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Risikokarlegging 
Alle bedriftens aktiviteter skal være på et akseptabelt risikonivå. 
Risikokartleggingen har som hensikt å karlegge risikoomfanget i de ulike prosesser for så å planlegge 
og innføre tiltak som forbygger uønskede hendelser. 
Uønskede hendelser defineres som hendelser som: 

- Påfører mennesker og dyr unødig lidelse og skader 
- Påfører miljøet unødig skade 
- Reduserer sikkerheten for mennesker og dyr 
- Påfører bedriften og samfunnet betydelige økonomiske tap. 

 
I risikokartleggingen går vi gjennom de ulike arbeidoperasjoner og drøfter hva som kan gå galt og 
videre hvilke tiltak bedriften vil iverksette for å utføre arbeidsoperasjonene på et akseptabelt 
risikonivå. 
 
Risikokartleggingen omfatter IK- og HMS-arbeidet. 

 
RISIKOANALYSE 

Arbeidsoperasjon Hva kan gå galt/ 
sannsynlighet / konsekvens 

Risiko 
S x K 

Hva kan vi gjøre Ansvarlig 

1.Skifte av not A Søm rakner / 1 / 3 
B Notskade ved opptak av 
gammel not / 2 / 2 
C Nøter går under i 
koblingspunkt  når ny og 
gammel not slippes 1 / 2 

3 
 
4 
 
 
2 

Sikre søm med dobbelt halvstikk for 
hvert 5. innstikk. 
Ta ”hyppige” tak, bruke stropp rundt 

not i størst mulig grad, unngå svært 
skitten not 
Sikre koblingspunkt med blåser og 
båter på siden av ring 

SBA 

2. Notvask i sjø A Skade på not / rømming / 
2 / 2 
B Stress av fisk / 2 / 1 

 
4 
2 

Opplæring i bruk av utstyr SBA 

3. Usetting av fisk A Fisk rømmer gjennom 
not med store mausker 1 / 3 
 
B Skade fortøyn. 4 / 1 
C Skade på not 1 /2 
D Stress / 2 / 1 

4 
2 
2 
4 
2 
3 

Bruke riktig mauskestørrelse i 
forhold til fiskens størrelse, se 
prosedyre 4.1.1 
Opplæring, spesielt oppmerksom på 
haneføtter ved flytting av brønnbåt 

SBA 

4. Levering av 
fisk 

A Skade fortøyn./4 /1 
B Stress / 2 / 1 

4 
2 

Opplæring, spesielt oppmerksom på 
haneføtter ved flytting av brønnbåt  

SBA 

5. Avlusing A Skade fortøyn. 4 / 1 
B Stress / 2 / 1 
 
 
C Skade på 
omkringliggende miljø / 2 / 
2 

4 
2 
 
 
 
4 

Opplæring, spesielt oppmerksom på 
haneføtter ved flytting av brønnbåt + 
oksygennivå 
 
Vurdere bruk av metode, mengde, 
tidspunkt for behandling, 
miljøforhold på lokalitet og 
spredningsforhold med tanke på 
naturverdier rundt lokaliteten. 
Kartlegge gytefelt, korallrev og 
rekefelt ved alle lokalitetar. 

SBA 

6. Drift av 
fiskeoppdrettsanl. 

A Gnag og hull på not, slitt 
fortøyn. 2 / 2  
B Smitte og  
sykdom : 2 / 1 
C Miljøbelastning av 

 
4 
 
2 
 

Regelmessig fjerning av dødfisk min 
3 g / uke 
Regelmessig besøk av veterinær 1 
gang pr mnd 
Kontroll av 

SBA 
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lokalitet/  2 / 2 4 desinfiseringsdokumentasjon på 
arbeidsbåter og brønnbåter 
Rapportere regelmessig til 
myndigheter 
Regelmessig undersøkelse av lokal. 

