
  



Opplysninger om søker 

Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson) 

Fornavn 

Jan Arne 
Etternavn 

Holm 
 

Telefon 

  
mobil 

97565504 
 

E-postadresse 

janarneholm24@gmail.com 

Søknad 

Har søker akvakulturtillatelser fra før? 

ja 

nei 

Hvem er søker 

organisasjon 

privatperson 

Organisasjon 

Organisasjonsnummer 

996997979 

Organisasjonsnavn 

NORDFJORD FORSØKSSTASJON AS 

Adresse 

  

Postnr./-sted 

6730 DAVIK 

E-postadresse 

  

Hva søkes det om 

Art 

Art 



laks, ørret og regnbueørret 

annen art 

Annen fiskeart 

 

Annen akvakulturart 

 

Type akvakulturtillatelse 

Formål 

kommersiell 

fiskepark 

forskning 

slaktemerd 

undervisning 

visning 

utvikling 

Produksjonsform 

matfisk 

  

settefisk 

  

stamfisk 

Type søknad 

Type søknad 

klarering av ny lokalitet 

endring av eksisterende lokalitet 

Type anlegg 

flytende anlegg 

landbasert anlegg 



Foreligger det tillatelsesnummer? 

ja 

nei 

Tillatelser 1 

Tillatelsesnumre søknaden gjelder 

SFB 0048 

Vedlegg 

Nordfjord Forsøksstasjon AS 996997979- tilsagn utvidelse (3301795) (1) (1).pdf 

Samlokalisering 

Søkes det samlokalisering med andre på lokaliteten? 

ja 

nei 

Omfatter søknaden andre tillatelsesnumre? 

ja 

nei 

Supplerende opplysninger 

Her kan du legge inn ytterligere opplysninger 

Tillatelsesnummer: SF B 0048 

Område/lokalitet 

Lokalitet 

Har søker tillatelser klarert på lokaliteten fra før? 

ja 

nei 

Velg lokalitet 

12224 ISANE 

Fylke 



Vestland 

Kommune 

BREMANGER 

Fiskeridirektoratets region 

Vest 

Region 

Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt? 

ja 

nei 

Søknaden 

Endring av lokalitet 

Lokalitetsnummer 

12224 

Endring gjelder 

  

arealbruk 

  

avgrensning (biomasse, dekar, antall eller volum) 

Økning 

520 
  

tonn biomasse 
 

Totalt etter endring 

1 300 
  

tonn biomasse 
 

  

tillatelse til ny innehaver på lokaliteten 

  

endring av art 

  

forenklet behandling 

  



annet 

Forskning 

Søkers redegjørelse for at de særskilte tildelingsvilkårene for tillatelse til forskning er oppfylt 

Hittil gjennomført forskning, resultater av disse, samt planlagt utvidet forskning med 
fôringsforsøk og studier på tarmhelse, er tidligere beskrevet. Tillatelse til forlengelse og 
utvidelse er gitt av Fiskeridirektoratet i brev datert 06.11.2019, Deres ref. 18/18068. 

Vedlegg 

Ingen vedlegg er lagt til 

Helse- og velferdshensyn 

Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning 

Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet, landbruk og lignende innenfor 5 km). 

Ingen industri eller kommunal kloakk i området, kun spredt bebyggelse i grisgrendt strøk. 

Hensyn til smittevern og dyrehelse 1 

Stedsnavn 

15,5 km til Eidselva (Nordfjordeid) 

Virksomhet 

5,2 km til lokalitet Juvika i vest 

Driftsform 

Driftsform 

Matfiskproduksjon (laks) med utsett av smolt, og gruppevis (mærvis) fòring med ulike 
fôrtyper, og uttak av organprøver underveis i produksjonen for avdekking av tarmhelse 
og tarmhelse-relatert patologi, fram til endelig forsøksavslutning med prøveuttak fra stor 
matfisk på slaktelinje. 

