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EWOS Innovation AS 911501252- Orientering om Rådets uttalelse
Vi viser til søknad fra EWOS Innovation AS (EWOS) datert 18. januar 2019 om
akvakulturtillatelser for laks til forskningsformål.
I overensstemmelse med laksetildelingsforskriftens § 28 a, fremmet Fiskeridirektoratet
søknaden for Fiskeridirektoratets faglige råd for forskningstillatelser (Rådet) til uttalelse
den 5. april 2019.
Søknad
EWOS søker om fire forskningstillatelser for en periode på fire år for å gjennomføre
prosjekt som omhandler produksjon av mer robust ørret- kan strategisk bruk av fôr gi bedre
fiskehelse og -velferd i kommersiell produksjon av regnbueørret, og samtidig gjøre produksjonen
mer lønnsom?
EWOS skal i dette prosjektet samarbeide med Hofseth Aqua AS og Møreforskning.
Rådets uttalelse
Søknad med vedlegg var på forhånd sendt ut til Rådets medlemmer.
Rådet ga følgende uttalelse:
ʺRådet anser forskning med fokus på regnbueørret som bra for utviklingen av denne delen
av næringen.
Rådet vurderer søknaden som solid og tillitsvekkende, og at forsøksdesignet er godt
gjennomarbeidet. Rådet mener det er behov for forskningstillatelser for å gjennomføre
forsøksplanen som beskrevet. Rådet bemerker at arbeidspakke 4 ikke har et selvstendig
behov for forsøksbiomasse, men er en studie som anvender data fra arbeidspakke 1-3. På
bakgrunn av beskrivelse av forsøk og metodikk anser Rådet likevel at behovet for omsøkt
biomasse er tilfredsstillende begrunnet.
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Rådet forutsetter at de tre forskningstillatelsene som EWOS AS allerede innehar er belagt
med andre viktige og relevante forskningsprosjekter med laks, og ikke har ledig kapasitet
til forsøkene som beskrives i søknaden.
Rådet bemerker som positivt at aktør med produksjon av regnbueørret på regulær basis
skal drifte fisken i anlegget. Hofseth Aqua AS anses som godt egnet, ettersom selskapet har
bred og betydelig erfaring fra denne virksomheten over tid.
Rådet anbefaler at Fiskeridirektoratet innvilger tillatelser i hht. søknad, og med en
varighet på 4 år. ʺ
Vi opplyser om at dere har anledning til å kommentere Rådets uttalelse. Eventuelle
kommentarer skal rettes til Fiskeridirektoratets Kyst- og havbruksavdeling innen
3 uker fra brevdato.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Rådet ikke har vedtakskompetanse og at
vedtaket fattes av Fiskeridirektoratet. Uttalelsene fra Rådet legges imidlertid sammen
med annen relevant informasjon til grunn for fiskerimyndighetenes behandling av
søknaden.
Videre saksgang
Fiskeridirektoratet avventer den videre saksbehandling av søknaden inntil
eventuelle kommentarer til Rådets uttalelse er mottatt, eller fristen for å komme med
tilsvar har gått ut.
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