
Grønn fremtid
for den blå åkeren

Verdens befolkning øker, mens det er knapphet på ferskvann og matjord.  
En stor del av fremtidens mat må derfor komme fra havet.  

I dette magasinet ser vi på hvilke miljøproblemer havbruket har,  
og hva som gjøres for å løse dem.
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SAMMEN FOR ET 
RENERE HAV

TVERRFAGLIG SAMARBEID 
Bellona og Lerøy Seafood Group 
har etablert et fruktbart samarbeid 
hvor målet er å utvikle industrielle 
nye bærekraftige løsninger, nye 
ressurskilder og nye produkter.

ANNONSE
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VIGNETT

Falling feels like flying, until you hit the ground  
– Tom McRae

I Norge flyr oppdrettsnæringa for tiden skyhøyt 
på umettede markeder og ditto høye laksepriser. 
Butikken går bra på tross av store utfordringer med 
lakselus, stort tap i sjøfasen og et frynsete rykte. 
Når man svever over skyene er det lett å tro at lav 
tåke ikke betyr mye. Problemet kommer når farten 
avtar og man må gå inn for landing. Da gjør tåka det 
vanskelig å se om man kan lande trygt. Heldigvis kan 
gode tider også sikre en trygg glideflukt i lav høyde – 
for dem som er villige til å innse egne problemer og 
gjøre noe med dem.

Det er goDe gruNNer til å heie på matpro
duksjon i havet. Fisk, skalldyr og tare trenger ikke 
knapphetsressurser som matjord og ferskvann, og 
klimaavtrykket er lavt. Men når optimismen er stor 
og alle er desperate etter vekst kan det være vanskelig 
å se helt klart. Det er fortsatt skjær i sjøen, i form 
av lusesmitte til villfisk, rømming og dårlig ressurs
utnyttelse med høyt svinn og utslipp av nærings
stoffer. Klimaavtrykket fra næringa har også rom 
for forbedring. 

De goDe tIDeNe gir heldigvis også vilje til å 
investere i ny teknologi, blant annet gjennom de nye 
utviklingstillatelsene som staten har lyst ut. Mange 
kreative miljøløsninger har blitt lagt fram, og jeg 
 håper at prosjektene vil fungere så godt som ut
viklerne hevder i søknadene sine. 

utvIklINgstIllatelseNe vil kanskje løse 
noen av utfordringene, men det skjer ikke i morgen. 
Derfor må man finne løsninger som også fungerer 
med dagens teknologi. Og mange i oppdrettsnærin
ga  legger ned en stor innsats for å redusere miljø
avtrykket sitt: elektrifisering av båter og fôrflåter, 
nye metoder for å forebygge lusepåslag og utslipp, 
og nye tiltak mot rømming. 

spørsmålet er om Det holDer. Fra 2015 
til 2016 gikk slaktevolum og størrelse ned. Det er 
ille varslende at næringa ikke klarer å utnytte den 
kapasiteten som de klarte å utnytte tidligere. Det 
sier meg at mangel på areal trolig ikke er det største 
problemet næringa har. De andre problemene må 
håndteres før laksenæringa kan fly høyere.

Tid for
problem- 

løsing

Anders KArlsson-drAngsholt
seniorrådgiver for havbruk
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— 
Let’s write the future  
in Aquaculture.

What about connecting fish farm sites to the grid instead of running diesel-powered generators? 
ABB’s power from shore solution can help the facility become more environmentally friendly, reduce 
maintenance costs and improve the working environment. ABB’s grid connection technology can also 
enable service vessels working at site to turn off their diesel engines and tap into cleaner onshore 
energy sources and save fuel. abb.com/food-beverage
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VIGNETT VIGNETT

– vI har For lIte laNDjorD og ferskvann til 
å produsere nok mat på land. Derfor må vi ta havet 
til hjelp, sier Anders Karlsson-Drangsholt, senior-
rådgiver for havbruk i Bellona.

Mer enn tre milliarder mennesker har havet som 
sin primære proteinkilde. Fiskeri og havbruk vil 
spille en viktig rolle for å sikre alle nok, trygg og 
næringsrik mat i fremtiden, ifølge FN.

– Vi er sannsynligvis nær bærekraftsgrensen når 
det gjelder fiskeri, men det ligger et enormt potensi-
al i havbruk, fortsetter Karlsson-Drangsholt. 

Han er ikke alene. FN, mateksperter, organisasjo-

ner, sivilsamfunn, myndigheter og næringsliv over 
hele verden peker på akvakultur og den blå åkeren 
når de snakker om fremtidig matsikkerhet og økt 
mat produksjon. Norske myndigheter mener norsk 
havbruk kan femdobles innen 2050.