Vedleggskrav 

  

Internkontrollsystem 

  

Beredskapsplan 

  



Spesielle vedlegg ved store lokaliteter 

Vedlegg 

1.1.1. Innholdsfortegnelse.pdf 

4.0.2 Risikoanalyse.pdf 

Vedlegg 

4.0.4 Beredskapsplan.pdf 

Vedlegg 

Ingen vedlegg er lagt til 

Miljøhensyn 

Informasjon 

Miljø 

Årlig planlagt produksjon i tonn 

800 

Forventet fôrforbruk i tonn 

900 

Miljøtilstand 

B-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 

nei 

Tilstandsklasse jf. B-undersøkelse 

1 

C-undersøkelse (iht. NS 9410) 

ja 

nei 

Alternativ miljøundersøkelse 

ja 



nei 

Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann 

ja 

nei 

Undersøkelse av biologisk mangfold mm. 

ja 

nei 

Vedlegg 

Miljorapport-NF-Isane-B-undersoking-febr2018-Fishguard-0122-18.pdf 

Vedlegg 

C-undersokelse-NF-ISANE-STIM-2020.pdf 

Strømmåling fra utslippspunktet 

Vannutskriftingsstrøm 

3,4 

Spredningsstrøm 

2,7 

Bunnstrøm 

2,7 

Vedlegg 

Rapport-strom-Isane-NF-Fjord-Lab-1569-12.pdf 

Salinitet (ved utslipp til sjø) 

Maks 

28 

Dybde 

15 

Tidspunkt 

12:00 
dato 

29.11.2019     
 



Min 

10-20 

Dybde 

0-10 

Tidspunkt 

12:00 
dato 

14.10.2019     
 

Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs 

Minste avstand til trafikkert farled/areal 

200 

Rutegående trafikk i området 

Isefjordens bredde er ca 2 km ved lokaliteten. Ikkje rutetrafikk. Nokre cruisebåter i 
sommerhalvåret. 

Kabler 1 

Kabeltype 

nei 

Navn på eier 

  

Fyr og lykter 

Oppgi anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter 

hvit 

grønn 

rød 

ingen 

Andre opplysninger 

Oppgi andre relevante opplysninger 

Anlegget er lite, har ligget på lokaliteten i mange år, og skal nå bare ha en moderat 
utvidelse. Posisjoner for anlegg (ramme) og fortøyningsfester er gitt i eget vedlegg. 

Kart og anleggsskisse 



Vedlegg 

NF-ISANE-farled-yggdrasil.png 

NF-ISANE-sjokart2-yggdrasil.png 

NF-ISANE-sjokart1-yggdrasil.png 

Vedlegg 

Bremanger-Arealplan-kartutsnitt.pdf 

Vedlegg 

Rapport-strom-Isane-NF-Fjord-Lab-1569-12.pdf 

Posisjonar-Nytt-anlegg-Isane-jan2020.pdf 

Vedlegg 

NF-ISANE-Olex-Selstad-des2020.tif 

Vedlegg 

Botnkartlegging-Isane-jan2020.pdf 

Andre vedlegg 

Vedlegg 

Kvittering søknad Isane jan -20.pdf 

Andre vedlegg 

Beskriv andre vedlegg 

  

Vedlegg 

Ingen vedlegg er lagt til 

Merknad 

Merknad 

Her kan du legge inn eventuelle merknader 

Ny B-undersøkelse blir utført på lokaliteten ab STIM Florø uke 5 eller 6 (2020) og rapport 
ettersendes søknaden påfølgende uke. 



C-undersøkelse blir utført på lokaliteten av STIM Miljø Bergen (TEST 157) primo februar 
2020 og rapport ettersendes søknaden straks den er klar. 

Bekreftelse 

  

Jeg bekrefter at alle opplysninger i søknaden og i vedlegg til søknaden er korrekte 

 


