
Oversikt krav -  
Risikostyring av fare for rømming ved avlusningsoperasjoner 
 

Lov- eller 
forskriftshjemmel 

Lov- eller forskriftstekst Krav 

IK-Akvakultur § 4, jf. 5 
tredje ledd bokstav a 
og femte ledd. 
 

«Internkontroll er å […]  
 
a) sørge for at de lover og forskrifter i 
akvakulturlovgivningen som gjelder for 
virksomheten, er tilgjengelig, og ha oversikt 

over de krav som gjelder for virksomheten,» 
 
[…] 
«Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 

Kravene i akvakulturregelverket knyttet 
til risiko for rømming skal være 
tilgjengelige og kjent i organisasjonen. 
 
 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav b 
og femte ledd  
 
Jf. § 6.Kompetanse, 
opplæring mv. 
 

«Internkontroll er å […] 
 
b) ha oversikt over virksomhetens 
organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet knyttet til 
etterlevelse av akvakulturlovgivningen er 
fordelt i virksomheten,  
 
[…] 
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig 
----- 
Enhver som deltar i aktiviteter som omfattes 
av denne forskriften, skal ha de nødvendige 
faglige kvalifikasjoner for slik aktivitet 

Virksomheten skal ha oversikt over 
hvordan ansvar, oppgaver og 
myndigheter er fordelt i virksomheten 
når det gjelder kravene til 
internkontroll. 
 
Det forventes at virksomheten kan 
dokumentere fordeling av ansvar, 
oppgaver og myndighet til å: 

 etablere mål for å minimalisere risiko 
for rømming 

 gjennomføre risikovurdering 

 foreslå og vurdere risikoreduserende 
tiltak,  

 beslutte tiltak 

 implementere tiltak 

 videreformidle i organisasjonen slik 
at tiltakene blir gjennomført. 

 evaluere om tiltakene fungerer som 
forutsatt. 
 

 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav c, 
og femte ledd. 

«Internkontroll er å […] 
 
c) sørge for at arbeidstakerne har 
tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper om 
og ferdigheter i virksomhetens 
internkontroll,  
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 

Virksomheten skal sørge for at 
arbeidstakerne har kunnskaper om og 
ferdigheter i virksomhetens 
internkontroll knyttet til 
avlusningsoperasjoner.  
 
Virksomheten skal ha skriftlige rutiner 
som sikrer at 

a) de ansatte får opplæring i 
internkontrollsystemet og 
hvordan dette brukes i 
forbindelse med 
avlusningsoperasjoner. 

b) de ansatte jobber i et oppdatert 
internkontrollsystem. 



IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav d, 
og § 5 femte ledd. 
 

«Internkontroll er å […] 

 
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik 
at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,  
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 

Virksomheten skal sørge for at 
arbeidstakerne medvirker i 
internkontrollarbeidet, slik at samlet 
kunnskap og erfaring om risiko for 
rømming ved avlusningsoperasjoner 
utnyttes. 
 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav e 
og femte ledd.  

«Internkontroll er å […] 
 
e) fastsette overordnede mål med tilhørende 
konkrete og evaluerbare delmål i 
internkontrollarbeidet, og utarbeide planer 
og tiltak for å oppnå målene,  
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 

Virksomheten skal fastsette konkrete og 
evaluerbare delmål i 
internkontrollarbeidet.  
 
 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav e 
og femte ledd. 

«Internkontroll er å […] 
 
e) fastsette overordnede mål med tilhørende 
konkrete og evaluerbare delmål i 
internkontrollarbeidet, og utarbeide planer 
og tiltak for å oppnå målene,  
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 

Virksomheten skal utarbeide planer og 
tiltak for å oppnå målene.  
 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav f, 
jf. § 5 andre og femte 
ledd. 
 
Jf. ADF § 37 Plikt til å 
forebygge og begrense 
rømming første og 
andre ledd. 
 