– Men skal havbruk bli en reell kilde til bære-
kraftig mat, må vi se lengre enn laksen og få bukt 
med miljø utfordringene i oppdrettsbransjen. Vi må 
begynne å dyrke flere arter av både fisk, skjell og 
planter lengre ned i næringskjeden, påpeker Karls-
son-Drangsholt.

Verdens matproduksjon 
må øke med 70% innen 
2050. Den blå  åkeren 
kan sikre fulle matfat.
TeksT: Marianne alfsen/felix Media

KjøTT-
FORBRUK

UTARMING

VANN-
FOTAVTRYKK

1 brødskive

1 kopp kaffe

1 egg

100 g oksekjøtt

38 LITER

132 LITER

1514 LITER

2000 LITER

fisk, norge

norge

u-land

industriland

49 KILO

76 KILO

11 KILO

95 KILO

MATJORD
Utarming av jord skjer  
over 30 ganger raskere nå  
enn for noen tiår siden. 

FERSKVANN
Bare 3 % av verdens vann 
er ferskvann. Av dette er mer 
enn 2/3 bundet opp i is. 

1/5 av verdens klima
gass utslipp kommer fra 
kjøttproduksjon.

KLIMA 

3%  
av landjorda i norge  

er dyrkbar mark.  
på verdensbasis brukes 11 % av 
jordoverflaten til å dyrke mat.

… en fordobling  
siden 1970

bare  

17%  
av dyreproteinet 
mennesker spiser 
kommer fra fisk

Hvert år blir et område større enn 
nordland, troms og finnmark til  

øRKEN
det kunne gitt  

20 millioner tonn Korn

kilder: fn (fao/esa), sTaTisTisk  
senTralbyrå og helsedirekToraTeT. 

grafikk: aMund niTTer
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facebook:  @norskoppdrettservice
web:  norskoppdrettsservice.no

Rognkjekseventyret fra Abelnes
Sommeren 2010 var Andreas Lindhom og Rune Vatland ute på sjøen og 
fisket leppefisk. Da samtalen de imellom da og nå stort sett dreier seg 
om havbruk nevnte Rune for Andreas at rognkjeks måtte være en egnet 
art å drive oppdrett på til en god lusespiser. Det var startskuddet på vår 
etablering Norsk Oppdrettsservice på Abelnes.

Landets første kommersielle oppdrett av rognkjeks utviklet seg videre til 
anlegg utenfor Bergen og Molde. I 2014 ble Lerøy deleier i selskapet og  
vi har utviklet oss siden. Omsetningen var i 2016 på 53 mill.

Norsk Oppdrettsservice vil fortsette produksjon av kvalitets rognkjeks 
i tillegg til å jobbe sammen med oppdrettsanlegg av laks og ørret over 
hele landet. Ca 200 menn og kvinner som jobber på mærdkanten, for å 
fortsette utviklingen innen bruken av rensefisk til det beste for miljøet.

Den beste måten å gjøre dette på er gjennom åpenhet, kunnskapsflyt
og fortsatt forbedre best mulig praksis og fokus på bærekraft.

Norsk Oppdrettsservice AS (NOS) er en 
serviceleverandør til havbruksnæringen 
med hovedkontor på Abelnes i Flekkefjord. 
Selskapet ble etablert i 2011 og har i dag 
30 ansatte. Omsetningen i 2016 var 53 mill.

FISKEOPPDRETT  
I TRE GENERASJONAR
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Med hjerte 
for fiskehelse
Alle som jobber i Grieg Seafood føler 
sterkt for velferden til laksen som vi 
lever av. Derfor er vi svært nøye med 
tiltakene som sørger for at fisken vokser 
og trives hos oss.  

God fiskehelse betyr at fisken har det bra, at 
individene vokser normalt og overlever gjennom 
hele livssyklusen. I Grieg Seafood er vi opptatt av 
å forebygge sykdomsutbrudd og andre hendelser 
som kan påvirke fiskens helse. 

Det er viktig at hensynet til fiskehelse balanseres 
med bruk av medisiner, både med tanke på 
resistens og påvirkning på lokalmiljøet. 

Vi brukte ikke antibiotika i 
noen av våre norske anlegg i 
2016.

- CEO Andreas Kvame

Høy dødelighet påvirker lønnsomhet, og vårt mål 
er maksimal gjennomsnittlig dødeligheten på 7%, 
se graf under. For å nå dette målet vil vi fortsette 
å gjøre nødvendige investeringer i områder som 
har høy dødelighet, og sørge for at vi lærer av 
hverandre.

Dødlighet i sjø. Kilde: GSF Bærekraftsrapport 2016

griegseafood.no

ANNONSE
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VIGNETTPORTRETT

forhold til Russland eller Kina som 
har påvirket  salget, men en parasitt 
på hjemmebane.   

Helt siden 90tallet har Kvenseth 
både jobbet med og hatt troen på 
rensefisk som bergnebb og berggylt. 
Men andre midler, som emamektin 
benzoat, ble mer populært.  

