Utlysning 15174/02 – Samarbeid med fiskeorganisasjon ifm merkeprosjekt
Havforskningsinstituttet søker en fiskeorganisasjon som hjelper i merkeprosjektet
Havforskningsinstituttet ønsker å etablere samarbeid med en organisasjon i prosjektperioden
som kan hjelpe med den praktiske organiseringen av stangfisket etter makrellstørje, fungere
som mellomledd mellom stangfiskere og forskere, hjelpe med informasjonsarbeid til fiskere,
og bistå med håndtering av henvendelser fra pressen under prosjektet.
Basert på kriteriene nedenfor vil det bli valgt ut en organisasjon som kan stille med opptil 3
navngitte representanter før og under gjennomføringen av feltarbeidet. Representantene vil
ikke kunne delta i fisket etter makrellstørje, men det forventes at noen av disse kan være
fysisk tilstede før og under feltarbeidet for å bistå i prosjektet. Det skal drøftes og inngås en
samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og organisasjonen før feltarbeidsstart.
Havforskningsinstituttet dekker ikke kostnader som organisasjonen har i forbindelse med
prosjektsamarbeidet.
Minimumskravene er det Havforskningsinstituttet setter som et absolutt minimum for
samarbeidet. Det er ønskelig at organisasjonene kan bidra ut over dette i samsvar med listen
over det som ønskes i tillegg.
1.

Minimumskrav:

1.1

1.4

Organisasjonen skal være norskregistrert og stangfiskerelatert, og ha mange års
erfaring innen organisasjonens definerte oppgaver i Norge.
Organisasjonen må ha dokumentert kompetanse på opplæring og konsulenttjenester
innen stangfiske.
Organisasjonen må ha en informasjonsavdeling som kan samarbeide med
informasjonsavdelingen på Havforskningsinstituttet.
Minst en av representantene må være fysisk tilstede i minst 5 dager under feltarbeidet.

2.

Tilleggsønsker:

2.1

Det er ønskelig om organisasjonen har dokumentert erfaring med håndtering av
prosjekter som har hatt mye medieinteresse.
Det er ønskelig at organisasjonen har dokumentert erfaring med håndtering og
forståelse av forvaltningsrelaterte aspekter/spørsmål angående stangfiske etter
makrellstørje.
Det er ønskelig at organisasjonen har aktivt samarbeid med organisasjoner i andre land
som har gjennomført lignende prosjekter med makrellstørje for å kunne bidra til
erfaringsutveksling.
Det er ønskelig at minst en av representantene har relevant utdanning innen biologi
eller prosjektrelaterte vitenskapelige fag.

1.2
1.3

2.2

2.3

2.4

Vi ber aktuelle interesserte fiskeorganisasjoner sende oss en søknad dersom man ønsker å
inngå et slikt samarbeid. Utvalg av organisasjon vil bli gjort med utgangspunkt i
informasjonen man mottar i søknaden. Det er viktig at organisasjonen kommenterer og
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beskriver hver av underpunktene under punkt 1 og 2. Manglende informasjon kan medføre at
man ikke blir vurdert som aktuell.

Søknadsfrist: 3. juni 2018
Søknaden skal merkes med referansenummer 15174/02 og sendes elektronisk til post@hi.no
med kopi til nils.christian.riise@hi.no. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder
Keno Ferter, e-post: keno@hi.no, tlf.: 94103552.

