
Hvordan vil samarbeid og 
samhandling bidra til å sikre 

operasjoner i havbrukssektoren?



Det som kan gå galt….



Er samhandling og samarbeid det samme ?

Selv om disse definisjonene er rimelig like, gjennom at begge handler om å arbeide sammen, så har de likevel noen 
ulike meninger ved seg. Det som skiller dem handler om graden av forpliktelse og deltakelse mellom de ulike 
personene, deltakerne og fartøyene som samarbeider og samhandler.

Samarbeid handler om å arbeide sammen for å løse en konkret oppgave, der for eksempel arbeidsoppgavene blir 
fordelt mellom deltakerne, og der hver person blir ”forpliktet og ansvarlig” for sin del av oppgaven for å oppnå et 
felles mål.

En kan på en måte si at samarbeid er mer konkret, mens samhandling er mer det relasjonelle og prosessuelle 
som foregår mellom personene som samarbeider underveis.



Enorme endringer i hvilke 
typer fartøy som er

i bruk

• Endringene har vært svært merkbare på 
brønnbåtene og fartøyene. De har gått fra å være 
ombygde sandbåter eller lignende på noen titalls 
fot, til å bli 70+ meters spesiallagde fartøyer, fylt 
med spesialtilpasset teknologi.







Hva må til av samarbeid og samhandling

• Samspillet menneske-teknologi kan by på utfordringer for de ansatte på anleggene, og har vært
medvirkende årsak til tidligere rømmingshendelser. Dette samspillet påvirkes også av omgivelsene. Mørke
og dårlig vær er eksempel på forhold som kan by på utfordringer for arbeidsforhold på båt og bruk av kran.

• Organisatoriske forhold påvirker røkternes hverdag. Lange arbeidsøkter, tidspress og utilstrekkelig
bemanning er eksempler på medvirkende årsaker til tidligere rømminger. 

• Mangelfulle prosedyrer, rutiner og systemer eller avvik mellom retningslinjer og faktisk praksis 
kan få konsekvenser som medfører rømming av fisk. 

Oppdrettere har ofte en tøff og uforutsigbar arbeidsplass. Knapt noen annen næring har arbeidere som jobber så tett 
på store krefter som i havbruk. Dette kommer i tillegg til en arbeidsplass som er i konstant bevegelse.

Dette er forhold som MÅ tillegges vekt når en skal gjennomføre en jobb på et havbruksanlegg uansett hvilke type 
operasjon som skal gjennomføres.

Vi vet allerede mye om hva som går galt når det går galt, men hvorfor går det galt igjen og igjen ?



Hva er utfordringene ?

Båtanløp mot merd
Røkterne må til enhver tid vurdere risikoen for rømming. Store operasjoner som avlusing, sortering og 
flytting av fisk krever at store båter legges helt inntil merdene, noe som kan øke fare for skade på utstyr og
rømming

Notteknologi
Nylonnøter er relativt skjøre og det er kritisk å holde gjenstander som kan 
skade nota borte. Dette gjelder alt fra båtpropeller til fôrspredere

Nedlodding av not
Bunnring er en utbredt metode for å spile ut og lodde ned nota, men den har sine utfordringer. Sterk strøm 
kan deformere og forflytte en not betraktelig.



Hva kan bli bedre ?

Fiskeridirektoratet har presiserert at skips- og båtanløp ved oppdrettsanlegg etter regelverket regnes som en 
risikooperasjon, som medfører fare for at fisk rømmer. Oppdretter skal derfor sette inn tiltak 
for å redusere risikoen for at fisk rømmer ved anløp

Eget personell tilstede 
Vi mener det er påkrevd for å redusere rømningsrisikoen at oppdretter har 
et eget personell til stede når for eksempel brønnbåt henter eller leverer 
fisk i anlegget. Dette gjelder også slaktemerder

Bemanning, arbeidstid og ressurser 
peker seg ut som en sikkerhetsutfordring. På grunn av perioder med store operasjoner som krever mer 
ressurser enn vanlig, oppstår topper i aktivitetsnivået.



Hva kan bli bedre ?

Vurdering av risiko
Fire enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 
Hva kan gå galt? 
Hvor sannsynlig er det at det skjer? 
Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom
det skjer? 

Eget personell tilstede
Vi mener det er påkrevd for å redusere rømningsrisikoen at oppdretter har 
et eget personell til stede når for eksempel brønnbåt henter eller leverer 
fisk i anlegget. Dette gjelder også slaktemerder

Bemanning, arbeidstid og ressurser 
Bemanning peker seg ut som en sikkerhetsutfordring. På grunn av perioder med store operasjoner som 
krever mer ressurser enn vanlig, oppstår topper i aktivitetsnivået



Hva kan bli bedre ?

Planlegging og ansvarsfordeling
Forhold knyttet til planlegging av arbeid og større operasjoner har vært medvirkende årsak til rømminger.
Herunder manglende eller mangelfull planlegging og iverksettelse av plan. 

I forbindelse med planlegging er det mange som har oppstartsmøter i forkant av større operasjoner. Her 
blir arbeidet gjennomgått, oppgavene fordelt og man vurderer hvor man kan støte på problemer

Bemanning, arbeidstid og ressurser 
Bemanning peker seg ut som en sikkerhetsutfordring. På grunn av perioder med store operasjoner som 
krever mer ressurser enn vanlig, oppstår topper i aktivitetsnivået

Intervju viser at uklar ansvarsfordeling har vært medvirkende årsak til rømming. Uklar
ansvarsfordeling kan for eksempel gjøre at kritiske hendelser ikke blir fanget opp og håndtert

Kunnskap, kompetanse og erfaring er en forutsetning for sikre operasjoner. Dette handler om 
den enkelte, men er også nært knyttet til opplæring på arbeidsplassen. Ansatte i driftsdelen er 
avhengig av god opplæring for å få den kunnskapen de trenger for å gjøre et godt arbeid. 



Takk for meg 