– Mye av utfordringene i opp
drettsnæringen har dreid seg om lus, 
og bruken av kjemikalier vil jeg si 
har feilet. En av grunnene erm etter 
mitt syn, at man ventet for lenge før 
man gikk over til lukket behandling, 
sier Kvenseth. 

Før ble luseskjørt provisorisk 
installert rundt oppdrettsnoten, og 
kjemikalier ble helt oppi. 

– Det som skjedde var at en god del av fisken fikk 
en god dose, og en god del av fisken fikk en liten 
dose. Lakselusen overlevde og man alet fram resis
tens. Nå er det mange lakselusmidler som ikke funge
rer. Andre steder øker man dosene og holdetiden, og 
kombinerer forskjellige kjemikalier i en cocktail. Jeg 
liker ingen av delene, sier Kvenseth. 

FIskeNe I Farger › Men fisk 
liker han. Som 11åring fikk Kven
seth boken Norsk fisk i farger av 
 onkelen sin. På fjernsynet figurer
te landets første TVkjendis Per 
Hafslund i programmet Dyreliv på 
nært hold i samme stil som David 
Attenborough.  

– Det ble den utløsende faktoren 
 jeg sugde til meg kunnskapen. 
Leste boken fra perm til perm og 
pugget alle de latinske navnene, 
forteller Kvenseth. 

Og selv om han kanskje ikke 
visste hva, hvor og hvordan, visste 
han likevel at det var fiskeribiolog 
han måtte bli. 

Kvenseth fikk gode år under kjente professorer 
som Dragesund og Viborg ved Universitetet i Bergen. 
Begge har gjort mye for fiskens velferd. Dernest 
konkurrerte han om én av tre plasser ved hovedfag 
i fiskeribiologi på slutten av 70tallet. 

– På denne tiden var det begynt å bli oljeinteresse. 
Studerte du fiskeribiologi var du sær, og du kunne 
stort sett ikke få andre jobber enn som lærer i Lofo
ten, sier Kvenseth og tar frem en kulepenn. 

– per guNNar? 
– Pelle! 
Vi bykser av gårde bak et par grønne Norrøna 

bukser. For hvert lange skritt Per Gunnar «Pelle» 
Kvenseth (65) tar ned mot Aker Brygge i Oslo, tar 
vi andre fire. Kvikke, optimistiske, kjappe steg. På 
 enden av de lange bena spragler et par japanske løpe
sko i gul, blå, grønn og hvit. Om noen uker skal både 
skoene og bena løpe motbakkeløp i Sveits. 

tempo › Det er nesten litt vanskelig å vite hvor 
man skal starte når man skal presentere Per Gunnar 
Kvenseth. Eller Pelle, som han foretrekker både privat 
og profesjonelt. Et raskt Googlesøk viser 18 roller i 
næringslivet. 

Det som startet på en fisketråler i 1972 ble til rene 
yrkesseilasen for fiskeribiologen: Forsker, prosjektle
der, konsulent, koordinator, sjef og teamleder i blant 
annet Hydro Seafood, LMC, KPMG og Villagruppen. 

I dag har han offisiell tittel som  leder av Smøla 
klekkeri og settefisk AS. Men etter knappe ti minutter 
med mannen, skjønner vi at en enkel yrkestittel ikke 
er dekkende. 

– Bare presenter ham som gründer og nærings
bygger med grønn profil, sier Mikal Eines, daglig 
leder og medeier i Smølen Handelskompani AS. 

Da refererer han ikke til buksene, men Kvenseths 
miljøengasjement. De to har kjent hverandre i over 
10 år. Eines bekrefter: Tempoet er like høyt som 
engasjementet. 

– Jeg sikker på at om han hadde vært 15 år i dag, 
da hadde han vært tungt medisinert. Han løper 
20 kilometer hver dag og gir i tillegg 150 prosent. 
I  Pelles univers finnes ikke problemer, bare ut
fordringer, sier Eines. 

Det var nemlig en utfordring som gjorde at 
fiskeri biologen med de grønne buksene endte opp 
som medeier i et oppdrettsanlegg i Ghana. Men det 
skal vi komme tilbake til. 

syv arter › – Er den ikke vakker, sier Kvenseth. 
Vi står med mobilen i hånden, og ser på bilder 

av leppefisken. Den kommer i flere farger. Striper av 
blått, grønt, gult, rødt og oransje. Du kjenner dem 
kanskje som blåstål, berggylt, bergnebb, brungylt, 
grasgylt, grøngylt eller junkergylt. Syv av totalt 200 
arter finnes i Norge, hvorav to har vist seg å være 
ekstra glade i lakselus.   

 – I 2012 var Norge oppe i den høyeste produk
sjonen av laks. Siden da har det gått nedover, mye på 
grunn av lakselus, sier Kvenseth. 