7. Flytting / lining 
av fisk til annen 
not 

A sying, feste løsner 2 / 2 4 Sikring av sying ved hvert 5 
innstikk, ekstra sikring av ledenot 

SBA 

8. Kverne og 
ensilere dødfisk 

Lekkasje / 1 / 2 2 Opplæring av ansatte SBA 

9. Arbeid på sjø Havari, drukning 2 /1 2 Bruk av flytevest samt reservebåt på 
anlegget 

SBA 

10. Fòring Overfòring / 2 / 1 2 Opplæring av ansatte, bruk av 
kamera til kontroll 

SBA 

12. Dykking A Skade på not 2 / 1 
B Stress 2 /1 

2 
2 

Følge dykkerrutiner SBA 

13. Desinfisering, 
vasking, etc 

Utslipp av miljøskadelige 
kjemikalier / 1 / 2 

 
2 

Tilgjengelig datablad med instrukser, 
samt nødvendig opplæring i bruk av 
kjemikalier 

SBA 

14. Medisinering 
og bruk av 
avlusingsmidler 

Utslipp til omkringliggende 
miljø / 1 / 2 

2 Det skal foretas en risikovudering 
ved bruk av nye legemidler der en 
skal: Ta hensyn til metode, mengde, 
tidspunk og strømretning slik at 
utslipp i minst mulig grad berører 
gytefelt, rekefelt, korallrev, mv. 
Det skal alltid brukes kamera ved 
tildeling av medisinfòr. 

SBA 

15. Alphamax og 
Betamax 

Høy konsentrasjon kan 
være negativt for krepsdyr 
som er nærmere enn 200 
meter 1 / 2 

2 Vi skal kun bruke brønnbåt og båten 
skal tømmes for behandlingsvann 
minimum 300 meter fra land. 

SBA 

16. Salmosan og 
Azasure 

Høy konsentrasjon kan 
være negativt for krepsdyr  
nærmere enn 200 meter 1/ 2 

2 Vi skal kun bruke brønnbåt og båten 
skal tømmes for behandlingsvann 
minimum 300 meter fra land. 

SBA 

17. Hyrogen- 
perioksyd 

Utslipp til omkringliggende 
miljø 1 / 1 

1 Vi skal kun bruke brønnbåt. H2O2 
vil omdannes til vann og oksygen i 
brønnbåten og der er ingen fare for 
påvirkning til det omkrinliggende 
miljø 

SBA 

18. Kitinhemmere 
og slice 

Utslipp til omkringliggende 
miljø 2 / 2 

4 Det skal alltid benyttes kamere ved 
fôring med kitinhemmere og slice. 
Mannskap skal være til stede i 
kontrollrom og sjekke utfòring med 
gjevne mellomrom. Utfôring 
avsluttes i god tid før pellet går 
gjennom nota. 

SBA 

19. Opptørking av 
fisk 

Stress og skade på fisk /  
 2 / 1 

 
2 

Opplæring, bruke nødvendig tid 
avhengig av tetthet i not og 
temperatur 

SBA 

20. 
Kjønnsmodning 

Nedklassing ved slakt 
Redusert dyrevelferd 
/middels 1 /2 

 
 
2 

Bruk av lys på fisk som skal slaktes 
etter juni 2. år i sjø 

SBA 

21. Telling av lus A Risiko smitte 2 / 2  
B og dødelighet ved    
bedøvelse fisk 4 / 1 

4 
 
4 

Alltid bruke hansker ved håndering 
av fisk, aldri flytte hansker til annen 
lokalitet + håndvask 

SBA 
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Nøyaktig dosering ved bedøvelse 
22. Bruk av 
ekstrautstyr 

Skade på not 2 / 2 2 Bruke alt ekstautstyr i.h.t. 
brukerhåndbøker 

SBA 

23. Bruk av skjul 
til rensefisk 

Skade på not som følge av 
gnag 2 / 2 
 

4 
 
 
 

Bruke nedlodding som ikke gnager 
på nota, fortinnsvis blytau. Henge 
skjulene slik at de ikke kommer i 
kontakt med nota 

SBA 

24. Bruk av 
undervannslys  

Skade på not som følge av 
gnag 2 / 2 

4 Henge lysene i solide oppheng med 
flyteelement opp som sikrer at de 
henger med god klaring til notbunn 

SBA 

25. Bruk av 
hamsterhjul 

Skade på not som følge av 
at hamsterhjulene sliter seg  
1 / 1 

1 God innfesting av hamsterhjul med 
fire 16 mm tau festet i festepunkter 
på flytekragen. 

SBA 

     
26. Bruk av riktig 
maskestørrelse 

Brukes av for stor 
maskestørrelse ved utsett av 
ny fisk eller ved skifte av 
not 1 / 3 
 

 
 
 
3 

Alltid bruke 40 omfars møte ved 
utsett av fisk, og aldri sette ut fisk 
som er mindre enn 70 gram. Kreve 
individveiing av min 100 fisk før 
levering. Ikke skifte not til større 
maskevidde før fisken er over 1 kg i 
gjennomsnitt. 

