
DENNE INTENSJONSAVTALEN er inngått

MELLOM:

(1) [Nofima AS] (organisasjonsnummer 989278835), P.O. Box 6122, 9291 Tromso
(«Leverandrbe driften»); og

(2) [Dri va Aquaculture AS] (organisasjonsnummer 916784430), Bakkevegen 6, 7340 Oppd al
(«Prosjektansvarlig »)

FQLGENDE ER AVTALT:

1 FORMÅL

Driva Aquaculture AS («DR IVA») planlegger et eller flere anlegg i Norge for landbasert oppdret t av stor
fjellørret med slaktevekt på mins t 3 kg. Det første anlegget, med årl ig kapasitet pa 325O tonn, er
planlagt på Oppdal og konsesjonssøknader for stamfisk, sett efi sk og matfi sk er under behandling.
Anlegget på Oppdal vil ha avløp til jordinfll trasjon og bli Norges mest miljøvennlige oppdret tsanlegg
med høy grad av gjenbruk av vann og minimale u tslipp av næringssalter. Tilgang til rogn med genetikk
t ilpasset kommersielt oppdret t er en fo rutsetning for god dri ft og Nofima har bidratt med erf aring og
fasiliteter ved sin forskningsstasjon på Sunndalsøra samt avisekspert ise ved avdelingen på Ås. Vi har
hentet inn genetisk materiale til Sunndalsøra fra flere av de mest kjente stammene i landet over flere
år, men mener t iden nå er moden for et nasjonalt løft - en oppgradering til et fullverdig avisprogram i
tr ad med avlen som gjr es pa atlanti sk laks.

Etableringen av et avisprogram basert på genetisk materiale hentet fra naturen er en langsiktig
pro sess. Forlapet kan grovt sett deles  i tre faser som overlapper hverandre hvis flere arskla sser skal
oppret tes, for DRIVA lages fire årsklasser:

I. I første fase etableres basepopulasjonene fra et utvalg kjente ville stammer - i vårt t il felle
start et denne jobben i 2018 og avslutt es tidlig i 2021.

II. I andre fase testes ytelsen til hver stamme i basepopulasjonene, yngel merkes og genetisk
variasjon kartlegges. Bidraget for hver stamme inn i den nye aviskjernen avgjøres av
avlsforskere f r materialet slås sammen i de nye årsklassene. DRIVA innledet testing av
innsamlet materiale allerede i 2018, men sammenslåingen vil ikke starte før hosten 2021 og
fort sette ti l og med hosten 2024 til de fire årsklassene er opprettet.

Il l. I t redje fase er aviskjernen etablert - arbeidet med stamfisken følger nå protokollene i en
syklisk avisplan som i teorien kan repeteres gjennom mange generasjoner, men oft e
oppdateres avlsplaner for adekke nye behov i den kommersielle produksjonen.

Rent prakt isk innebærer etableringen av avisprogrammet at en rekke basisvilkår skal oppfylles:

a) Etablering av siste basepopulasjon: Innsamling av ytt erligere genetisk materiale t il f jerde
basepopulasjon.

b) Testing av basepopulasjonene: Tre av fi re basepopulasjoner bestående av genetisk m ateriale
fra ville stammer er etablert - siste materiale hentes i start en av 2021. Ytelsen t il yngel fra
innsamlet materiale måles og individer sorteres på stprrelse - totalt 7000 aviskandidater skal
merkes.

c) A ark rsett og DNA analyser: Slektskap og genetisk diversitet i hver basepopulasjon
estimeres gjennom DNA analyser av vevsprøver innsamlet fra et representativt utvalg
individer. DNA profiler fra fo reldre og avkom skal også brukes til å estimere slektskapet
mellom avkom i hver ny generasjon.



d) Modningskontroll med ultralyd:Ultralyd skal benytt es for a overvake utv iklingen av gonader
samt ved sortering av mulige stamfisk for a sikre ønsket antall kjønnsmodne hann- og
hunnfisk.