Det er altså ikke verdensøkonomien eller Norges 

– Hele min filosofi og hele mitt voksne liv har handlet om oppdrett uten  kjemi kalier, 
sier Per Gunnar Kvenseth. På fritiden aler han opp jesusfisk i Afrika.  
TeksT: ingvild Telle foTo: andre eide

Mye av  utfordringene 
i oppdrettsnæringen 

har dreid seg om lus, og 
bruken av kjemikalier vil 

jeg si har feilet.

Pelagiske

Pelle
FAKTA: per gunnar  
«pelle» kvensetH

› Fiskeribiolog fra 
 Eidsvåg i Romsdal.

› Leder av Smøla 
 klekkeri og settefisk AS

› Sentral fiskeribiolog 
innen oppdrett og 
miljø. Har som filosofi 
at næringen skal være 
kjemikaliefri. 

› Var ledende i arbeidet 
med «Organic Aqua-
farming» i 2004 og 
2005. 

FISKEFRELST: Per Gunnar Kvenseth fra Eidsvåg i Romsdalen bestemte seg allerede da han var barn for å bli fiskeribiolog.
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VIGNETT

På papiret foran oss tegner han en liten strek på 
23 millimeter. 

– Det der er en torskelarve. Å få den til å begynne 
å spise var mitt hovedfag. 

to kveIter › Mye har skjedd siden 70tallets 
oljeoptimisme. Kvenseth ble aldri lærer i Lofoten. 
Tvert imot. Han har jobbet i Chile, Skottland, Brasil 
og Spania. Han har videreutviklet torskeyngel
produksjon, drevet oppdrett av piggvar, kveite, 
i  tillegg til laks, torsk og leppefisk. Etter nærmere 
40 år i bransjen er det mye å være stolt over. 

– Da jeg jobbet på Havforskningsinstituttet i 
Bergen jobbet jeg i teamet som fikk frem de to første 
kveitene i verden. Vi jobbet med noe vi visste veldig 
lite om  kveita er en mystisk fisk som gyter på 600 
meters dyp, forteller biologen.

Med seg fikk de en gammel fisker fra Sotra. Den 
første natten dro de opp ei hannkveite på 15 kilo med 
melke. Neste natt fikk de en hunkveite på 35 kilo 
med nyovulerte egg. 

– Det er jo bare så flaks at det nesten ikke går an, 
ler Kvenseth. To yngel ble det altså. En vitenskapelig 
sensasjon. I dag har kveiteoppdrett for lengst rundet 
100 millioner i omsetning. 

Så er han selvsagt stolt over leppefisken og spesielt 
berggylten, som han og en student ved en feil opp
daget at elsket lakselus. I dag er nettopp berggylten 
den mest suverene leppefisken mot lus, og som det 
derfor drives oppdrett av. Kanskje er den løsningen 
på problemet? 

– Ja, den er nok en del av løsningen, men jeg tror 
vi må bruke alle virkemidlene vi har for å få bukt 
med lakselusen, sier Kvenseth. 

Folk og FIsk › Løsninger og havbruk henger 
sammen, og ifølge Kvenseths kollega i Smøla klekkeri 
og settefisk, er «Pelle» en løsningens mann. Hva ser 
han for fremtiden? 

– Norge har en veldig god posisjon i verden når 
det kommer til å utvikle havbruket. Vi har en sterk 
kystkultur med bosetning langs hele kysten. Regner 
du kystlinjen med holmer, øyer og skjær, har bare 
Canada mer kystlinje enn oss, sier Kvenseth. 

 I tillegg har vi folk og infrastruktur langs hele 
kysten, med strøm, nettdekning, veier, broer og 

fergesamband. Strengt regulert av forvaltningen, 
som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. 

– Og vi har forskere som har jobbet masse med 
hav. Fantastiske muligheter. Men det viktigste er at 
vi bruker norskekysten til det vi kan og er gode til, 
sier Kvenseth.

Han ser lyst på løsninger med flytende, plattform
lignende oppdrettsanlegg. Og applauderer et stadig 
tettere samarbeid mellom fiskenæringen og offshore
næringen. 

– Men av de store utfordringene er at flere 
 kommuner reserverer seg mot oppdrett, og vil ha 
større og større områder helt uten oppdrett. Det 
er jeg helt uenig i, sier biologen. 

Han mener vi må se på sjøområdene som vi ser 
på landområder: 

– Hvis det er områder som egner seg godt til å 
produsere korn, så er det ingen som sier «nei, jeg vil 
ikke se monokultur av korn, så det får dere produsere 
i en steinrøys ute av syne», sier Kvenseth. 

Han mener vi i større grad bør se etter gode, 
næringsrike områder der kamskjell, laks og annen 
oppdrett kan gjøre det bra.  