SBA 

27. Sulting av laks 
for å oppnå bedre 
effekt av 
rensefisken 

Dårligere velferd / helse for 
fisken som følge av at 
fisken ikke får mat. 
Mulighet for at laksen 
spiser rensefisk i 
sulteperioden. 1 / 3 

 
 
3 

Gjennomføring av tiltaket skal, i 
størst mulig grad, skje på lave 
temperaturer. Det skal begrenses til 3 
dager sulting om sommeren (over 8 
grader) og 4 dager om vinteren. 
Effekten skal dokumenteres. 

SBA 

28. Sulting av 
rensefisk for å 
oppnå at den 
spiser mer lus 

Dårligere velferd / helse for 
fisken som følge av at 
fisken ikke får mat. 1 / 3 

 
3 
 
 

Gjennomføring av tiltaket skal, i 
størst mulig grad, skje på lave 
temperaturer. Tiltaket skal skje 
samtidig som laksen sultes for 
samme formål. Det skal begrenses til 
3 dager sulting om sommeren (over 8 
grader) og 4 dager om vinteren. 
Effekten skal dokumenteres. 
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Matriser for kartlegging av risiko 
Tallene som fremkommer i tabellen over er lagt inn i matrise 1 for rømningsrisiko og matrise 2 for 
miljø og dyrevelferdsrisiko 
 
Tabell 1, Risikomatrise for å klassifisere hendelser som kan føre til rømming  
 
      Konsekvens 
Sannsynlighet 1 2 3 4 
4 3 D, 4 A, 5 A    
3     
2 12 A, 22 1 B, 2 A, 3 C, 22, 

23, 24 
  

1 25  1 C 1 A, 5 A, 26  
 
 
 
 Stor risiko (uakseptabelt) 
 Middels risiko (vurdere tiltak) 
 Liten risiko (ingen tiltak nødvendig) 
 
Klasse Sannsynlighet 
1 En gang hver 100. år eller skjeldnere 
2 Minst en gang hvert 10. år 
3 Minst en gang hvert år 
4 Minst en gang hver måned 
 
 
Klasse Konsekvens 
1 Mindre rømming, 1 – 100 fisk 
2 Fra 100 til 10.000 fisk 
3 Fra 10.000 til 50.000 fisk 
4 Over 50.000 fisk 
Størst risiko regner vi at det er i forbindelse sannsynligheten for skade på fortøyning i forbindelse med all 
brønnbåttrafikk ved anlegget jfr 3 A, 4 A og 5 A. Risikoen for at det skal skje en rømming i forbindelse med 
dette er imidlertid lav. 
Årsaken til problemet er for dårlig kommunikasjon med brønnbåt, som ofte har åpnet opp feil luke for inntak av 
vann. Dette vil bli innskjerpet og beskjed vil bli bedt bekreftet ved alle anløp.  
 
 
 
 
Tabell 2, Risikomatrise for å klassifisere hendelser som kan gi uheldige miljømessige eller dyrevelferdsmessige 
hendelser 
      Konsekvens 
Sannsynlighet 1 2 3 4 
4 21 B    
3     
2 9, 10, 12 B, 18, 19 6C, 21 A, 5C   
1  2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 

8, 13, 14, 20 
27, 28  

 
Størst risiko i forbindelse med lusetelling, der en bedøver fisk og lar den våkne opp igjen i eget kar før den 
slippes ut i merden igjen jfr 21 B. Det vil alltid være forholdsvis stor sannsynlighet for at noen av disse fiskene 
dør som følge av overdosering av bedøvelse, men antall døde vil aldri bli stort.  
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 Stor risiko (uakseptabelt) 
 Middels risiko (vurdere tiltak) 
 Liten risiko (ingen tiltak nødvendig) 
 
Klasse Sannsynlighet 
1 En gang hver 100. år eller skjeldnere 
2 Minst en gang hvert 10. år 
3 Minst en gang hvert år 
4 Minst en gang hver måned 
 
 
Klasse Konsekvens 
1 Mindre dødelighet, 1 – 100 fisk 
2 Fra 100 til 10.000 fisk dør 
3 Fra 10.000 til 50.000 fisk dør 
4 Over 50.000 fisk dør 
 
 