ADF § 6 første ledd 
første setning: 

«Internkontroll er å 
 
[…]  
f) kartlegge farer og problemer og på denne 
bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide 
tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene, 
 
[…]  
Består virksomheten av flere driftsenheter, 
skal internkontrollen tilpasses hver enkelt 
driftsenhet. 
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 
------ 
Det skal utvises særlig aktsomhet for å 
hindre at fisk rømmer. Det skal videre sørges 
for at eventuell rømming oppdages raskest 
mulig og at rømmingen i størst mulig grad 
begrenses. 
 
Det skal gjennomføres risikovurdering med 
sikte på å minimalisere risikoen for rømming.  
---- 
Enhver som deltar i  aktiviteter som omfattes 
av denne forskriften, skal ha de  nødvendige 
faglige kvalifikasjoner for slik aktivitet. 

Virksomheten skal vurdere risikoen for 
rømming knyttet til gjennomføring av 
avlusingsoperasjoner. 
 
Risikovurderingene må ta høyde for at 
det skal utvises særlig aktsomhet for å 
hindre at fisk rømmer og at det skal 
gjøres risikovurdering med sikte på å 
minimalisere risikoen for rømming, jf. 
ADF § 37 første og andre ledd. 
 
Internkontrollsystemet må klargjøre for 
hvilke situasjoner det skal gjennomføres 
risikovurdering for, når det skal gjøres, 
hvem som er ansvarlig, hvem som skal 
delta, tids- og ressursrammer. 
 
Risikovurderingene skal tilpasses hver 
enkelt driftsenhet. 
 
Risikovurderingene skal dokumenteres 
skriftlig. 
 



 

 «Internkontroll er å 
 
[…]  
f) kartlegge farer og problemer og på denne 
bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide 
tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene,  
 
[…]  
Består virksomheten av flere driftsenheter, 
skal internkontrollen tilpasses hver enkelt 
driftsenhet. 
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 
 
--------------- 
Risikovurderingen skal danne grunnlag for 
systematiske tiltak. 
 

Virksomheten skal utarbeide planer og 
tiltak for å redusere risiko for rømming 
ved avlusingsoperasjoner. 
 
Planer og tiltak skal tilpasses hver enkelt 
driftsenhet. 
 
Risikovurderingen skal dokumenteres 
skriftlig. 

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav g, 
og § 5 femte ledd. 
 

«Internkontroll er å […] 
 
g) iverksette rutiner for å forebygge, avdekke 
og rette opp avvik fra krav fastsatt i eller i 
medhold av akvakulturlovgivningen, 
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 
 

Virksomheten skal iverksette rutiner for 
å forebygge, avdekke og rette opp avvik 
fra krav som gjelder for 
avlusingsoperasjoner.  

IK-Akvakultur § 4, jf. § 
5 tredje ledd bokstav h, 
og § 5 femte ledd. 
 

«Internkontroll er å […] 
 
h) foreta systematisk overvåking og 
gjennomgang av internkontrollen for å sikre 
at den fungerer som forutsatt..» 
 
[…]  
Krav som følger av annet og tredje ledd skal 
dokumenteres skriftlig.» 
 

Virksomheten skal systematisk overvåke 
og gjennomgå internkontrollen, slik at 
den fungerer som forutsatt. 
 
Virksomheten må benytte ekstern og 
intern kunnskap om risiko for rømming 
ved avlusningsoperasjoner for å holde 
internkontrollsystemet oppdatert.  
 
Dersom gjennomføring av 
avlusningsoperasjon tilsier at det er 
nødvendig å oppdatere 
internkontrollsystemet, forventer vi at 
virksomheten gjennomgår 
arbeidsoperasjonen, eventuelle 
uforutsette hendelser og vurderer om 
det er behov for endringer i 
risikovurderinger, tiltak og rutiner.  
 
Virksomheten skal holde seg orientert 
om ny kunnskap om faresituasjoner ved 
avlusningsoperasjoner, og endre praksis 
hvis kunnskapsgrunnlaget tilsier det. 