– Oppdrettsanlegg har en kort historie visuelt sett 
i det norske kulturlandskapet. Personlig synes jeg det 
er kjempefint, ler Kvenseth. 

hest og INvest › Tiden flyr, og Per Gunnar …
– Pelle! 
... skal straks av gårde til medisinsk fysioterapi. 

Selv ikke japansk skodesign forhindrer slitasje når 
man løper 20 kilometer dagen. Det gjelder å være klar 
til motbakkeløpet i Sveits. Svigersønnen skal han slå. 

– Men nå må vi ikke glemme Ghana, utbryter 
biologen. 

Ja, for det har seg slik at han en dag for fire år 
 siden fikk en telefon fra en kollega: Om han kunne 
noe om fisken tilapia. 

– Nei, svarte jeg, men det kunne jeg jo lære meg. 
Om jeg ville bli med til Ghana? Ja, det ville jeg, for
teller Kvenseth. 

Tilapia er fisken som Jesus mettet 5000 mennes
ker med. Den går fra yngel til slaktefisk på bare fire 
måneder. I dag eier firmaet Pelle Hest & Invest (ja, du 
leste riktig) 50 prosent av et anlegg som produserer 
300 tonn fisk i året. De er under oppskalering. 

– Jeg har vel alltid vært veldig eventyrlysten. Når 
slike muligheter byr seg, biter jeg på.

Jeg har vel 
 alltid vært veldig 

 eventyrlysten

PÅ FARTEN: Pelle 
Kvenseth er opp-
ført med 18 roller 
i norsk næringsliv, 
hvorav én omfat-
ter fiskeoppdrett 
i Ghana.

GLAD I MOTBAKKE: Fiskeribiologen løper 2 mil om dagen 
og deltar i motbakkeløp. Målet er å slå sviger sønnen. 
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VIGNETT ALGEDYRKING

biomasse som råstoff til mat og fornybar energi til en 
økende befolkning. 

Men vi har begrenset med landjord og ferskvann 
til å produsere biomassen. I Norge er 
for eksempel bare 3 prosent av land
jorda dyrket mark, og noe særlig mer 
finnes det ikke å ta av. Havet, derimot, 
dekker 70 prosent av jordens overflate.

treNger bare plass › – Poten
sialet for å dyrke i havet er enormt, 
sier Anders KarlssonDrangsholt, 
seniorrådgiver for havbruk i Bellona 
og Sveiers medsammensvorne i Ocean 
Forest. Sammen skal sjømatprodusen
ten og miljøforkjemperen finne nye 
veier inn i fremtiden.

– Målet er å mangedoble produksjonen i havet. 
Skal det bli bærekraftig må vi dyrke og høste arter 
lavere ned i næringskjeden enn den  tradisjonelle 
 laksen. Arter som ikke krever fôr, gjødsel eller medi

siner. I Norge er tare ideelt, forklarer han.
Taren hører naturlig hjemme langs hele kysten 

vår. Den vokser raskt og er proppfull av proteiner, 
karbohydrater, mineraler, antioksidan
ter og antibakterielle substanser – som 
kan utvinnes og brukes i alt fra mat 
og fôr, medisiner og kosttilskudd, til 
biodrivstoff og gjødsel.

– Alt vi trenger er plass i havet, 
supplerer Sveier.

ueNDelIge mulIgheter › I dag 
utnyttes nesten bare karbohydratene 
– alginatene – blant annet som for
tykningsmiddel i iskrem, ketchup og 
supper.

– Vi vil vise hvor mye annet 
taren kan brukes til, dersom vi 
utvinner de ulike kompo
nentene. Markedet er uen
delig stort, sier Sveier.

Taredyrking kan bidra til skaffe verden 
nok sunn mat og ren energi.  Gjennom 
selskapet Ocean Forest  samarbeider 
Lerøy og Bellona for å gjøre en 
 ambisiøs idé til en bærekraftig og 
lønnsom virkelighet.

TeksT og foTo: Marianne alfsen/felix Media

– Du må ta eN bIt, det er kjempegodt, sier daglig 
leder i Ocean Forest, Harald Sveier, og tar seg et raust 
jafs av sukkertaren som snart fyller hele dekket. Det 
knaser friskt, sprøtt og salt mellom tennene. 

I oktober 2016 ble 13.200 meter bæretau med 
tare stiklinger satt ut ved Lerøys laksemerder i øy
kommunen Austevoll i Hordaland. Gjennom vinteren 
har  stiklingene vokst seg halvannen meter lange. Nå 
trekkes de varsomt opp av sjøen.