e) Etablering av  avlskje rnen: Etablering av en ny avlspopulasjon, avlskjernen, bestaende av fire
årsklasser ved kryssing av materiale i basepopulasjonene. Aviskandidatene rangeres og
krysses i henhold til instrukser fra avisforskere.

f) Design av fremntidig aylsplan: Protokoll er utvikles for seleksjon av stamfisk t il nye
generasjoner og familiestruktur anbefales basert på en awveining mellom optimal genetisk
fremgang og praktisk gjennomf ring sevne. Avlsverdier beregnes for alle kandidater og hver
årsklasse fornyes hvert fjerde år ved seleksjon av individer best egnet kommersiell
produksjon.

g) Stamfiskkonsesjon: Stamfiskkonsesjon skal godkjennes med lokalisering på Sunndalsøra i
første omgang.

Punkt a) og g) håndteres av DRIVA, de resterende punktene gjennomføres i samarbeid med Nofima og
reguleres gjennom to avtaler - en avtale om avlsfaglige tjen ester, primært av rådgivende karakter, og
eo intensjonsavtale, regulert her, rett et mot hold av stamfisk ved forskningsstasjonen på Sunndalsøra
samt gjennomføring av strykesesongen.

1.1 Formålet med intensjonsavtalen er aerklaere partenes felles ønske og vilje til a innga et
fo rsknings- og utviklingssamarbeid vedrørende oppret telse av et moderne avisprosjekt for
fj ellørret, Sa/mo trutta, ved Nofima sin forskningsstasjon på Sunndalsøra. Prosjektet skal vare
fi re ar fra 20 21 til og med 2024 og omfatt er oppret telsen av fire arsklasser («Prosjektet»).

1.2 Denne intensjonsavt alen Inneholder en oppsummering av de viktigste vilkårene part ene er
enige om og som skal danne grunnlag for videre forhandlinger om gjennomføringen og
finansieringen av Prosjektet. Fullskala gjennomføring av Prosjektet forutsetter minst 50 %
støtt e fra Forskningsrådet gjennom Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Skat teFUNN. Hvis
støtt e ikke oppnås skal part ene se pa nedskalert e losning er som fort satt dekker de mest
grunnleggende behov.

2 PARTENES YTELSER I PROSJEKTET

2.1 Leverandorbedrift en skal bidra med følgende inn I Prosjektet:

2.1.1 Hold av stamfisk i hall 3 på Sunndalsøra. Gjennom fire år skal det etableres fire nye
årsklasser basert på øyerogn og yngel hentet inn fra kult iveringsanlegg av
Prosjektansvarlig. Startf @ring gjr e s i fire sma1-meters kar og vil gjennomfgres varen
2021 og varen 2022. Start f ring ska! gjennomfr e s med varmt vann og tilvekst males
ukentlig. Yngel sorteres et ter etablert e protokoller og merkes ved 20 gram. Våren 2021
er det planlagt a bruke at te 3-meters kar i hall 3. Host 2021 vil bruken økes til  ti  3-
meters kar. Vår og høst 2022 økes bruken tilalle kar i hall 3, dvs. elleve eller tolv kar.
V ren 2023 skal ny stamfiskha ll hos Prosjektansvarlig sta klartil a avlaste Sunndals@ra.
Gjennom hele 2023  skal  det brukes atte 3-meters kar på Sunndalsøra og dette
reduseres t il fire 3-meters kar gjennom hele 2024.

2.1.2 Bruk av varmt vann. I utgangspunktet er det vanskelig å avgjøre i hvilken grad bruk av
12 grader varmt vann er nødvendig for alykkes med avisprosjektet, men vi bør ha en
ambisjon om abruke varmt vann de to første årene av fiskens liv for å få en god start .
Dett e utgjør fire 1-meters kar og to 3-meters kar varen 2021. Hosten 2021 blir det tre
3-meters kar. Våren 2022 utgjør det fire 1-meters kar og to 3-meters kar og høsten
2022 blir det igjen t re 3-meters kar. Dett e forb ruket skal legges inn i budsjet tet i
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søknaden til lnnovasjonsprosjekt i næringslivet. Alternativt kan det legges inn budsjet t
for bruk av varmt vann i hele hallen dersom det er teknisk mulig, dette er den beste
løsningen med tanke på stor stamfisk og god rogn produksjon.

