merd og eggene befruk- 
tes, samt at dette skjer 
under riktige miljøbetin- 
gelser, kan det potensielt 
bli levedyktig avkom. Der- 
som torskelarvene lever 
opp kan de potensielt 
blande seg med lokale 
stammer. 

Lysstyring i merd reduserer modning og 
fekunditet, og kan forsinke evt. gytetids- 
punkt. 
Pågående avl har gitt bedre tilvekst, som 
gjør det mulig å slakte ut s k e n  før den 
gyter. 
Ved å overvåke/kartlegge s k e n s  mod- 
nings-status, kan slakting fremskyndes 
ved behov. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1241&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1241&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1018 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Instal- 
lasjo- 
ner i 
merd 

06.10.2020 Norcod Installasjoner i merd som tau, tak- 
nett, taknettholder, fôrspreder o.l 
kan gi s k e n  skader når den er 
oppe i overaten. Eller risiko for 
gnag på not som kan forårsake 
rømming eller at det havner fôr 
utenfor merden pga. feil plassering 
av spreder. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Torsk har en lukket svømmeblære, det 
vil si at den ikke trenger å gå opp til 
overaten for å fylle den. Torsken vil 
på bakgrunn av dette holde seg lengre 
ned i vannmassene, og vil ikke oppføre 
seg som en laks (åpen 
svømmeblære).Vi ser ikke at det skal 
være en stor risiko for at torsken skal 
støte i de installasjonene som b e n n e r  
seg i merden. Men den kan støte i not, 
lys installasjon, fôringssystem. 
Det kan også være installasjoner i mer- 
den som er montert feil som kan føre 
til gnag på not eller at fôr havner ut 
forbi merden. 

Middels Hvis f.eks. fôrspreder lig- 
ger inntil notvegg og det 
blir fôret på merdene er 
det mye fôr som havner 
ut forbi nota og i det ytre 
miljø. Men med dagens 
rutiner og kontrollene 
skal dette ikke skje. Hvis 
spreder skulle slitne un- 
der fôring oppdages dette 
rask og blir fôring stoppet 
fram til avvik er utbedret. 

Følg brukerhåndbøker. Kontroller daglig 
installasjonene i merdene, gjennomfør 
daglig kontroll etter liste som ligger i 
skjema i EQS og status på sken .  

1013 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Brann 
på 
merd 

06.04.2020 Norcod Brann fra elektriske installasjoner 
på merd 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

På merden er det installert elektriske 
skap for kobling opp mot lys og evt. 
annet utstyr. Det er en sjanse for feil i 
de elektriske koblingene som kan føre 
til brann. 

Middels Gjenstander som driver 
fritt på sjøen. Uønskede 
gasser.Vil trenge hjelp fra 
e r e  båter enten eks- 
terne eller intern. 

Alle elektriske koblinger skal gjøres av en 
sakskyndig. Vedlikehold og kontroll etter 
utstyrets brukerhåndbok. Aktuelle 
beredskapsplaner. 

1011 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Havari 
på 
anlegg 

24.11.2021 Norcod - Hvis lokalalitetsrapporten innehol- 
der feil/mangler kan dette føre til at 
anlegget blir feil dimensjonert i for- 
hold til belastningen det skal tåle, 
og kan føre til havari. 

- Ved dårlig vær eller sviktende kon- 
troll av anlegget kan man risikere 
havari av å t e  eller andre kompo- 
nenter av anlegget. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

- Anleggene blir nøye beregnet ut ifra 
målinger som blir gjort over en lengre 
periode, og en 3 part kontrollerer ana- 
lyser og dimensjonering. Det legges 
også inn en sikkerhetsmargin ved di- 
mensjoneringen av komponentene 
som er med på å minske sjansen for 
havari 

- Det gjennomføres daglig kontroll av 
anlegget hver dag, det kan n n e s  unn- 
tak, men da skal dette føres i avviks- 
systemet. Ved å gjennomføre slike 
kontroller daglig minsker sannsynlig- 
heten for at noe skal oppstå på lokali- 
teten. Operasjoner som skal gjennom- 
føres vurderes etter værforhold. 

Middels Havari kan føre til store 
lekkasjer av både diesel, 
ensilasje og andre kjemi- 
kalier. Det vil også kunne 
være løse gjenstander 
som er på avveie, som må 
samles opp. Et slikt utfall 
vil behøve hjelp fra eks- 
ternt hold 

- Ved utsett av mer en 1 000 000 indivi- 
der, skal det inn et 3.parts selskap til å 
gjøre uavhengig kontroll av analyser og 
dimensjonering (NS 9415:2009). Det leg- 
ges inn sikkerhetsfaktorer ved dimensjo- 
nering av komponenter. Lokalitetsrap- 
porter og fortøyningsanalyser blir gjen- 
nomgått i e r e  ledd. Om hendelsen 
skulle forekomme så har vi spesikke be- 
redskapsplaner. 

- Daglig kontroll, Operasjonsvurdering og 
SJA i forkant av hver arbeidsoperasjon. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
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https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1011&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1006 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Preda- 
tor i 
anleg- 
get 

30.11.2021 Norcod Predatorer som stresser opp s k e n  
ved å være i nærheten eller i mer- 
den. Predatorer som bærer med 
seg patogen. Eller risiko for røm- 
ming ved at predatorer ødelegger 
not. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Sannsynligheten er avhengig av om- 
råde man b e n n e r  seg i. På enkelte lo- 
kaliteter vil det være en større andel 
av predatorer. 
Fisk samlet i merd eller d ø d s k  i mer- 
den vil naturlig kunne tiltrekke seg dyr 
og fugler. Stedegne arter vil kunne 
samles i større antall enn normalt og 
på sikt vil nye arter kunne etablere seg 
i område og endre dyresamfunnet 
over tid. 

Svært 
lav 

Stedegne arter vil kunne 
samles i større antall enn 
normalt og på sikt vil nye 
arter kunne etablere seg i 
område og endre dyre- 
samfunnet over tid. 

Død s k  må søkes fjernet daglig eller så 
ofte som mulig slik at de ikke tiltrekker 
seg oppmerksomhet fra ville dyr og fug- 
ler. Rovsk og rovpattedyr må hindres til- 
gang til merdene gjennom at det tekniske 
utstyret er av en beskaenhet som gjør 
dette vanskelig. Det skal i tillegg føres in- 
speksjon og registrering i dagjournal over 
alle hendelser tilknyttet observasjon av 
pattedyr og r o v s k  som kan angripe an- 
legget. 

Taknett (fuglenett) skal brukes for å 
hindre fugl i å komme inn i merden og 
være konstruert slik at den hindrer fug- 
lers inngang og samtidig ikke represen- 
tere en skaderisiko for fuglen ved et 
uktforsøk. Fugl som er kommet inn un- 
der taknettet skal hjelpes ut på en måte 
som ikke skader fuglen. 

Pattedyr som forvolder skade eller stres- 
ser s k e n  skal kunne fanges og fjernes 
fra anlegget og i ytterste konsekvens avli- 
ves i henhold til det lovverk som n n e s  
på området av en dertil utpekt person. 
Det skal utføres en risikovurdering etter 
hendelser med avliving eller funn av 
døde ville dyr og fugler i anlegget. 

Tilordnetenhet: Pålskjæra 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19790 Risikovurdering: 
Mottak av diesel 
(samarbeids- 
kopi) 

09.03.2022 Pål- 
skjæra 

Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komunikasjon er 
dette lite sannsynlig. 

Svært 
lav 

O l je lm på sjøen 
som kan være 
skadelig for s k  
og fugleliv. 

Oppsamler brønn ved fylling samt god komunikasjon med 
dieselbåt og god kontroll på å stoppe fylling før tanken er 
helt full. (Stopper på 80% full tank) 

19786 Risikovurdering: 
Bruk av kran på 
båt 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Pål- 
skjæra 

Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansynlighet på 
materielle skader og HMS 
da det er en kran som er 
montert på båt som beve- 
ger seg etter sjøen. 

Svært 
lav 

Ved lekkasje kan 
hydraulikk olje 
lekke ut i sjøen og 
danne en tynn 
o l je lm.  

God intern og ekstern opplæring ved kjøring av kran. Se an 
bølgehøyde/værforhold før en starter en opperasjon med 
kranen. Gode vedlikeholdsrutiner på kran, løfteutstyr og 
innspeksjon av slanger. Bruk av verneutstyr er påbudt ved 
bruk av kran. 
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
en- 
het 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19778 Risikovurdering: 
Grunnstøting 
med Arbeidsbåt. 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Pål- 
skjæra 

Bruk av båt i mørket og dår- 
lig sikt kan medføre 
grunnstøting/sammenstøt 
med andre fartøy. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Kan forekomme ved uopp- 
merskomhet og dårlig bruk 
av navigasjonsutstyr/radar 
og lanterner. 