– Jeg er blitt havgartner! Det er jeg stolt av, for det vi 
gjør her er unikt, sier Sveier mellom munnfullene, mens 
han kikker litt bekymret på solen som dukker frem bak 
skyene. For taren holder seg best i vestnorsk ruskevær.

store ambIsjoNer › Tare er en plante og kan 
spises rå som salat. Sveier forteller om stor interesse 
fra Bergens restauranter, men Lerøy og Bellona sikter 
langt høyere det lokale gourmetmarkedet. For taren er 
breddfull av nyttige ingredienser. 

Ocean Forest dreier seg om å bruke det vi har 
mye av, til å lage det vi har lite av. Verden trenger mer 

Ocean Forest
– et hav av muligheter

Jeg er blitt 
 havgartner! Det 
er jeg stolt av.

hArAld sveier
daglig leder i ocean foresT

DELIKATESSE: Harald Sveier (t.v.), daglig leder i Ocean Forest AS, og Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for 
 havbruk i Bellona, konstaterer at den nyhøstede taren er knasende sprø. 

ALGEDYRKING
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VIGNETT VIGNETT

et stort kar over på samlebåndet inne i det renskurte 
og kjølige lokalet, som lukter friskt av sjø. 

Tangen setter seg fast i hakene som normalt løfter 
fisk. I andre enden av samlebåndet klør teamet seg 
i hodet over en annen utfordring: Taren har stort 
volum, og bør kuttes i småbiter for å få plass til mer 
i hver pakke, men fiskehakkeren er 
ikke egnet. 

– Vi har fortsatt mye å lære for 
å få en smidig produksjonsprosess, 
men vi nærmer oss. Å ha Bellona som 
sparringspartner er veldig nyttig, sier 
Sveier, og påpeker at konserndirektør 
i Lerøy, Henning Beltestad, heier dem 
frem fra toppen. 

vIktIge partNere › – Det betyr mye at en så 
viktig aktør som Lerøy velger å satse på et prosjekt 
som dette, uten nødvendigvis å gå i pluss med det 
første, sier KarlssonDrangsholt.

– Bellona er jo en organisasjon med mange 
tanker og ideer, og er en inspirasjonskilde som 
også  utfordrer oss. Vår rolle er å gjennomføre. Slikt 
blir det mange gode diskusjoner av. Sammen er vi 
 dynamitt, sier Sveier.

– Det var godt svart, sier KarlssonDrangsholt.
– Jeg kan være diplomatisk når jeg vil, kontrer 

Sveier lattermildt.
– For vår del er det fantastisk å få påvirke retnin

gen havbruksnæringen tar i fremtiden. Det hender 
vi får pepper fra andre miljøorganisasjoner, som 

påstår vi er i lomma på næringen. Men 
skal vi få til et grønt skifte og bære
kraftige endringer, er samarbeid som 
dette den eneste veien å gå, sier Bellonas 
havbruksekspert.

løNNsom FremtID › – Ocean 
Forest er primært en forsknings og 

utviklingsorganisasjon. Men jeg har en klar bestilling 
om at jeg en dag må tjene penger. Foreløpig er datoen 
udefinert, fortsetter Sveier.

Skal det bli mulig, må flere våkne og se tarens 
muligheter.

– Flaskehalsen i Norge er at vi ikke har en industri 
som kan nyttegjøre seg tare i store mengder. Nå må 
flere kjenne sin besøkelsestid, sier Sveier, og legger til:

– Vil du ha et tonn eller to, bare si fra. Jeg er 
 definitivt på tilbudssiden til alle som vil være 
 pionérer sammen med oss!

Som et av landets største havbruksselskap, ser 
 Lerøy et potensial i taremel til fiskefôr.

– Å produsere plantebasert fôr lokalt vil bidra til å 
redusere miljøbelastningen fra næringen vår, påpeker 
Sveier.

Forskning viser også at fermentert tare er «super
food» for kuer, som kan hindre melkefeber, og 
dermed bidra til mindre bruk av antibiotika og økt 
melkeproduksjon.

– På kontoret har jeg dessuten en rapport om tare 
som råstoff til bioplastproduksjon, fortsetter Sveier.

– Tenk om Lerøy kan produsere sine egne fiske
kasser av tarebasert bioplast, drømmer Karls
sonDrangsholt.

storskala › Men før ville tarevyer kan bli 
virkelighet, må partnerne i Ocean Forest finne ut 
hvordan dagens småskaladyrking kan skaleres opp til 
industrielt nivå. 

– Det må til om tare skal bli et reelt alternativ. 
Lerøy har kunnskapen, kapitalen og markedskjenn
skapen som skal til for å dyrke tare i stor skala, sier 
KarlssonDrangsholt.

Den første innhøstingen i 2016 var på skarve 
17 tonn. I 2017 har avlingen økt til 40 tonn. Neste år 

er planen 100 tonn, bare de nødvendige konsesjone
ne kommer tidsnok på plass. 

– Skal det bli industri av dette, må vi komme opp 
i minst 1000 tonn årlig, forteller Sveier. 