2.1.3 Fasilit eter for stryking av stamfisk. Det vil bli behov for stryking av moden stamfisk ved
forskningsstasjonen på Sunndalsøra. Høsten 2021 forventes stryking av rundt 100
hanfisk og 100 hunfisk gjennom sesongen, disse skal utelukkende brukes til nye
avlsfamilier. Høsten 2022 skal det produseres både avlsfamilier og rogn til
produksjonsanlegget på Oppdal. Det vil da være behov for stryking av rundt 150
hannfisk og flere hundre hunfisk, kanskje opp mot 500 i løpet av sesongen. Høsten
2023 og 2024 vil omfanget reduseres igjen siden det kun skal produseres nye
avlsfamilier paSunndalsgra. Vi vil forsake asette opp fasilit eter hos Prosjektansvarlig
slik at stamfisk som skal brukes til produksjonsrogn kan flytt es dit før stryking, altså
hosten 2022, men utgangspunktet er at all stryking skjer paSunndalsr a det aret.
Praktisk gjennomf ring av stryking en avgj res i god tid far sesongen starter, det skal
vurderes om vi sprett er opp hunnfisk eller stryker dem på tradisjonell vis. Hanner
strykes på tradisjonell måte, eventuelt med injisering av Ovaplant. Om ønsket skal det
være rom for ata vare på strøken gytefisk for bruk året etter.

2.1.4 Fasilit eter for inkubering. Utgangspunktet er at all rogn inkuberes på Sunndalsøra
høsten 2021 og høsten 2022, dette gjelder også produksjonsrogn i 2022. 1 2023 og
2024 vil all rogn overføres til Prosjektansvarlig rett etter befruktning. Fra avlsfamiliene
i 2021 er det nødvendig med totalt 150.000 rognkorn som inkuberes i minst tre
inkubatorer med 50.000 rognkorn i hver. Hvis produksjonsrogn inkuberes på
Sunndalsøra i 2022 vil det være behov for ekstra kapasitet til omtrent 2 millioner
rognkorn i flere store inkubatorer i t illegg til 150.000 rognkorn til avl. Prosjektansvarlig
skal strekke seg langt i a skaffe inkubatorkapasltet ved eget anlegg, for
produksjonsrogn strøket hosten 2022.

2.1.5 Modningskontroll med ultralyd. Leverand rbedriften skal kjope eller lane
ultralydutstyr av tilstrekkelig kvalitet til å bedømme gonadeutvikling på hunnfisk på 1
kilogram eller st rre. Testing av utstyret br vaere gjenno mf rt f r modningskontroll
av fisk som skal strykes i 2022. Utstyret skal også testes på yngel, ned til 40 gram, for
bed mme kj nn, men slik bruk er ikke et krav i prosjektet.

2.1.6 Telt for lysstyring. Leverandørbedriften installerer telt/pre senni n g for lysstyring av
stamfisken med tanke på synkronisert modning. Teltene installeres ved behov og bør
settes opp halvannet år før strykesesongen slik at det kan legges til rette for en god
innledning til modningen. Det er sannsynligvis ikke behov for manipulering av
temperaturen i karene, men dette er også noe som bør vurderes. Det legges opp til a
bruke temperatur fall for atrigge den endelige modningen to til tre uker før stryking.

2.1.7 Aktiv deltagelse gjennom møter, styringsgruppe el.

2.2 Prosjektansvarlig  skal  bidra med f lgende inn  i  Prosjektet:

2.2.1 Indiyidmerking_. Utstyr til PIT merking av Individer skaffes av Prosjektansvarlig, dett e
inkluderer PIT merker, skannere og bærbar PC. Personell fra Prosjektansvarlig deltar
ved PIT merking sammen med personell fra Leverandørbedriften.