Middels Ved hull i drivsto 
tank kan en risi- 
kere såpass mye 
diesel søl at det 
krever 
opprydding. 

Intern opplæring/båtførerbevis. Sikkerhetskurs. Før en tar 
fartøyet i bruk. Forsikre seg om at navigasjonsutstyr, radar 
og lanterner virker. Sørg også for å ha VHF påslått på kanal 
16. Test lyskaster før en går fra kai i mørket. 

19776 Risikovurdering: 
Hydraulikk leka- 
sje 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Pål- 
skjæra 

Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå opp. slan- 
ger kan morkne og sprekke. 
Pakninger kan morkne og 
sprekke. 

Svært 
lav 

Ved utslipp av 
hudraulikk olje i 
sjø kan det fore- 
komme en tynn 
o l j e lm  på sjøen. 

Ved lekkasje. Steng PTO og ev kraner som kan begrense 
utslipp umiddelbart. Godt vedlikehold og godt oppsyn 
med slanger/koblinger. Sørge for å ha absorberingsmatter 
tilgjengelig der vi har hydraulisk utstyr i bruk. Ikke spyl 
oljesøl på sjøen, men tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

Tilordnetenhet: Skogsøya 

ID Tittel Endret Tilordnet 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse 
Kons. 

Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19791 Risikovurdering: 
Mottak av diesel 
(samarbeids- 
kopi) 

09.03.2022 Skogsøya Søl av diesel på hud/øyne 
og ytre miljø. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Ved god komunikasjon er 
dette lite sannsynlig. 

Svært 
lav 

O l j e lm  på sjøen 
som kan være 
skadelig for s k  
og fugleliv. 

Oppsamler brønn ved fylling samt god komunikasjon 
med dieselbåt og god kontroll på å stoppe fylling før tan- 
ken er helt full. (Stopper på 80% full tank) 

19787 Risikovurdering: 
Bruk av kran på 
båt 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Skogsøya Klemskader, slagskader, fall, 
materielle skader, lekkasjer. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Middels sansynlighet på 
materielle skader og HMS 
da det er en kran som er 
montert på båt som beve- 
ger seg etter sjøen. 

Svært 
lav 

Ved lekkasje kan 
hydraulikk olje 
lekke ut i sjøen og 
danne en tynn 
o l je lm.  

God intern og ekstern opplæring ved kjøring av kran. Se 
an bølgehøyde/værforhold før en starter en opperasjon 
med kranen. Gode vedlikeholdsrutiner på kran, løfteut- 
styr og innspeksjon av slanger. Bruk av verneutstyr er på- 
budt ved bruk av kran. 

19779 Risikovurdering: 
Grunnstøting 
med Arbeidsbåt. 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Skogsøya Bruk av båt i mørket og dår- 
lig sikt kan medføre 
grunnstøting/sammenstøt 
med andre fartøy. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Kan forekomme ved uopp- 
merskomhet og dårlig bruk 
av navigasjonsutstyr/radar 
og lanterner. 

Middels Ved hull i driv- 
s t o t a n k  kan en 
risikere såpass 
mye diesel søl at 
det krever 
opprydding. 

Intern opplæring/båtførerbevis. Sikkerhetskurs. Før en 
tar fartøyet i bruk. Forsikre seg om at navigasjonsutstyr, 
radar og lanterner virker. Sørg også for å ha VHF påslått 
på kanal 16. Test lyskaster før en går fra kai i mørket. 

19777 Risikovurdering: 
Hydraulikk leka- 
sje 
(samarbeids- 
kopi) 

11.03.2022 Skogsøya Ved brudd på 
slanger/koblinger/pakninger 
kan det bli lekkasje av hydr- 
aulikk olje. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Koblinger kan gå opp. slan- 
ger kan morkne og 
sprekke. Pakninger kan 
morkne og sprekke. 

Svært 
lav 

Ved utslipp av 
hudraulikk olje i 
sjø kan det fore- 
komme en tynn 
o l j e lm  på sjøen. 

Ved lekkasje. Steng PTO og ev kraner som kan begrense 
utslipp umiddelbart. Godt vedlikehold og godt oppsyn 
med slanger/koblinger. Sørge for å ha absorberingsmat- 
ter tilgjengelig der vi har hydraulisk utstyr i bruk. Ikke spyl 
oljesøl på sjøen, men tørk dette opp med 
absorberingsmatter. 

Viser 40 av 40 risikoelementer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19778&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19778&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19776&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19776&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19791&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19791&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19787&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19787&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19779&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19779&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19777&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19777&do=viewdev
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Rømming (risiko) 
Dokumentadministrator: Stine Vinje Gyldig fra: 13.04.2021 Revisjon: 1.2 

Godkjent av: Stine Vinje Revisjonsfrist: 13.04.2023 ID: 2102 

Sannsynlighet 

Svært høy/ Ukentlig 

Høy/ Månedlig 1 3 

Middels/ Årlig 3 2 

Lav/ Kan eller har skjedd 3 6 3 1 

Svært lav/ Ingen tilfeller 1 1 

Konsekvens 
S v æ 
r t 
la 
v 

L a v 

M 
id 
d 
e ls 

H 
ø 
y 

S v æ 
r t 
h 
ø 
y 

Viser 23 av 23 risikoelementer. 

Tilordnetenhet: Norcod 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19610 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Tau 
mel- 
lom 
not og 
bunn- 
ring er 
feil 
mon- 
tert 

22.12.2021 Norcod Nota spilles ut av tau som er 
montert mellom klammer på 
bunnring og innfestningsøre 
på not. Ved montasje er bunn- 
ring under vann og tau er for- 
håndsmontert på bunnring. 
For å feste den mot not s k e s  
tau opp av sjøen. hvis tau ved 
montasje ligger med en turn 
rund kjetting til bunnringopp- 
heng vil det være økt fare for 
at den sliter av 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Det er ikke ukjent at denne feil i 
montasje kan skjer. 

Middels Hvis innfestningstau sliter av, 
så vil ikke nota være like bra 
utspent og er det mulighet 
ved de rette forholdene at not 
på andre siden kommer i kon- 
takt med bunnringsoppheng, 
noe som kan føre til gnag og i 
verste tilfelle slite hull i not. 
Spesielt når det er mye stål i 
bunnringsoppheng 

Bunnringsoppheng på Frosvika er skiftet ut 
der det nå ikke er kjetting lenger på nederste 
delen av oppheng kun 2 løkker. Det vil redu- 
sere e e k t  av konsekvens med at det blir 
mindre slitasje. 
Sjekk med ROV eller dykker av alle innfestnin- 
ger etter utsett for å sikre at der montert på 
rett måte. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19610&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19610&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

19544 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Notpo- 
ser 
med 
lift-up 
lomme 

08.12.2021 Norcod Det er gnag fare forbundet 
med når vanlig dødskhåv bru- 
kes i notposer der det er sydd 
inn lift-up lomme 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Etter vi har oppdaget problemstil- 
ling, ble alle posene bygd om og lift 
up pose fjernet. Det er nå 4 stk. i 
bruk som har fått sydd inn 
forsterking 

Lav Det kan oppstå gnag fra død- 
s k h å v  tau på siden av lift-up 
posen. Samt at dødkshåv 
kan gnage mot not, siden den 
ligger på en kant. Hvis det 
ikke følges med så kan det 
oppstår slitasje som kan føre 
til hull. 

Bygd om alle nøtene til vanlig bunn, utenom 4 
stk som står i sjøen som har fått sydd in for- 
sterking (slitekant) og det er ukentlig ROV 
kontroll 

10162 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Eks- 
terne 
arter i 
anlegg 

10.12.2021 Norcod Eksterne arter i eller ved an- 
legg kan stresse s k  og i noen 
tilfeller skade/drepe s k .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Dyreliv i nærheten av anlegg kan 
tiltrekkes av s k e n  eller fôret i 
merdene, og de kan skremme s k  
eller forsøke å jakte på sken .  

Middels Dersom det oppstår større 
hull i not, er det sannsynlig at 
noe oppdrettstorsk vil 
svømme ut gjennom hullet. 

Sørg for at det ikke er store åpninger mellom 
hoppenett og taknett. D ø d s k  og svak s k  fjer- 
nes daglig. 

1327 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Groe 
på 
y t e -  
kragen 

12.06.2020 Norcod Hvitskjell består av skarpe kalk- 
plater som kan gnage hull i 
nota hvis det blir mye på 
innerring. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Alle ringer vaskes før og etter ut- 
sett. Ved behov vaskes/skrapes 
ringer fortløpende under produk- 
sjonen. Sjekkes hver dag under 
'Daglig kontroll'. 