Dit er det et stykke igjen. Ikke fordi taren er 
vanskelig å dyrke. Den krever små arealer, klarer seg 
selv, og vokser seg stor og fin på næringen som finnes 
naturlig i havet – helt uten miljø og klimafotavtrykk. 
Tvert i mot binder tare CO2, og bidrar dermed til å 
redusere mengden CO2 i atmosfæren og motvirker 
forsuring av havet.

Fra hav tIl borD › – Utfordringen er å ha 
 kontroll på hele verdikjeden, fra dyrking og høsting, 
til pakking, distribusjon og produksjon, sier Sveier. 

Det er bare et par timer siden taren ble trukket 
opp av sjøen. Nå lastes den varsomt inn i Austevoll 
laksepakkeri. Hvor mange timer tåler den å ligge før 
pakking? Fungerer utstyret som brukes til lakse
pakking også for tare? Hvor mange hender trengs 
for å få alt unna? Sveier trekker selv i oljehyre for å 
finne svarene.

– Skal du være sjef for noe, må du vite hva det 
dreier seg om. Og så er det jo gøy å være med å skape 
et bærekraftig produkt, sier Sveier, og lemper tare fra 

Vil du ha et tonn 
eller to, bare si fra.

hArAld sveier
daglig leder i ocean foresT

FAKTA: grønnsaker  
fra Havet

› Tare er en samle-
betegnelse, akkurat 
som grønnsak. Det 
finnes mange sorter, 
også i Norge. 

› – Én utfordring er at 
norsk sukkertare ikke 
er kjent ute i verden. 
Dermed blir det som å 
lære opp en som liker 
gulrot til å like brok-
koli, forklarer Harald 
Sveier. 

› Sukkertare har vist 
seg å gi størst volum, 
men også søl, rødtare 
og bruntare kan være 
aktuelt å dyrke i frem-
tiden. 

› I dag produserer 
havbruket 580 ulike 
arter på verdensbasis 
(2014). Av dem er 37 
akvatiske planter.

HØST OM VÅREN: 
Anders Karlsson- 
Drangsholt fra Bellona 
trekker sekker bredd-
fulle av sukkertare over 
dekk under høstingen 
utenfor Austevoll i april 
2017. Totalt skal 40 tonn 
tare opp av sjøen i løpet 
av én våruke.

LUKSUSVARE:  
 Sukkertaren 
som skal brukes 
til salat pakkes 
i 100 grams 
pakninger på 
Austevoll Lakse-
pakkeri. Inne 
på fastlandet 
venter gourmet-
kokkene med 
vann i munnen 
på den stadig 
mer populære 
sjødelikatessen.

ALGEDYRKING
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FOU FOR EN BÆREKRAFTIG 
SJØMATNÆRING

Det er fra havet verden må hente proteinet til en økende befolkning, og 
det er i utnyttelsen av havets ressurser at Norge kan spille en reell rolle for 
verdens matforsyning.

Norsk havbruksnæring er en viktig global aktør med en veletablert 
matproduksjon, med kvalitetsprodukter som er anerkjent verden over. 
Samtidig har næringen et betydelig potensiale for videre vekst. FoU er 
grunnlaget for den posisjonen næringen har i dag, og er en forutsetning 
for at næringen skal kunne realisere sitt potensiale. Nær 4 milliarder 
kroner investeres i marin FoU i året, og næringens eget bidrag er 
betydelig. Sjømatnæringens eget verktøy for forskning er FHF – Fiskeri- 
og havbruksnæringens forskningsfond, og FHF investerer over 200 mill kr. 
per år i forskning.

Det er havet som blir det sentrale i Norges voksende bioøkonomi.

WWW.FHF.NO

se 

svømme 
sushi
Langs kysten finnes egne visningsanlegg der du kan se, smake og oppleve 
hvordan havbruk drives i Norge. 

www.akvavisning.no 

Velkommen pa besok! Er alger selve løsningen for å lage 
 biodrivstoff, også til flytrafikken?
av: kjeTil grude flekkøy

For å kutte ut fossilt drivstoff, er det enighet om 
at biodrivstoff må til der batteridrift ennå ikke 
er mulig. Det gjelder blant annet i flytrafikken. 
I  Europa blir 90 prosent av biodrivstoffet produ
sert på land, og mye av dette belaster miljøet like 
mye som fossilt drivstoff gjør. 
Derfor må man se på mulighetene for drivstoff 
laget av tang og tare. 

Fordelene med algedrivstoff er mange:
› Algedyrking krever ikke matjord, ferskvann 

eller gjødsel.
› Alger samler opp næringsstoffer fra vann

massene og motvirker forurensning.
› Karbonfangst: Produksjon av biodrivstoff 

sammen med karbonfangst kan trekke CO2 
ut fra atmosfæren.

