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Søknad om utvidelse av antall arter på NIVAs konsesjoner 

Bakgrunn for søknaden 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ønsker å utvide eksisterende artsliste ved 

forsøksdyravdelingen ved vår forsøksstasjon ved Solbergstrand (NFS). Søknaden innebærer ikke 

noen økning i godkjent lokalitetsbiomasse. 

Bakgrunnen er økende oppdragsportefølje og forespørsler om gjennomføring av forsøk med arter 

som vi per i dag ikke innehar akvakulturtillatelse for, og vi ønsker også å være rustet for fremtidig 

forskning på aktuelle kommersielle eller invaderende arter. For å dekke nåværende og fremtidige 

forskningsbehov kommer vi derfor til å søke om tillatelse for en rekke arter, både lokalt 

forekommende og fremmede. Frem til vi får dispensasjon for fremmede arter (§4, første ledd 

annet punktum) på en egen søknad som nå er under utarbeidelse, søker vi i denne omgang kun 

om tillatelse til de arter som er vurdert som lokalt forekommende.  

Vi ber om at eksisterende dispensasjon fra forskrift om tillatelse til andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret § 4 andre ledd bokstav a, om at det kun er tillatt med en art per lokalitet 

(Fiskeridirektoratets referanse 13/9347) legges til grunn for å kunne behandle flere arter på 

denne ene søknaden.  

 

Eksisterende artsomfang søkes utvidet til totalt 142 arter tilhørende en rekke dyregrupper. 

Artene fremgår av vedlegg 2 til søknaden. Samtlige arter er vurdert med tanke på geografisk 

utbredelsesområde, og er etter vår vurdering lokalt forekommende.  

Søknaden begrunnes i regelverkets formålsparagraf (§ 1) om verdiskapning, bærekraft og 

konkurransekraft. Utvidelsen vil gi oss nødvendig spillerom og vitenskapelig fleksibilitet til å drive 

målrettet og effektiv forskning på konkurransedyktige premisser. Søknaden omfatter alle 

nåværende tillatelser ved NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand, og vil trolig kreve noen nye 

tillatelser – eksempelvis for pigghuder. 

 

Om NIVA og våre akvakulturtillatelser 

NIVA er en forskningsbasert stiftelse som leverer forskning og rådgivning innen en rekke 

vannrelaterte fagfelter. Selskapet har i dag omkring 250 ansatte. Forsøksdyravdelingen søknaden 

gjelder er etablert i tilknytning til vår forskningsstasjon på Solbergstrand, Mølleveien 2, 1449 

Drøbak. Lokaliteten er klarert for 7,5 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). 

http://www.niva.no/
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Eksisterende akvakulturtillatelse omfatter 21 arter av fisk (tillatelsesnummer): AF-1, AF-2, AF-3, 

AF-4, og 26 arter av tifotkreps: AF-0302 og AF-0303.  

NFS er tilgjengelig for internt vitenskapelig personell og eksterne forskere. På vår avdeling for 

akvakultur utføres det både grunnforskning og oppdragsbasert forskning tilknyttet både 

oppdrettsrelaterte tema, eksponeringsforsøk, med mer.  

 

Det oversendes i denne omgang ikke arealplankart eller annen liknende dokumentasjon fra punkt 

6.1 i søknadsskjemaet, siden tidligere innsendt dokumentasjon fortsatt er gjeldende. 

 

Vi ber om at det tas kontakt med undertegnede ved eventuelt behov for supplerende opplysninger 

i anledning søknaden. 

 

Med vennlig hilsen 

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING 

 

Anders Gjørwad Hagen 

Forskningsleder 

 

Telefon: 95928778 

E-post: Anders.Hagen@niva.no 

 

Vedlegg til søknaden: 

1. Søknadsskjema 

2. Artsliste  

3. Kvittering for søknadsgebyr 
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