Lav Hull kan oppstå rett under 
vannlinje og kan føre til røm- 
ming. . 

Kontrolleres daglig og blir fjernbet ved behov. 
Vask av ytekrage mellom generasjoner. 
Straksreperasjon (sying). Fjerning av rur med 
isskrape. Beredskapsplan for mistanke om 
rømming 

1325 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Anker 
som 
gir 
etter i 
fortøy- 
ningen 

08.02.2021 Norcod Faktisk holdekraft er mindre 
enn oppgitt holdekraft. Dette 
fører til at anker fo ry t te r  seg 
og ankerlinene blir slakke. 
Dette igjen fører til at de andre 
linene må tåle større laster 
enn de er ment å gjøre, og kan 
også føre til gnagskader på 
nøter. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

ROV kjøring på alle planlagte an- 
kerposisjoner for å kartlegge 
bunnforholdene. Valg av type an- 
ker etter bunnforhold. Holdekraft 
test på hver anker som settes ut, 
dokumentert i fortøyningsrapport. 

Middels De andre linene må tåle 
større laster enn de er ment å 
gjøre,i verste tilfelle kan det 
føre til delvis kollaps av an- 
legge. Deformitet på anlegg 
og kan også føre til at elemen- 
ter av anlegg kommer bort i 
not og forårsake gnagskade. 

Holdekraft på anker som settes ut blir testet 
og dokumentert i fortøyningsrapport. Daglig 
visuel kontroll på posisjon av bøyene, hvis an- 
ker 'dabbe'æ så vil det vise seg i endret posi- 
sjon av bøyene. Del av daglig kontroll som reg- 
stireres i EQS. Kontrolleres med ROV i 2,5 års 
kontroll av ankerliner, regsiteres i Havbruks- 
loggen 
Beredskapsplan rømming 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19544&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=19544&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=10162&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1327&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1327&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1325&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1325&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1324 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Hull i 
not 
etter 
na- 
pping 

11.09.2020 Norcod Torsken kan ha en adferd hvor 
de napper på løse tråder. Hvis 
det er løse tråder på not kan 
det gjennom regelmessig na- 
pping på samme punkt føre til 
oppassing og eventuelt hull i 
not. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Kunnskap og forskning rundt 
denne type adferd stammer ho- 
vedsakelig fra tidligere runder med 
torskeoppdrett (2008/2009). Gjen- 
nom avling har adferden blitt 
mindre, men det er fortsatt noe vi 
må ta høyde for. Spesielt fokus på 
dette ved håndtering av not og i 
perioder med notspyling 

Middels Hvis torsken n n e r  en løs 
tråd, kan de begynne å nappe 
på det. Hvis de fortsetter 
lenge nok å nappe på samme 
punkt kan det oppstår hull, og 
mulighet for rømming. 

Fokus under produksjon av not at alle sy en- 
der legges på utside av not. Det er månedlig 
kontroll på not som er hovedkontrollen og der 
hele overaten på nota blir sjekket grundig. I 
tillegg til månedlig kontroll så er det også 
ukentlig kontroll av not med ROV. Ukentlige 
kontroller er risikobasert og gå utfra å danne 
en total overblikk på nota og som kontrollerer 
kjente riskoområdes, slik som bunn og død- 
skhåvbanen, samt kontrolleres også områ- 
der som i 90 dagerskontroll er signalisert som 
fokusområder. Kontrollene lir registrert i hav- 
bruksloggen. Spyling av nøtene foregår på lav 
intensitet (under 90 bar) og alltid med 
kameraovervåking. 

1323 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
kon- 
troll 
på 
vaske- 
utstyr 

28.07.2020 Norcod På grunn av manglende kon- 
troll kan det være feil på vaske- 
skiver. For eksempel skarpe 
kanter 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Kontroll av utstyr før bruk, notvask 
skjer kun med kameraovervåkning. 
Svekket not blir oppdaget under 
periodisk kontroll. 

Høy Kan gi økt slitasje, svekkelse 
av notlin. I verste fall kan det 
slite hull i not. 

Bruker faste annerkjente leverandører som er 
underlagt underleverandørkontroll. Kamera- 
overvåking under spyling skader blir oppdaget 
og utbedret umiddelbart. 

1322 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Båttra- 
k k  i 
nær- 
heten 
av an- 
legg 
og 
mer- 
der. 

24.11.2021 Norcod Ukjente båter kan kjøre opp i 
anlegg, i verste fall kjøre rett i 
merd. Det har hendt e r e  gan- 
ger i Norge at oppdrettslokali- 
teteter har blitt t r u e t  av fri- 
tidsbåter eller andre eksterne 
båter. 
Mye bå t t rakk  av både våre 
egne båter og eksterne 
underleverandører. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Riktig plassering av anlegg i for- 
holdt til godkjent plassering. Sende 
ut melding til kystverket etter in- 
stallasjon av anlegg. Fungerende 
blinker på anlegg. Unngå fôring av 
s k  ved høy aktivitet rundt 
enhetene. 

Høy Avhengig av størrelsen på bå- 
ten og hvordan den kjører inn 
på anlegget. Kan i verste fall 
føre til skader på merd som 
igjen kan føre til stor 
rømming. 

Anlegget er registrert og godt merket i kart- 
verket. Blinkere ihht. nytek froskriften. Blir 
kontrollert daglig som del av daglig kontroll, 
registreres i EQS. 
Forsvarlig kjøring av båt, begrense aktivitet. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1324&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1324&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1323&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1323&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1322&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1322&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1321 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Driv- 
gods i 
sjøen 

28.07.2020 Norcod Store drivgods (trestammer, 
planker, osv.) kan drive inn til 
notveggen. Spesielt ved dårlig 
vær og store objekter kan 
dette utgjøre en fare for 
rømming. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Daglig kontroll av anlegget. Eventu- 
elt drivgods blir fjernet med en 
gang slik at sannsynligheten for at 
det ligger lenge nok til å gnage hull 
er ikke stor. 

Middels Hvis store drivgods kommer i 
kontakt med nota kan det 
føre til hull. Hvis drivgods er 
oppdaget blir det fjernet med 
en gang. Ved mistanke om at 
den kan ha laget hull, blir 
dette kontraolert med ka- 
mera eller ROV. Ofte vil slike 
hulll oppstå i vannsøylen, noe 
som gjør det enklere å oppda- 
get hullet, samt at den største 
mengden med s k  oppholder 
seg lengre den i 
vannmassene. 

Rutiner på daglig kontroll, der kontroll på driv- 
gods er inkludert. Registreres daglig i EQS. Blir 
fjernet hvis det oppdages 

1320 Risiko- 
vurde- 
ring: 
He- 
ving/ 
sen- 
king av 
bunn- 
ring 
eller 
lodd 

28.07.2020 Norcod Ved heving/senking av bunn- 
ring el. Lodd er det fare for 
klemskade på personell og 
rømningsfare ved at nota kiler 
seg fast og lager rift. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Følge prosedyre for 
heving/senking av bunnring og vise 
forsiktighet under operasjonen. 
Følge brukerhåndbok. God plan- 
legging. Line etter nota underveis 
mens vi kjører bunnringen. 

Middels Ved heving/senking av 
bunnring/lodd er det en risiko 
for rømming dersom nota 
hektes fast og rives. Not kan 
legge seg mot bunnring og 
det kan dermed oppstå hull 

Prosedyre for heving og senking a bunnring. 
Arbeid utføres av erfarene ansatte. SJA i for- 
kant av operasjoner slik at alle er inneforstått 
med arbeidsmåte og risiko. 

1244 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
eller 
feil 
lyssty- 
ring 

27.08.2020 Norcod Feil plassering og/eller mangel- 
full kontroll av plasseringen på 
undervannslys kan føre til at 
undervannslys kommer i kon- 
takt med notlin over lengere 
tid. Risiko for kjønnsmodning. 
Blinkende lys kan være stres- 
sende for sken .  

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Lav sannsynlighet, dersom kontroll 
av mobilt utstyr er en del av daglig 
kontroll av anlegg 

Høy Det kan oppstå hull i nota hvis 
lysene ligge inntil notveggen. 
Hvis dette ikke blir oppdaget 
kan det føre til rømming. 

