Eksterne leverandører til konsulentfunktion med specifikt indhold
Projektet ”Hummer i Nordvestvendsyssel” ønsker at engagere en ekstern leverandør til delvis drift af
projektet, varetagelse af forsknings- og udviklingsaspekter, yngelpleje samt andre specifikke opgaver i
forbindelse med projektets afvikling – yderligere specificeret herunder.
Projektet søges hos FiskeriLAG Nord under Erhvervsstyrelsens Lokale AktionsGrupper og der er i forbindelse
med dette projekt allerede sikret delfinansiering ved anden fond. Det forventes at projektet bevilges med
baggrund i tidligere henstand på ansøgning. Der er altså dog på nuværende tidspunkt kun sikret formel
delfinansiering på projektet. Projektet påtænkes at forløbe fra februar 2018 til februar 2020.
Den eksterne konsulent/leverandør forventes at overholde gældende timetakster for konsulentarbejde af
nævnte karakter. Nordsøen Forskerpark forbeholder sig ret til at sammenligne indkomne tilbud
prismæssigt og vurdere tilbudsindhold kvalitativt i forhold til projektbeskrivelsen. Nordsøen Forskerpark
vægter afgørelse omkring tilbudsgiver med 50 % på faglighed, 25 % på samlet pris og 25 % på
samarbejdsmuligheder.
Der søges en ekstern leverandør til følgende opgaver, der skal varetages samlet af samme leverandør:
1) Udvidelse af eksisterende anlæg på Nordsøen Forskerpark: De eksisterende faciliteter til hold af
rognhummere udvides til hold af flere rognhummere, for således at kunne producere flere larver og have
flere rognhummere i forskellige udviklingstrin. Anlægget opbygges således, at der kan holdes rognhummere
dels ved naturlig havvandstemperatur og hummere under temperaturmanipulation for at inducere
ægmodning og klækning. Anlægget skal kunne holde minimum 15-20 rognhummere. Konsulenten skal
overvåge denne udvidelse, sikre levedygtighed for hummere og desuden forske.
2) Anlæg: Der oprettes faciliteter til huse af Aquahive hummer opdrætsanlæg (indkøbt 2015, anlæg til
produktion af bundlevende juvenile hummere), som drives af ansatte på Nordsøen under supervision af
konsulenten. Anlægget forventes at producere op til 10.000 juvenile hummere (stadie >IV årligt) til
udsætning. Der skal desuden bedrives forskning i hummernes overlevelse under disse konditioner.
3) Udsætning af hummeryngel: Udsætning, udsætningsmetodik og egnede stenrevslokaliteter: Omfatter 12 årlige udsætninger af producerede juvenile hummere på stenrev (Hirtshals, Løkken, Lønstrup) af størrelse
(> Stadie IV). Undersøgelse og afprøvning af egnet udsætningsmetodik. Involvering af den lokale dykkerklub
i Hirtshals til udsætning. Konsulenten skal supervisere denne proces samt levere forskning i
hummerynglens overlevelse
4) Formidling og markedsføring af projektet i Lønstrup, Løkken; Hirtshals og regionalt og nationalt;
varetages i al væsentlighed af Nordsøen med Involvering af restauratører omkring aftagning og PR, men
konsulenten skal levere formidlingsaktiviteter på forskningsniveau samt skal deltage i formidlingsaktiviteter
på Nordsøen Oceanarium
For yderligere information om projektet og opgaven, kan der rettes henvendelse til projektkoordinator
René Langdahl Jørgensen
mail: rlj@nordsoemail.dk eller telefon: 24826182
Forslag til løsning af opgaven inkl. prisoverslag og forventet timeforbrug skal være Nordsøen Forskerpark i
hænde senest torsdag den 4. januar 2018.