2.2.2 Modningskontroll og innsamling av vevsprøver. Personell fra Prosjektansvarlig vil delta
pa modning skontroll med ultralyd og endelig sortering av aviskandidater før
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strykesesongen starter. Prosjektansvarlig vii også være med på innsamling av
vevsprøver fra aviskandidater og andre stamfisk som skat brukes i produksjon eller for
kart legging av genetisk diversitet - dette gjøres helst samtidig som modningskontrolle n
med ultralyd.

2.2.3 Deltagelse  i  strykesesong. Personell fra Prosjektansvarlig skal delta  i  st rykesesongen i
den grad det er tilgjengelighet til det. Ukentl ig modning skontroll av stamfisk, ved
forsiktig klemming på buken, utføres av personell ved Leverandørbedrift en. Både
hannfisk og hunnfisk sjekkes og fisken bedøves med Aqui-S fr modningskontroll, PIT
merke til fisk som er moden skannes med en liten håndskanner. Liste over moden fisk
sendes til forskere hos Leverandørbedriften og prosjektleder ved Prosjektansvarlig
som  i  samarbeid avgjør hvilke nye familier som skal opprettes. Selve stryking av
stamfisk og befruktning gjennomfr e s av personell ved Leverand rbedri ften, men hvis
det er mye moden fisk vil det vaere n skelig om personell fra Prosjektansvarlig kan
delta.

2.2.4  Ta nsport av stamfisk og rogn. Prosjektansvarlig organiserer og betaler all transport av
rogn, yngel, og stor stamfisk fra Sunndalsøra ti l eksterne anlegg etter behov. Det vil
også være mulig a t ransportere nylig befruktet rogn samme dag.

2.2.5 Sgknad om stgtte f a Forskningsradet. Prosjektansvarlig skal sake stott e gjennom
utlysningen for lnnovasjonsprosjekt i naeringsliv et (programplan BIONE R og
HAVBRUK) samt SkatteFUNN. Det skal s kes stt te for fire ar med start 1. januar 2021.

2.2.6 Akti v deltagelse gjennom møter, styringsgruppe el.

2.2.7 Alle kostnader dekkes av Prosjektansvarlig.

3 INNGELSE AV INNOVASJONSKONTRAKT

3.1 Dersom partene kommer til enighet om hvordan Prosjektet skal gjennomføres og finansieres,
skal det inngås en rett slig bindende innovasjonskontrakt ( ctlnnovasjonskontrakt» ).

3.2 Inng else av Innovasjonskontrakten er beting et av at Prosjektansvarlig far min st 50 % st tte
fra Forskningsrådet, dette inkluderer støtt e fra SkatteFUNN. Dersom støtte til
Innovasjonsprosjekt i næringslivet ikke innvilges, skal det vurderes utforming av en nedskalert
intensjonsavtale og kontrakt.

4 TAUSHETSPLIKT

4.1 Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med intensjonsavtalen og
gjennomf ringen av intensjonsavtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gj res tilg jengelig
for utenforstående uten samtykke fra den annen part .

4.2 Partene skal ta nd vendige  forholdsre gle r  for asikre at uvedkommende ikke far innsyn i eller
kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

4.3 Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse
t ilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig
tilgjengelig andre steder.
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4.4 Taushetsplikten gjelder også ett er at intensjonsavtalen er opphørt . Ansatt e eller andre som
fratrer sin t jeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om
forhold som nevnt ovenfor.

4.5 For part som er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer
om fat tende enn det som følger av forvaltningsloven eller tilsvarende sektorspesifikk
regulering. Taushetsplikt et ter denne bestemmelsen er ikke t i l hinder for utlevering av
informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift , herunder offentlighet og
innsynsrett som følger av offentlighetsloven. Om mulig, skal den andre parten varsles før slik
info rmasjon gis.

5 PARTENES FORPLIKTELSER UNDER INTENSJONSAVTALEN

5.1 Ingen av partene skal utlede rett igheter eller forpliktelser av intensjonsavtalen med unntak av
de rett igheter og forpli ktelser som følger av pkt. 4.

6 LOVVALG OG VERNETING

6.1 Part enes ret t igheter og plikter ett er denne intensjonsavtalen bestemmes i sin helhet av norsk
ret t.

6.2 Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange
tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.
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