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Fishglobe AS - vedrørende søknad om utviklingstillatelser  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Fishglobe AS av 10. august 2017 om tre 

utviklingstillatelser til akvakultur av matfisk til for konseptet «FishGLOBE». Fishglobe AS 

leverte også supplerende opplysninger til søknaden 21. august 2018.  

 

Ut fra de opplysninger som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer 

Fiskeridirektoratet, under tvil, at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med 

utviklingstillatelser.  

 

Det omsøkte konseptet, (FishGLOBE V6) representerer den femte versjonen av FishGLOBE. 

Søker har utviklet teknologien stegvis og hvert design har økt i størrelse og løsninger blitt 

forbedret etter uttesting av den foregående versjonen. Dette anses å være en trygg måte må 

etablere ny teknologi på. Fiskeridirektoratet sin tvil er i hovedsak knyttet til at FishGLOBE 

V6 synes å være svært tidlig i utviklingsfasen. FishGLOBE V6 skal bygge på erfaringer fra en 

tidligere versjon, FishGLOBE V5, som ennå ikke er bygget. Fiskeridirektoratet anser også 

søknaden for å preges av å ha hatt hovedfokus på å løse og dokumentere teknologiske 

utfordringer, og at fokus på biologi og drift har blitt viet mindre oppmerksomhet i oversendt 

dokumentasjon.  

 

Når Fiskeridirektoratet likevel er kommet til at konseptet faller innenfor ordningen, skyldes 

dette nettopp at det skal foretas uttesting med fisk i FishGLOBE V5, og at erfaringene fra 

dette innhentes før man går videre med FishGLOBE V6. Det er opplyst i søknaden at 

FishGLOBE AS har etablert et samarbeid med industrielle investorer i et felles selskap 

RyFish AS. Ryfish AS er innehaver av forskningstillatelse R FD0017 (varighet fra 1. desember 

2017 til 1. desember 2022), hvor forskningstema er «[f]orsøk som omhandler utprøving og 
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dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske 

problemstillinger og fiskevelferd»1. Nofima AS er faglig ansvarlig/medansvarlig for 

forskningstillatelsen.  

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at FishGLOBE V5 skal være et postsmoltanlegg på 

3500m³ med en maksimal tillatt biomasse på 250 tonn, mens omsøkte FishGLOBE V6 skal 

være et fullskala matfiskanlegg på 31 000m³ med en maksimal tillatt biomasse på 2235 tonn.  

Det er Fiskeridirektoratet sin vurdering at muligheten til reelt å vurdere den biologisk 

risikoen ved det omsøkte prosjektet vil øke betraktelig gjennom uttesting av FishGLOBE V5 i 

forkant av realisering av FishGLOBE V6. På denne bakgrunn vurderer også 

Fiskeridirektoratet foreløpig at en eventuell tildeling av én eller flere utviklingstillatelser vil 

kunne bidra til å bygge bro mellom de ulike fasene i prosjektet.2   

 

Fiskeridirektoratet går nå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én 

eller flere utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil presisere at dette ikke er et bindende 

tilsagn. For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om én eller flere 

utviklingstillatelser, må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av 

prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen om utviklingstillatelser. 

Herunder må det kunne fastsettes målkriterier i tråd med dette. 

 

Fiskeridirektoratet finner imidlertid grunn til allerede nå å gjøre oppmerksom på at det, ved 

en eventuell tildeling av tillatelse, er sannsynlig at vil stilles krav om at det først foretas 

utprøving med fisk i FishGLOBE V5. Erfaring fra denne fasen må da innhentes og 

dokumenteres før man kan gå videre med FishGLOBE V6 i én eller flere utviklingstillatelser. 

Et slikt krav kan for eksempel fremkomme av målkriteriene som fastsettes. 

 

Med hilsen 

 

 

Øyvind Lie 

direktør  

 Anne B. Osland 

 seksjonssjef 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

                                                      
1 https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser-FoU/Alle-

forskningstillatelsene  
2 Jf. retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og 

regnbueørret s. 1.  

https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser-FoU/Alle-forskningstillatelsene
https://fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser-FoU/Alle-forskningstillatelsene
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