Følge brukerhåndboken til utstyret, og kon- 
trollere utstyret hver dag under daglig kon- 
trollrunde. Ha beredskapsplan for rømming. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1321&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1321&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1320&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1320&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1244&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1244&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1240 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Feil 
maske 
stør- 
relse i 
for- 
hold til 
s k e  
stør- 
relsen 

11.09.2020 Norcod For store masker i forhold til 
s k e n s  størrelse. Som kan føre 
til rømming. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Fiskens størrelse blir alltid kontrol- 
lert i forkant av utsett i sjø. Da kon- 
trolleres maskestørrelsen opp mot 
s k e n s  størrelse. Produksjonspla- 
nen er også utarbeidet på en slik 
måte at s k e n  skal ikke settes ut i 
sjøen før den når en gitt størrelse. 

Middels Når maskestørrelsen blir for 
stor i forhold til s k e n  stør- 
relse, så kan den presse seg 
igjennom. Ofte skjer denne 
typen rømming det første 
døgnet etter utsett 

Prosedyren "klargjøring av lokalitet" skal føl- 
ges. Kontroll av yngelstørrelsen og vekt forde- 
ling i yngel-gruppen. Kontroller komponenter 
før utsett. Legg alltid inn tilstrekkelig med 
sikkerhetsmargin. 

1184 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Svak 
not 

11.09.2020 Norcod Beregnet Hs og Vc for stemmer 
ikke overens med lokalitets- 
data 
Leverandørfeil, der nota ikke 
er blitt strekktestet eller feille- 
veranse. Feil materiale i not. 
Dårlig bøting av reperasjoner. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

Oversikt over not-nummer per 
merd, slik at notkortet kan sjekkes. 
Bruk av havbruksloggen gir god 
oversikt per lokalitet med klassi-  
sering og sertikater/håndbøker. 
Kontroller not mot anleggsertikat. 

Lav På grunn av svak not kan det 
lettere skapes hull og slitasje i 
nota. Som kan resultere i 
rømming. Eventuelt feil klas- 
sering av not kan føre til teks- 
nisk svikt 

Oversikt over not nummer per merd, slik at 
notkortet kan sjekkes. Bruk av Havbrukslog- 
gen som gis full oversikt per lokalitet med 
klassing og sertikater/håndbøker. Kontroller 
not mot anleggsertikat. Tett oppfølging av 
leverandør 

1183 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Mang- 
lende 
utfø- 
relse 
av tek- 
nisk 
kon- 
troll 

25.01.2021 Norcod Ufullstendig utførelse av tek- 
niske kontroller av anlegget, 
gjelder daglig kontroll og peri- 
odiske kontroller. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Sannsynligheten er satt som lav 
fordi vi har gode systemer på plass 
for å holde kontroll på de daglige 
og periodiske kontrollene som skal 
gjennomføres på lokalitetene. 

Lav Manglende kontroll kan føre 
til at man overser feil eller evt. 
hull i nota, som kan resultere 
i rømming. 

Daglig kontrollskjema som må kvitteres for 
daglig samt skjema som ligger i Havbrukslog- 
gen og rapporter fra eksterne kontroller. 
Dette styres av prosedyrer i EQS. Fast plan 
satt av produksjonssjef og driftsleder for peri- 
odiske kontroller ihht. NYTEK forskriften. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1240&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1240&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1184&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1184&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1018 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Instal- 
lasjo- 
ner i 
merd 

06.10.2020 Norcod Installasjoner i merd som tau, 
taknett, taknettholder, fôrspre- 
der o.l kan gi s k e n  skader når 
den er oppe i overaten. Eller 
risiko for gnag på not som kan 
forårsake rømming eller at det 
havner fôr utenfor merden 
pga. feil plassering av spreder. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Torsk har en lukket svømmeblære, 
det vil si at den ikke trenger å gå 
opp til overaten for å fylle den. 
Torsken vil på bakgrunn av dette 
holde seg lengre ned i vannmas- 
sene, og vil ikke oppføre seg som 
en laks (åpen svømmeblære).Vi ser 
ikke at det skal være en stor risiko 
for at torsken skal støte i de instal- 
lasjonene som b e n n e r  seg i mer- 
den. Men den kan støte i not, lys 
installasjon, fôringssystem. 
Det kan også være installasjoner i 
merden som er montert feil som 
kan føre til gnag på not eller at fôr 
havner ut forbi merden. 

Middels Hvis f.eks. fôrspreder løsner 
og ligger inntil not skal den 
med dagens rutiner ikke 
kunne ligge inn til notveggen 
lenge. Hvis den likevel klarer å 
gnage hull i not er det ved 
den øvre delen av nota og i et 
bestemt område slik at hull er 
relativt små. Det er da en mu- 
lighet for rømming, men det 
er ikke snakk om mange s k .  

Følg brukerhåndbøker. Kontroller daglig in- 
stallasjonene i merdene, gjennomfør daglig 
kontroll etter liste som ligger i skjema i EQS og 
status på sken .  

1017 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Tap av 
kniv 

06.04.2020 Norcod Kan forårsake hull ved at kni- 
ven havner ved dødskhåv el- 
ler blir liggende langs nota som 
kan føre til hull under for ek- 
sempel vasking, ved at spyle- 
riggen kommer i kontakt med 
kniven og drar den med seg 
langs nota. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Til tross for at kniven skal være sik- 
ret med enten snor eller o t ø r ,  så 
vil det være en sjanse for at disse 
svikter, enten at de ikke fungerer 
slik de skal eller at ansatte glem- 
mer å feste kniven i dette 

Høy Kan medføre mindre røm- 
ming, alt fra hvor stort hullet 
er og hvor det er 

Kniven skal aldri henge løst i sliren. Kniven 
skal enten være festet i en drasnor eller være 
tilkoblet en o t ø r  for å unngå at den synker 
ned i nota. Det skal meldes ifra snarlig ved tap 
av kniv, slik at man kan hente den opp eller 
forsikre seg om at den har falt igjennom nota 
og ligger på bunn. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1018&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1017&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1017&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1016 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Bruk 
av 
perle- 
band/ 
kule- 
rekke 

24.11.2021 Norcod - Perleband brukes når s k e n  
skal trenges (redusere volum), 
ofte i forbindelse med sorte- 
ring, levering og behandling. 
Perleband består av o t ø r e r  
tredd inn på et tau, som blir 
dradd under notposen inntil 
volumet er redusert. 
- Notlin kan kile seg mellom 
otørene/kulene hvis ikke 
perlebandet blir dradd jevn, el- 
ler ved at det er store mellom- 
rom mellom kulene. 
- Perlebandet kan også gi 
skade på nota hvis kulene er 
skadet, har spisse kanter. 
- Ved utsett av perleband be- 
nytter man som regel kranen 
på båten, det er en risiko for å 
bli t r u e t  av selve kranen som 
benyttes eller av kulerekken 
som henger fast i kranen. 
Når perlebandet trekkes i for- 
bindelse med levering så vil 
det være et høyt spenn i ban- 
det. 
- Når man skal dra kulerekka 
ut av merden kan den henge 
seg fast i pålene til rekkverket, 
det er i noen tilfeller behov for 
å arbeide nært kulerekka når 
den dras ut, det vil da være en 
risiko for klemfare mellom på- 
lene og kulerekka. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

- Perlebandet brukes stort sett 
bare under større arbeidsopera- 
sjoner når man skal trenge s k .  

- Sannsynligheten er satt som lav 
fordi perlebandet brukes kun ved 
større operasjoner. 

- Det er også satt rutiner for kon- 
troll av perlebandet samt bruk av 
perlebandet under operasjoner. 

- Bruk av hjelm under hele opera- 
sjonen, erfaren bemanning. Ved å 
benytte erfaren personell så kan 
de lettere ta en vurdering på hvor 
kulerekka skal trekkes ut for at det 
skal bli minst motstand. 

Høy Ved riving av not med perle- 
bandet kan det bli et stort nok 
hull til at e r e  s k  rømmer. 

I prosedyren står det spesisert at perleban- 
det skal kontrolleres før og etter bruk. Ved 
svakheter så skal dette utbedres med det 
samme. Om det skulle oppstå en rømming så 
har vi spesisert beredskapsplan samt tilgjen- 
gelig utstyr på hver lokalitet for gjenfangst. 

1014 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Sabo- 
tasje 

25.02.2020 Norcod Ut fra protest kan noen eller 
en gruppe bestemme seg for å 
sabotere vår virksomhet, og 
bevist gjøre skade. 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

Det er ikke vanlig at demonstran- 
ter oppsøker lokaliteter, det er 
derimot vanlig at demonstranter 
protesterer utenfor stortinget, el- 
ler går i demonstrasjonstog. 

Middels De som ønsker å sabotere 
kan n n e  på å skjære hull i 
nota. De vil ikke klare å 
komme langt nok ned til at 
det vil utgjøre en stor 
rømming. 

