
Norges Fiskerimuseum - Kom tett på laksen - RIB-tur til 
havbruksanlegg 
 
 

Egenerklæring 
 
Gravide, personer med rygg- eller nakkeproblemer, eller andre helsemessige utfordringer 
(for eksempel sjøsyke) må vurdere vær og sjø -forhold i samråd med båtfører, før de 
eventuelt deltar på båtturen. Vi kan ikke ta med synlig berusede personer. 
 
Valg av destinasjon er avhengig av været og forholdene på sjøen, samt tilgjengelighet ute på 
selve havbruksanleggene.  
 
*Av sikkerhetshensyn kan en tur bli kansellert på kort varsel dersom været endrer seg. 
*Av sikkerhetshensyn kan turen kan også bli avbrutt underveis dersom forholdene endrer 
seg. 
 
Nedre aldersgrense 14 år, eller i følge med foresatt. 
 
Personer som deltar på turen må kunne nå ned til dørken/stigbøylene med beina, for å 
kunne dempe eventuelle slag og hopp som må kunne påregnes ved kjøring i høy fart. 
 
Jeg har forstått sikkerhetsreglene som gjelder for båttransport ved Visningssenteret. 
 
Dato:       Signatur: 
 
 

Disclaimer 
 
Pregnant, people with back or neck problems, or other health challenges (such as 
seasickness) must consider weather and sea conditions in consultation with the boat driver 
before they may participate in the boat trip. We cannot accept visually drunk people.  
 
The choice of destination depends on the weather and conditions on the sea, as well as 
accessibility on the actual aquaculture facilities.  
 
* For security reasons, a trip can be canceled at short notice if the weather changes. 
* For safety reasons, the trip can also be interrupted along the way if conditions change.  
 
Lower age limit 14 years or accompanied by guardian.  
 
Persons taking part in the trip must be able to reach down to the deck / stirrups with their 
legs, in order to be able to dampen any blows and jumps that must be expected when driving 
at high speed. 
 
I have participated in the safety demonstration applicable to boat transportation at the 
Display Center.  
 
Date:       Signature: 
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