
 

 
 

Aktivitetsbeskrivelse – for nye stamfisk 
søknader 2009 
 
sist oppdatert: 31.10.2008 
 
 
Fiskeridirektoratet har utformet et skjema med aktivitetsbeskrivelser som skal fylles ut og følge 
med søknaden. Det gjøres oppmerksom på at dette kan bli endret etter hvert som en får 
erfaring med søknadsbehandlingen. Det vil til enhver tid fremgå når skjemaet sist ble 
oppdatert. 
 
Besvarelsen bør ikke overskride 15 sider. 
 
 
 
Noen av spørsmålene nedenfor vil bli gjenstand for en faglig og skjønnsmessig vurdering.  
 
1.1 Utdyping av hva søknaden gjelder 
 
1.1.1 Art 

a. Laks  
b. Ørret  
c. Regnbueørret  

 
Kort begrunnelse: ….. 

 
1.1.2 Type stamfiskvirksomhet 
 

a. Systematisk avlsarbeid (drift av avlskjernen)  
b. Oppformering av stamfisk fra eliterogn  
c. Sikring av avlskjernen  
d. Sikring av stamfiskproduksjon fra eliterong  

(her kan det krysses av for flere alternativer) 
 

Kort begrunnelse: ……… 
 
2.1 Søkers stamfisk- og avlsfaglige kompetanse 

 
Søker skal her gi en redegjørelse for sin avlsfaglige kompetanse. Både realkompetanse og 
formalkompetanse er relevant. Kravet til kompetanse vil være høyere ved tillatelser som skal 
nyttes til systematisk avlsarbeid, enn ved tillatelser som skal brukes til oppformering. 

  
2.2 Genetisk opphav og avlskonsept 
 
2.2.1 Skal stamfiskvirksomheten drives med basis i: (besvares av alle søkere) 
 

a. Eksisterende avlsprogram  evt. hvilket:…………………………………. 

b. Nytt avlsprogram    

 
Basepopulasjoner og genetisk bredde i disse:  

 
Beskriv hva genetisk materiale som skal benyttes som basepopulasjon(er): 



 

 
Begrunn hvorfor det søkes om tillatelse som innebærer oppstart av nytt avlsprogram, og 
eventuelle positive effekter dette vil ha for akvakulturnæringen: 
  

2.2.2 Avlskonsept: 
 
a. Det generelle avlsdesign: (besvares av søkere som har krysset av i 1.1.2 a) 

- Angi antall familier per årsklasse/avlspopulasjon:  
- Angi antall fisk per familie testet for hver egenskap: 
 

b. Praktisk gjennomføring (besvares av søkere som har krysset av i 1.1.2 a) 
- Angi hvilke teknologi som brukes for å kunne utnytte slektskapsinformasjon dersom dette 
er aktuelt: …………………………….. 
 

c. Avlsmål (besvares av alle søkere) 
- Angi egenskapene det selekteres for i avlskjernen:  
- Angi egenskapene det selekteres for i oppformeringsleddet 

 
d. Resultatmål (besvares av søkere som har krysset av i 1.1.2 a) 

- Angi plan for dokumentasjon av realisert genetisk fremgang per generasjon 
- Angi plan for dokumentasjon av innavlsøkning per generasjon. 

 
2.3 Fiskehelse 

Er det aspekter knyttet til det helsefaglige som bidrar til at den planlagte virksomheten er 
spesielt egnet til å ivareta formålet om produksjon av rogn fra sykdomsfri fisk.  
 

 
2.4 Biomassebehov  

Gi en redegjørelse der omsøkt biomassebehov begrunnes: …………… 
 
Legg ved en tabell over planlagt biomasseflyt i omsøkt tillatelse på månedsbasis (både antall 
individer og vekt, fra og med utsettingstidspunkt til avsluttet strykesesong) 
 
Beskriv forventet seleksjonsintensitet i prosent. 

 
 

2.5 Geografisk spreding  
(For søkere som søker om mer enn en tillatelse eller som allerede har stamfisktillatelse) 
 
a. Beskriv den geografiske spredingen av eksisterende og omsøkte tillatelser: ……………….  
 
b. Hvordan vil den geografisk spredning bidra til å sikre stabile rognleveranser for næringen: 
……………………. 
  

 
2.6 Tilrettelegging av landlokalitet  

Gi en beskrivelse av hvordan landlokaliteten er/vil bli tilrettelagt for omsøkt stamfiskvirksomhet: 
……………………….  

 
 
2.7  Økonomi 

Søkere om nye tillatelser (selskaper i drift og nye aktører) gir en bekreftelse på oppstartskapital 
tilsvarende NOK 2 mill.  
 
For kunne gjøre en helhetlig vurdering kan det være nødvendig for Fiskeridirektoratet å 
etterspørre nærmere opplysninger rundt driftsplaner/driftskonsept, budsjetter og finansiering.  

 
 
 

 



 

2.8 Andre opplysninger 
Eventuelle andre opplysninger som søker anser som relevant. 
 
2.9 Oppsummerende betraktninger 
Med basis i punktene over bes søker om å gi en redegjørelse mht hvordan formålene gitt i 
laksetildelingsforskriftens §§ 1 og 25, samt de felleskaplige hensynene som skal ligge til grunn for 
stamfisktillatelser, blir ivaretatt gjennom omsøkt aktivitet (anslagsvis maks en side). 
 
 
 