Gode rutiner for behandling av klager, se pro- 
sedyre. Aldri gå inn i diskusjoner eller hendel- 
ser som kan utgjøre en fare. Aktiver bered- 
skap om nødvendig, konkrete planer for be- 
redskaps hendelser. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1016&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1016&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1014&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1014&do=viewdev
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ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1013 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Brann 
på 
merd 

06.04.2020 Norcod Brann fra elektriske installasjo- 
ner på merd 

Lav/ 
Kan el- 
ler har 
skjedd 

På merden er det installert elekt- 
riske skap for kobling opp mot lys 
og evt. annet utstyr. Det er en 
sjanse for feil i de elektriske koblin- 
gene som kan føre til brann. 

Svært 
høy 

Rømming av s k ,  ved at inn- 
festningspunktene på notpo- 
sen til ytekragen brenner 
bort og toppen av notposen 
blir liggende under vann, som 
gjør at s k  kan svømme fritt 
ut. En slik hendelse vil kunne 
føre til stor rømming, mer 
enn 1000 s k .  

Alle elektriske koblinger skal gjøres av en saks- 
kyndig. Vedlikehold og kontroll etter utstyrets 
brukerhåndbok. Aktuelle beredskapsplaner. 

1012 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Hånd- 
tering 
av s k  

15.05.2020 Norcod Fisken øker stressnivået ved 
håndtering. Spesielt ved høy 
tetthet som kan oppstå ved 
trenging. Det er også fare for å 
miste s k  mellom båt og merd 
under håving. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Ved hver håndtering av s k  der 
man frakter s k  mellom merd og 
båt med håv, så skal det monteres 
et sikkerhetsnett.Dette minsker 
sjansen for å miste s k  mellom båt 
og merd betraktelig. 
Men ved håndtering av s k  øker 
man stressfaktoren, hær er det vik- 
tig å følge prosedyrene for 
operasjonen. 

Lav Når s k e n  skal føres mellom 
merd og båt kan det være en 
mulighet for å miste s k .  Men 
ved riktig bruk av sikkerhets- 
nett og tilbakeføringslange, 
reduseres risikoen ytterligere. 

Opplæring av de ansatte for håndtering av 
s k ,  samt rømningssikringskurs. Spesiserte 
arbeidsprosedyrer. Sikkerhetsnett tilgjengelig 
på hvert anlegg og tilpasset veiebord med 
slange for tilbakeføring av s k .  
Fisk skal alltid håndteres så skånsomt som 
mulig, og i henhold til prosedyrer. 

1011 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Havari 
på 
anlegg 

24.11.2021 Norcod - Hvis lokalalitetsrapporten 
inneholder feil/mangler kan 
dette føre til at anlegget blir 
feil dimensjonert i forhold til 
belastningen det skal tåle, og 
kan føre til havari. 

- Ved dårlig vær eller sviktende 
kontroll av anlegget kan man 
risikere havari av å t e  eller 
andre komponenter av anleg- 
get. 

Svært 
lav/ In- 
gen 
tilfeller 

- Anleggene blir nøye beregnet ut 
ifra målinger som blir gjort over en 
lengre periode, og en 3 part kon- 
trollerer analyser og dimensjone- 
ring. Det legges også inn en sikker- 
hetsmargin ved dimensjoneringen 
av komponentene som er med på 
å minske sjansen for havari 

- Det gjennomføres daglig kontroll 
av anlegget hver dag, det kan n -  
nes unntak, men da skal dette fø- 
res i avvikssystemet. Ved å gjen- 
nomføre slike kontroller daglig 
minsker sannsynligheten for at 
noe skal oppstå på lokaliteten. 
Operasjoner som skal gjennomfø- 
res vurderes etter værforhold. 

Svært 
høy 

Ved feil beregning av anlegget 
kan deler eller hele anlegget 
havarere, som resulterer i 
rømming. 

- Ved utsett av mer en 1 000 000 individer, 
skal det inn et 3.parts selskap til å gjøre uav- 
hengig kontroll av analyser og dimensjonering 
(NS 9415:2009). Det legges inn sikkerhetsfak- 
torer ved dimensjonering av komponenter. 
Lokalitetsrapporter og fortøyningsanalyser 
blir gjennomgått i e r e  ledd. Om hendelsen 
skulle forekomme så har vi spesikke bered- 
skapsplaner. 

- Daglig kontroll, Operasjonsvurdering og SJA i 
forkant av hver arbeidsoperasjon. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1013&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1013&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1012&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1012&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1011&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1011&do=viewdev


14.10.2022, 11:23 Dokument «Rømming (risiko)», ID 2102 - EQS 

https://kunde.extend.no/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=norcod&RevisionID=5352 9/9 

ID Tittel Endret Tilord- 
net 
enhet 

Faremoment Sann- 
synlig- 
het 

Beskrivelse San. Kon- 
se- 
kvens 

Beskrivelse Kons. Indi- 
ka- 
tor 

Eksisterende tiltak 

1010 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Man- 
gelfull 
fjer- 
ning 
av 
død- 
s k  

30.11.2021 Norcod Utstyr som ikke fungerer opti- 
malt, som fører til at d ø d s k  
blir liggende igjen. Eller at død- 
skhåndtering ikke blir gjen- 
nomført. 
D ø d s k  i merden vil naturlig 
kunne tiltrekke seg dyr og fug- 
ler. Stedegne arter vil kunne 
samles i større antall enn nor- 
malt og på sikt vil nye arter 
kunne etablere seg i område 
og endre dyresamfunnet over 
tid. 

Høy/ 
Måned- 
lig 

Lokaliteter kan ligge på svært vær- 
utsatte steder. Dette kan være 
med på å hindre opptak av d ø d s k  
deler av året. 

Middels Oppsamling av d ø d s k  i bunn 
av merda kan tiltrekke seg 
predatorer som gnager hull i 
nota. Som kan føre til røm- 
ming av s k .  

Død s k  må søkes fjernet daglig eller så ofte 
som mulig slik at de ikke tiltrekker seg opp- 
merksomhet fra ville dyr og fugler. Rovsk og 
rovpattedyr må hindres tilgang til merdene 
gjennom at det tekniske utstyret er av en be- 
skaenhet  som gjør dette vanskelig. Det skal i 
tillegg føres inspeksjon og registrering i dag- 
journal over alle hendelser tilknyttet observa- 
sjon av pattedyr og r o v s k  som kan angripe 
anlegget. 
Nota skal sjekkes med ROV og kamera slik at 
det ikke blir liggende d ø d s k  igjen på bunnen. 

1006 Risiko- 
vurde- 
ring: 
Preda- 
tor i 
anleg- 
get 

30.11.2021 Norcod Predatorer som stresser opp 
s k e n  ved å være i nærheten 
eller i merden. Predatorer som 
bærer med seg patogen. Eller 
risiko for rømming ved at pre- 
datorer ødelegger not. 

Mid- 
dels/ 
Årlig 

Sannsynligheten er avhengig av 
område man b e n n e r  seg i. På en- 
kelte lokaliteter vil det være en 
større andel av predatorer. 
Fisk samlet i merd eller d ø d s k  i 
merden vil naturlig kunne tiltrekke 
seg dyr og fugler. Stedegne arter 
vil kunne samles i større antall enn 
normalt og på sikt vil nye arter 
kunne etablere seg i område og 
endre dyresamfunnet over tid. 

Middels Makrellstørje, hval eller andre 
større dyr som river opp nota 
og fører til rømming. 

Død s k  må søkes fjernet daglig eller så ofte 
som mulig slik at de ikke tiltrekker seg opp- 
merksomhet fra ville dyr og fugler. Rovsk og 
rovpattedyr må hindres tilgang til merdene 
gjennom at det tekniske utstyret er av en be- 
skaenhet  som gjør dette vanskelig. Det skal i 
tillegg føres inspeksjon og registrering i dag- 
journal over alle hendelser tilknyttet observa- 
sjon av pattedyr og r o v s k  som kan angripe 
anlegget. 

Taknett (fuglenett) skal brukes for å hindre 
fugl i å komme inn i merden og være konstru- 
ert slik at den hindrer fuglers inngang og sam- 
tidig ikke representere en skaderisiko for fug- 
len ved et uktforsøk. Fugl som er kommet 
inn under taknettet skal hjelpes ut på en måte 
som ikke skader fuglen. 

Pattedyr som forvolder skade eller stresser 
s k e n  skal kunne fanges og fjernes fra anleg- 
get og i ytterste konsekvens avlives i henhold 
til det lovverk som n n e s  på området av en 
dertil utpekt person. Det skal utføres en ri- 
sikovurdering etter hendelser med avliving el- 
ler funn av døde ville dyr og fugler i anlegget. 

