Beredskap
Innledning
Vi vil i dennefasenbeskrivede overordnetemomenter i beredskapeni anleggettil ASH.Det vil bli
utarbeidet egneberedskapsplanerfor de hendelsenesom fører til de størstekonsekvensene:
•
•
•
•
•

Personskader
Rømmingav fisk
Sykdomog Massedød
Forurensningog utslipp
Brann

Målsetning
Om det skulleoppståen uventet hendelseskalvi sørgefor at det er systemersom vil
hindre/begrense/håndtererhendelsen.

Fiskevelferd/helse
For å lykkesmed produksjonav lakser det helt avgjørendeat forhold som kan skapeet miljø hvor
fiskenhar god fiskevelferdog fiskehelseer tilstede. Herunderer det mangemomenter som sørger
for god helseog velferd hos fisk. Det foreliggeren intensjonsavtalemed fiskehelsetjenestesom vil
bistå i en akuttsituasjon.Fiskehelsetjenesten
vil ogsåværevår rådgiveropp mot fiskehelseog
velferdsspørsmål.De vil ogsåha månedligebesøkfor prøvetakingogvurderingav fisken
Alle installasjoneri dokkeneer utformet med tanke for å sikregod fiskehelseog velferd. Dette har
ogsåværtfokus i utviklingenav det systemetsom brukesfor å flytte fiskenefra en dokk til en annen.
Fisksom dør ila produksjonenvil bli hentet opp daglig,her vil det benytteset «liftup»-system. Man
vil prøve å fastslådødsårsakenved visuellkontroll for å kunnese på tendensertil sykdom.Det vil bli
laget strengerutiner rundt videre behandlingog transport av den døde fisken. Det er tegnet en
intensjonsavtalemed selskapsom vil hente ensilasjeog som vil bistå ved massedødav fisk.
De vil bli brukt kamerai hver dokk for å kunne sjekkestatuspå fisk og å sjekkeom fiskenfår den
mengdenfôr som den trenger for god helse,velferd og vekst.

Smitte/sykdom
Inntak på sjøvannskalliggepå ca 60-80metersdyp. Temperaturenpå vannet inn i anleggetvil være
ca 8 gradergjennomhele året. Da de fleste utbrudd av kjente sykdommerskjer på høyere
temperaturer ser vi på dette som et godt tiltak for å få ned risikoenfor smittsommesykdommeri
anlegget.Skullevi derimot få sykdomen av dokkenevil denne bli isolert og det vil bli opprettet
særskiltesmitteverntiltak for å hindre internsmitte. Det vil sammenmed fiskehelsetjenestebli
vurdert hvilke tiltak som settesi verk. Nødlaktingved sykdomkan gjennomføresi tilhørendeslakteri.
Vi vil sette strengekrav til renhold og desinfiseringbådeinternt for de som arbeiderpå anleggetog
eksterneaktører,herunderbrønnbåter,fôrbåter, servicebåterog lastebåter.Vi vil ha rutiner for
innkjøpog mottak av smolt som sørgerfor at smoltenvi mottar er vaksinertmot de sykdommersom
til enhvertid er gjeldenefor området.

Smoltprodusentvil bli fulgt opp ved besøkpå smoltanleggbåde fra ossog fiskehelsetjenestefor å se
på tilstand og kvalitet på smolt før levering.Det vil ogsåværerutiner for mottak av smolt som sikrer
god kvalitet på den smoltenvi mottar.
Det vil opparbeidesrutiner for vaskog desinfeksjonav utstyr som skalflyttes mellom dokkene.
Vi/fiskehelsetjenestevil ta stikkprøverav fiskenfor å hindre internsmitte. Fiskehelsetjeneste
vil også
Biståi en beredskapssituasjon.

Vannkvalitet
Vannkvalitetvil bli en avgjørendesuksessfaktori dette anlegget.For å sikre god
vanngjennomstrømninger det lagt opp til at hver dokk skalha et separatinntakssystemog
pumpesystem.For å sikre god vannkvalitetblir følgendeparameteremålt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vannforbruk
O2 inn
O2 ut
Temperatur
Co2
Fosfor
Nitrogen
Ammoniakk

Vi vil ha mulighet til å tilsette oksygeni innløpet dersomen situasjonskullekrevedette. Slamvil bli
sugdopp av roboter.