Viser 23 av 23 risikoelementer. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1010&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&DeviationID=1006&do=viewdev
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GENERELT 

Norcod AS har gjennomført en generell vurdering av muligemiljøpåvirkninger fra oppdresvirksomhetene. 
Norcod er pålagt å følge oppvurderingene med lokale lpasninger av vurderingene, beskrive planer og 
operasjoner, gi nødvendige prosedyrer og instrukser som på alle områderminimerer virksomhetens 
påvirkning på omkringliggende miljø. Det være seg bådepå land og sjø og for mennesker, dyr og økologisk 
miljø. Alle virksomheteneskal drives og operere innenfor de rammevilkår og llatelser med hensyn på 
miljøkravgiav myndighetene og det bør tas spesielt hensyn l at virksomheten ikkeskal være l ulbørlig 
hinder eller sjenanse for andre mennesker eller deresakviteter med sikte på styrking av omdømme og ry i 
lokalsamfunnene. 

MÅLSETTINGER 

Virksomheten skal a l l d  ha som minstemål å ligge innenforde grenser myndighetene har s a f o r  ulike 
miljøkrav, men gjerne strekke segenda lengre. 

RISIKOVURDERINGENE 

Vurderingene er saopp  slik i dokumentet: 

· Vurdering av miljøpåvirkning fra oppdresvirksomheten. D e e  erogså i henhold l krav g i i  
GlobalG.A.P-standard under betegnelsen Environmental Impact Assessment –EIA, krav i ASC- 
standarden og interne krav. 

· Miljømessig risikovurdering (Environmental Risk Assessment –ERA). 

· Vurdering av påvirkning på og risiko for biodiversiteten (biodiversity impact/risk assessment) av 
oppdresvirksomheten medhåndteringsplan. 

· Vurderinger av påvirkninger på og risikoen for biodiversiteten –påvirkninger og risikoer som 
uunngåelig er knyet  l oppdresvirksomhet. 

· Vurdering av virksomhetens smierisiko på omgivelsene 

MILJØHÅNDTERINGSPLAN (EMP-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) 

Selskapets miljøhåndteringsplan omfaer operasjonelleltak beskrevet i selskapets samlede 
prosedyreverk lpasset den enkeltelokalitet og basert på de ulike beskrevne påvirkninger, økologiske 
konsekvensereller kravgrunnlag. Det samlede prosedyreverk omfaer prosedyrer, instrukser, 
beredskapsplaner,plan- og kravbeskrivelser og avvikshåndteringssystem. 

Miljø- og diversitetspåvirkninger skal være registrert iulike lpassede registre og rapportsamlinger. D e e  
omfaer dokumentasjon iforbindelse med MOM-undersøkelser, fauna- og sedimentundersøkelser, 
lusetellinger, veterinære behandlingsoversikter, avfallsregistrering, produksjonsstyring,klimagass- 
registreringer, oksygen og temperaturoversikter etc. Resultatene skalårlig være oppsummert i 
trendanalyser og danne grunnlag for muligeforbedringsltak 

I l legg l de nevnte spesikke risikovurderingene er detgiegne risikovurderinger på lokalitetsnivå hvor 
tema som er g i i  deedokumentet er berørt. 

VURDERING AV MILJØPÅVRIKNING FRA OPPDRETTSVIRKSOMHETEN (ENVIRONMETAL IMPACT 
ASSESSMENT – EIA) 

I tabellen er det listet opp vurderinger av muligemiljøpåvirkninger knyet  l oppdresvirksomheten og 
som kan oppfaes somnegave. 
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 Påvirkning Kravgrunnlag Arbeidsinstrukser

11 Fôrrester på sjøbunnen
under merdene

•        Produksjonsplan
•        Akvakulturdri�sforskri�en

•        Fôring e�er plan og daglig
resultatvurdering

•        Regelmessige
miljøundersøkelser av fauna
og sediment

21 Næringssalter fra fôr i
vannmassene

•        Spesifikasjon av fiskefôr
•        Akvakulturdri�sforskri�en

•        Mo�akssjekk av fôret mhp.
fôrstøv, fôrbrekkasje og
fe�slipp

•        Måling av fôrstøv minimum
1 gang per kvartal i henhold
�l kravspesifikasjon og
standard

31 Utslipp av par�kulært
materiale fra fisk på
bunnen og i
vannmassene

•        Akvakulturdri�sforskri�en
•        Krav om miljøovervåkning

•        Regelmessig
miljøundersøkelser av fauna
og sediment for eventuell
opphopning av organisk
materiale under merden

4 Rømming av fisk •        NYTEK – NS 9415 •        Forebyggende prosedyrer
for oppdagelse av rømming

•        Følge beredskapsplanen for
rømming

•        Iverkse� de beskrevne �ltak
•        Varsle i henhold �l

kommunikasjonsplanen.

5 Avfall fra lokaliteten på
avveie

•        IK-HMS-forskri�en
•        Avfallshåndteringsplanen

•        Avfallsplanens prosedyrer
skal følges

•        Avfallet innhentes og
håndteres i henhold �l plan.

6 Diesel-/oljeforurensning
fra båt/flåte

•        Interne instrukser
•        IK-HMS-forskri�en
•        Akvakulturdri�sforskri�en

•        Daglig sjekk av alt utstyr for
diesellekkasje/-spill

7 Støy fra båt/flåte,
fôringsutstyr

•        Aktuelle forskri�er
•        Interne instrukser

•        Båt skal kun brukes �l
nødvendig arbeid og
transport

8 Kjemikaliespill/-
forurensing på utstyr,
produkt, personell

•        Produktdatablad
•        IK-HMS-forskri�en

•        Daglig sjekk av
kjemikalielager og
dødfisklager (-tank)

•        Prosedyrer for bruk,
håndtering og deponering
av kjemikalier

9 Lukt •        IK-HMS forskri�en
•        Interne instrukser

•        Renhold og desinfeksjon av
fôrlager og fôringsutstyr

•        Renhold og desinfeksjon av
flåte og båter

•        Fjerning av organisk
materiale og annet avfall
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10 Lus/parasier • Forskrier 
• Fiskevelferdsforskrier 
• Interne krav 

• Individkontroll 

11 Klimagasser • Interne krav 
• Serseringskrav 

• Registrering av forbruk av 
diesel og bensin 

• Registering av forbruk av 
elektrisk kra 

• Beregninger av utslipp av 
klimagasser 

1 : En mer omfaende risikovurdering er giidokumentet Utslipp av parkulære og løste stoer fra 
maiskanlegg (GYLDIG, PASSERT REVISJONSFRIST) 

MILJØMESSIG RISIKOVURDERING (ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT – ERA) 

I tabellen er det g i e n  miljømessig risikovurdering avrealisske risikoer for påvirkninger knyet  l 
oppdresvirksomheten. 

Påvirkning Kravgrunnlag Arbeidsinstrukser/akseptkriterier 
for miljøpåvirkning 

1 1 Fôrrester på sjøbunnen 
under merdene 

• Produksjonsplan 
• Forurensningsloven 
• Utslippsllatelse 

• Kontroll med uôr ing og 
lvekst gjennom bruk av 
Fishtalk og dagligevurderinger 
av a p p e o g  fôropptak vha. 
kamerakontroll, ref. 
prosedyre; Overordnet 
fôringsstrategi 

• Forhøyet fôrforbruk deneres 
i utslippsllatelsen, som at 
forholdetmellom totalt 
fôrforbruk for en 
produksjonssyklus og total 
biomasse produsertoversger 
1,1. Ved overskridelse skal 
årsakene l d e e  kartlegges 
ognødvendige l t a k  sees  i 
verk i den hensikt å redusere 
fôrforbruket påneste utse 

• Miljøundersøkelse MOM-B 
iht. NS-9410 av lokaliteten 
e e r  fast plan ogi samsvar 
med myndighetenes krav 

• MoaMOM-rapport 
dokumenterer lokalitetens 
bæreevne og er gjenstandfor 
intern vurdering for 
oppfølging av hver enkelt 
lokalitets totale miljølstand 

https://kunde.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=norcod&DocumentID=2122
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21 Næringssalter fra fôr i
vannmassene

•        Spesifikasjon av fiskefôr
•        Utslipps�llatelse

•        Daglig observasjon av fôrstøv,
fôrbrekkasje og fe�slipp fra
fôret, ref. prosedyre; U�ak av
fôrprøve og
reklamasjonsbehandling

•        Resipientundersøkelse iht.
NS-9410 e�er fast plan og i
samsvar med myndighetenes
krav

•        Uakseptable forhold skal
registreres og rapporteres

•        Utslippene skal ikke gi en
dårligere �lstandsklasse i
overflatevannet i
influensområde
omkring anlegget om
sommeren enn
natur�lstanden

•        Strandsonen i nærheten av
anlegget skal ikke være synlig
påvirket av utslipp eller annen
forurensning fra anlegget

•        Mo�a� MOM-rapport
dokumenterer lokalitetens
bæreevne og er gjenstand for
intern vurdering for
oppfølging av hver enkelt
lokalitets totale miljø�lstand

31 Utslipp av par�kulært
materiale fra fisk på
bunnen og i vannmassene

•        Forurensningsloven
•        Utslipps�llatelse

•        Kontroll med u�ôring og
�lvekst gjennom bruk av
Fishtalk og daglige vurderinger
av appe�� og fôropptak vha.
kamerakontroll, ref. prosedyre
Overordnet fôringsstrategi

•        Resipientundersøkelse iht.
NS-9410 e�er fast plan og i
samsvar med myndighetenes
krav

•        Mo�a� MOM-rapport
dokumenterer lokaliteters
bæreevne og er gjenstand for
intern vurdering for
oppfølging av hver enkelt
lokalitets totale miljø�lstand

4 Rømming av fisk •        NYTEK – NS9415 •        Ved mistanke om rømming av
fisk skal prosedyrer for de�e
iverkse�es umiddelbart og
oppsa�e varslingsru�ner
følges
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5 Dødfisk •        HMS – forskri�en
•        Avfallshåndterinsplanen
•        Dri�sforskri�en
•        Utslipps�llatelse

 

•        Dødfisk skal kontrolleres
daglig og håndteres i henhold
�l oppsa�e prosedyrer og
dri�sforskri�en

6 Avfall fra lokaliteten på
avveie

•        Interne instrukser
•        Forurensningsloven
•        Utslipps�llatelse

•        Planen for avfallshåndtering
skal følges

•        Avfall på avveie skal hentes
inn og deponeres i henhold �l
planen

•        Avfall på sjø- eller landanlegg
skal ikke hense�es
midler�dig, men søkes
deponert umiddelbart.

7 Diesel-/oljeforurensning
fra båt/flåte

•        Forurensningsloven
•        Interne instrukser
•        Utslipps�llatelse

•        Båter skal sjekkes daglig (eller
ved bruk) for eventuell
lekkasje og unødvendig slipp.

•        Fylling av båter og flåter skal
foretas på en forskri�smessig
måte for å unngå uhell

•        Oljeholdig avløpsvann fra
verksted, motorrom eller
lignende skal renses i
oljeavskiller eller �lsvarende
renseinnretning

8 Støy fra båt/flåte og
fôringsutstyr

•        Forurensningsloven
•        Interne instrukser
•        Utslipps�llatelse

•        Båter skal brukes på en
ansvarlig og profesjonell måte
og ikke utover det som er
nødvendig og som er
beskrevet i prosedyrer og slik
at unødig støy unngås

•        Støy i fôringsanlegget skal
holdes under de øvre grenser
og vurderes fortløpende med
tanke på sjenanse for både
omgivelser og internt
arbeidsmiljø

•        For hver enkelt lokalitet er
støybegrensninger fastsa� i
Utslipps�llatelsen

•        Ak�viteter som er ekstra
støyende og som vil pågå over
flere dager, skal
forhåndsvarsles �l berørte
naboer, ref. Utslipps�llatelse
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9 Kjemikaliespill eller 
lekkasje /-forurensing på 
utstyr,produkt og 
personell 

Med kjemikalier menes 
her kjemiske stoer og 
stolandinger som 
brukes i virksomheten, for 
eksempel 
begroingshindrende 
midler, vaskemidler, 
desinfeksjonsmidler, 
legemidler, 
hydraulikkvæsker og 
brannbekjempningsmidler. 

• Produktdatablad 
• HMS – forskrien 
• Utslippsllatelse 

• Kjemikalier skal holdes 
innelåst 

• Beholdere for kjemikalier skal 
sjekkes i vernerunder og ved 
brukinspiseres. 

• Kjemikaliespill under 
håndtering skal umiddelbart 
samles opp og sikres 

• Brukte kjemikalier skal 
håndteres som spesialavfall og 
sikres ilukkede beholdere 

• For alle kjemikalier vurderes 
substusjon med jevne 
mellomrom 

• Nøter som er behandlet med 
miljøskadelige kjemikalier 
(inkludertkobber), kan ikke 
vaskes og reimpregneres på 
oppdreslokaliteten. 
Grovrengjøring av nøter i form 
av spyling er l l a  

10 Tap av tau, plastrester, 
hele eller deler av ringer, 
fortøyninger etc. 

• Avfallshåndteringsplanen 
• Kommunale krav og 

retningslinjer 
• Utslippsllatelse 

• Daglig inspeksjon under 
røkng skal e r n e  alt løst 
materiale 

• Utrangert utstyr skal avhentes 
i henhold l fast plan 

11 Lukt • Utslippsllatelse • Fjerning av organisk materiale 
fra hele anlegget. 

• Renhold av å te ,  båt, fôrsiloer 
og fôringsutstyr 

• Dødsktank skal sikres mot 
uønsket lukt ved at 
surhetsgraden (pH)holdes 
innenfor oppsae krav 

• All virksomhet ved 
oppdresanlegget skal foregå 
slik at det ikkefører l 
luktulemper av betydning for 
naboer m . .  

12 Lys • Utslippsllatelse • Lys i produksjonsanlegget skal 
ikke brukes ukrisk eller l 
sjenansefor omgivelsene 

13 Utslipp av klimagasser • Nasjonale mål for reduksjon 
av klimagassutslipp 

• Der det er mulig skal bruk av 
fossilt drivstofases ut l 
fordelfor bruk av fornybar 
energi. 

1 : En mer omfaende risikovurdering er giidokumentet Utslipp av parkulære og løste stoer fra 
maiskanlegg (GYLDIG, PASSERT REVISJONSFRIST) 

https://kunde.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=norcod&DocumentID=2122
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VURDERING AV PÅVIRKNING PÅ OG RISIKO FOR BIODIVERSITETEN (BIODIVERSITY IMPACT/RISK
ASSESSMENT) AV OPPDRETTSVIRKSOMHETEN MED HÅNDTERINGSPLAN

Vurderinger av påvirkninger på risikoen for biodiversiteten – påvirkninger og risikoer som uunngåelig er
kny�et �l oppdre�svirksomheten.

 Påvirkning Økologisk konsekvens Forebyggende/dempende
�ltak

11 Endring av opprinnelige og
naturlige habitat

•        Ødeleggelse av gytegrunner/-
plasser for stedlige arter.

•        Ødeleggelse av habitat for
truede dyrearter

•        Fisk som har konstant �lgang
�l å spise spillfôr kan endre
a�erd i forhold �l tradisjonelle
næringsvandringer og
gjennom økt antall fortrenge
andre arter eller endre
konkurranse-bilde i habitatet.

•        Styring og overvåkning av
fôrforbruk opp mot �lvekst
på fisken.

•        Overvåkning av utslipp av
fôrpellets og overvåkning
av miljøutviklingen under
produksjonsenhetene
både med hensyn �l fauna
og fysisk/kjemiske
parametere gjennom
regelmessig MOM-B og
MOM-C undersøkelser.

•        Biologisk mangfold skal
være kartlagt på bunnen
av lokaliteten som en del
av godkjennings-
prosessen.

21 Næringsstoffer og organisk
materiale frigjøres �l det
omkringliggende økosystem

Kan få økt vekst av planktoniske
alger i vannmassene og alger i

�devannssonen. De�e kan igjen
føre �l reduksjon av
oksygenmengdene i og nært
bunnen gjennom at økt organisk
materiale fører �l økt
oksygenforbruk av bakteriene
involvert i nedbry�ngen av de�e
materialet.

•        Styring og overvåking av
fôrforbruk opp mot �lvekst
på fisken

•        Vurdere �devannets evne
�l å forestå
vannutski�ning på en
regelmessig måte og
dermed bidra �l at økt
�lførsel av organisk
materiale spres over et
større område slik at det
ikke representerer en
større belastning.

•        Strømhas�gheter og
dominerende
strømforhold skal være
kartlagt i området
lokaliteten ligger og bidra
�l å danne grunnlaget for
vurdering av lokalitetens
egnethet �l oppdre�.
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3 Rømming av fisk Gene�sk påvirkning av stedegne
ville stammer av samme art som i
y�erste konsekvens kan endre og
redusere gene�sk variasjon i
villfisken med adferdsendringer
og/eller nedsa� fer�litet og
fekunditet som resultat

•        Teknisk utstyr og
dri�skompetanse skal
være av en slik art og
beskaffenhet at faren for
rømming av fisk skal anses
som minimal.
Styringssystemer for antall
fisk og biomasse skal
daglig danne grunnlag for
vurdering av at man har
styring og kontroll.

•        Alt utstyr skal være
ser�fisert og godkjent i
henhold �l de standarder
og forskri�er som er gi�.

•        Under produksjon skal
utstyret inspiseres, sjekkes
og kontrolleres både under
og over vannoverflaten
e�er en fast plan for å
sikre at rømming ikke
forekommer.

4 Medisiner/medisinrester
eller kjemikalier �lført
omkringliggende økosystem

Fugler, pa�edyr, fisk og
evertebrater kan få i seg spillfôr
med medisinrester og/eller
dødfisk med medisinrester.
An�bio�ka kan representere en
fare for resistens, mens lusemidler
kan representere en fare for
krepsdyrs skallski�e og gjøre
bestanden av disse sårbar.

Spesielle prosedyrer under
medisinfôring skal sikre at
fôrspill unngås i den grad det
er nødvendig. Medisinfôr skal
ikke brukes utover �den som
er angi� eller i større kvantum
enn bestemt. Medisinfôr skal
kun brukes i henhold �l
veterinærens bestemmelse og
aldri andre sammenhenger
enn ved sykdomsutbrudd og
aldri profylak�sk eller som
fremmer av vekst og all�d i
henhold �l VHP.
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5 Tiltrekking av ville dyr og
fugler

Fisk samlet i merd eller dødfisk i
merden vil naturlig kunne �ltrekke
seg dyr og fugler. Stedegne arter
vil kunne samles i større antall enn
normalt og på sikt vil nye arter
kunne etablere seg i område og
endre dyresamfunnet over �d.

•        Død fisk må søkes �ernet
daglig eller så o�e som
mulig slik at de ikke
�ltrekker seg
oppmerksomhet fra ville
dyr og fugler. Rovfisk og
rovpa�edyr må hindres
�lgang �l merdene
gjennom at det tekniske
utstyret er av en
beskaffenhet som gjør
de�e vanskelig. Det skal i
�llegg føres inspeksjon og
registrering i dagjournal
over alle hendelser
�lkny�et observasjon av
pa�edyr og rovfisksom kan
angripe anlegget.

•        Takne� (fuglene�) skal
brukes for å hindre fugl i å
komme inn i merden og
være konstruert slik at den
hindrer fuglers inngang og
sam�dig ikke representere
en skaderisiko for fuglen
ved et fluk�orsøk. Fugl
som er kommet inn under
takne�et skal hjelpes ut på
en måte som ikke skader
fuglen.

•        Pa�edyr som forvolder
skade eller stresser fisken
skal kunne fanges og
�ernes fra anlegget og i
y�erste konsekvens avlives
i henhold �l det lovverk
som finnes på området av
en der�l utpekt person.
Det skal u�øres en
risikovurdering e�er
hendelser med avliving
eller funn av døde ville dyr
og fugler i anlegget.
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6 Fisken som reservoar og 
parasier og patogener 

Store mengder parasier samlet 
på et begrenset område kanøke 
risikoen for s m i e  over på 
villsken som trekkes l merden. 

Smieoverføring fra s k  i merd l 
villsk av patogenebakterier vet vi 
pr. i dag lite om, men muligheten 
for slik overføring ersannsynligvis 
lstede. 

Antall lus/parasier pr. s k  
skal telles i henhold l 
myndighetenes krav og 
interne krav. Avlusningsltak 
skal iverksees e e r  
veterinærens pålegg. Dødsk 
skal ved mistanke om sykdom 
analyseres forpatogener og ut 
fra eksisterende kunnskap, 
e e r  råd fra veterinær og i 
henhold l VHP skal l t a k  
iverksees for å dempe 
smiepress på øvrig s k i  
anlegget og omgivelsene. 

7 Klimagassutslipp Klimagassutslipp kan bidra l 
klimaendringer medkonsekvenser 
for økologiske systemer og 
endringer i eksisterende 
naturmiljø. 

Bruk av fornybar energi er fult 
mulig og vil bli planlagtfaset 
inn e e r  hvert som alle 
vurderinger er gjort. D e e  vil 
bidra lreduksjon av utslipp 
av klimagasser og redusere 
produktets 
produksjonsmessige 
klimamessige fotavtrykk. 

1 : En mer omfaende risikovurdering er giidokumentet Utslipp av parkulære og løste stoer fra 
maiskanlegg (GYLDIG, PASSERT REVISJONSFRIST) 

VURDERING AV VIRKSOMHETENS SMITTERISIKO PÅ OMGIVELSENE 

Fiskesykdommer kan forårsake store problemer i oppdreogvanligvis representerer sykdomsutbrudd 
smiefrigjøring og økt smiepress p å s k  rundt anleggene. Det er sannsynlig at s m i e  fra oppdressk l 
villsk kan forekomme, men omfang og konsekvenser kjenner vi lite l .  Risikofaktorer som er vikge for egg 
og s k ,  og at s m i e  kan spres med rømtsmiet s k  eller at s k  oppsøker oppdresanlegg med smie. 
Lus/parasiersom smiespreder kan være trolig. Risikoen for bestandsregulerende eekter påvillsk som 
følge av smiespredning fra oppdressk vurderes imidlerd avforskningsmiljøene. 

Sammenlignet med villpopulasjoner har et oppdresanleggstor biomasse og vertstehet, og 
sykdomsutvikling hos enkelndivid kanmedføre en svært e e k v  smiespredning, h u r g  økende 
smiepress ogsykdomsutbrudd. God lgang på verter og den e e k v e  overføringen av smiekan videre 
føre l utvikling av mer potente varianter av patogener. 

RISIKOFAKTORER 

VANNSTRØMMER 

Strømmene i havet er generelt uforutsigbare og skiende meddrivkreer som vind, devann, 
ferskvannsavrenning og trykkforskjeller skaptav endringer i vannets lagdeling mellom kyst og o rd .  Det er 
store variasjoneri d og rom når det gjelder strømmønsteret – i d fra noen m e r  og oppoverog i rom ser 
vi variasjonen i den verkale gradienten med rask reduksjon avstrømstyrken mellom overate og de første 
dybdemeterne. 

https://kunde.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=norcod&DocumentID=2122
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Relaterte dokumenter: 

Utslipp av partikulære og løste s t o e r  fra matskanlegg 

Om strøminformasjon har betydning for spredning av patogeneravhenger av leveden for patogener i 
sjøvann. Er patogenet labilt med kortleverd vil devannet være vikg, mens for en agens som 
lus/parasier vil reellforytning foregå med andre strømkomponenter, mens devannet kun er en 
blandingsmekanisme. Smiestoer fortynnes i sjøvannet, men kan på grunn av devarierende strømmene 
og kronglete kysopograkunne konsentreres i ekkermed betydelig høyere verdier enn gjennomsniet – 
typisk er de høyestekonsentrasjonene 10-30 km fra kilden, men små konsentrasjoner kan spres mer enn 
100 km. D e e  kan skape risiko for betydelig høyere infeksjonspress i utvalgteområder i order og disse 
områdene vil kunne fungere som midlerdigereservoarer. Varierende strømmer vil fra slike områder kunne 
føre pulser av agensl omkringliggende områder og skape høye smiepress. 

FLYTTING AV FISK 

Oppdressk y e s  med brønnbåt eller tankbiler. Undertransport kan stresset på sken øke slik at det 
oppstår økt smiefrigjøringfra inserte enkelndivider og svekkede eller syke individer kan dø. Deekan 
igjen øke smiepresset under transporten og medføre smiefrigjøring medtransportvannet. I dag har 
brønnbåter restriksjoner for å hindresmiespredning mellom anlegg eller soner, men ikke spesikt med 
tanke påsmie  l villsk. Da deler av transporten kan foregå med utskiing av vanni kombinasjon med 
intens akvitet, kontakt med mye s k  og d v i s  frakt overstore avstander er d e e  en risikofaktor for 
spredning av s m i e  fraoppdressk l villsk. For å redusere risikoen for spredning av agens mådet sikres 
at utløpsvannet desinseres e e k v t .  

SMITTESPREDNING VED RØMT OPPDRETTSFISK 

Syk eller smiebærende oppdressk som rømmer kanrepresentere en smiefare for villsk. Hvor stor 
risikoen vil være er k n y e t l  hvordan rømt s k  spres som igjen avhenger av dspunktet på året for 
utslippet. Rømt s k  kan oppsøke andre oppdresanlegg og derigjennom spre s m i e  l s k e n  i disse 
anleggene. Muligens kan d e e  også skje gjennom utveksling avlus/parasier. 

https://kunde.extend.no/index.pl?pid=norcod&RevisionID=2228
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