 
Det må forskes på å raffinere algedrivstoffet slik 
at det kan brukes på fly, samt å finne gode måter å 
lagre drivstoffet på.

Hovedutfordringen er likevel ikke teknisk, 
men økonomisk og politisk. Foreløpig er kost
nadene ved dyrking for høye, og etterspørselen 
etter algeprodukter for liten. Det blir opp til 
myndighetene å gi incentiver, redusere kostnader 
og øke lønnsomheten slik at algebasert drivstoff 
kan bli kommersielt gangbart.

Fly med tare på tanken? 

FAKTA: alger

› Mikroalger: Plankton. Er 
næringsgrunnlag for det meste 
av livet i havet. Står for ca. 
40 prosent av all fotosyntese og 
oksygenproduksjon på jorda.

› Makroalger: Tang og tare. 
 Flercellede  marine rød-,  
grønn- og brunalger.

› Bellona Europas rapport  
om flydrivstoff fra alger  
kan leses på bellona.no 

OPPORTUNITIES AND RISKS OF SEAWEED BIOFUELSIN AVIATION

ALGEDYRKING
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Fisk For
fremtiden

Egg, smultring og skjørt er ikke hva du 
tror, men  navnet på  oppfinnelser som 
skal få bukt med lakselus og  rømming 
av  oppdrettsfisk. Men vil det fungere? 

TeksT: ingvild Telle

– lykkes vI, vil det være et kvantesprang for hele 
næringen, sa konsernsjef i Marine Harvest AlfHelge 
Aarskog tidligere i år. 

De er en av mange aktører som har fått tilsagn 
om utviklingskonsesjoner for å løfte oppdretts
næringen til nye nivåer. Til nå er tillatelser til en verdi 
av 2,7 milliarder innvilget. I følge Sysla.no vil minst 
9,1 milliarder bli brukt i dette utviklingsløftet. 

sterk motIvasjoN › Oppdrettsnæringen har 
ikke latt vente på seg. Det har kommet inn 59 søk
nader om utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet, 
med alt fra 3 til 46 konsesjoner i søknadene. De fleste 
ideene handler om selve produksjonen, men det er 
også søknader knyttet til avlusing og økt ressurs
utnyttelse. Hver konsesjon gir rettigheter til å pro
dusere 780 tonn biomasse (levende fisk), og hver kon
sesjon har en verdi på omlag 100 millioner kroner. 

Konsesjonene tildeles foreløpig vederlagsfritt – 
altså gratis – for inntil 15 år, til aktører som vil vise 
muskler for å utvikle bransjen i positiv retning. Når 
utviklingsprosjektene er ferdige vil konsesjonene 
kunne konverteres til vanlige konsesjoner til 10 milli
oner kroner. Dette er et sterkt insentiv til å investere, 
mener Anders KarlssonDrangsholt, som jobber med 
havbruk og Ocean Forest i Bellona. 

– Man tar en enorm risiko når man skal utvikle 
ny teknologi og det er veldig positivt at det kommer 
sterke insentiver, forklarer KarlssonDrangsholt. 

Målet er å finne ny teknologi og nye metoder for 
å produsere fisk på en bedre måte, og dermed løse 
problemene knyttet til miljø og areal som næringen 
har i dag. 

– De tre største miljøutfordringene er rømming, 
lakselus og utslipp av næringsstoffer. Det siste er 
ikke et stort miljøproblem, siden vannstrømmene 

HAVMERD
› Salmar/Ocean Farming  

– 8 tillatelser innvilget. 

› Inspirert av oljeindustrien 
ønsker Salmar å flytte opp-
dretten ut av fjordene. De 
har foreslått en havmerd 
med en høyde på 67  meter, 
diameter på 110 meter og 
volum på 245 000 kubikk-
meter. 

› Øverst i midtsøylen finnes 
oppholdsrom, fôrsilo 
og et kontrollrom hvor 
havmerdens automatiserte 
operasjoner styres fra.  

AQUATRAZ
› Midt-Norsk Havbruk gjennom MNH Produksjon AS 

– 4 tillatelser innvilget 

› Navnet Aquatraz spiller på det rømningssikre 
fengselet i San Francisco, og er en semi-lukket 
merd som kan brukes på alle lokaliteter i Norge. 

› Den øvre delen av merden er oppbygd med tette 
plater, mens resten av merden er perforert for 
naturlig vanngjennomstrømming. HAVFARM

› Nordlaks - 10 tillatelser innvilget 

› Med fartøyet Høydal vil Nordlaks bygge en havfarm som også er 
verdens lengste skip: 430 meter lang og 54 meter bredt. Skipet 
vil bestå av seks merder på 50x50 meter, med en notdybde på 
60  meter. Målet er å flytte oppdrett ut i havet. 

› Nordlaks håper å hindre lusepåslag og utslipp ved å bruke 10 meter 
dype metallkanter på utsiden av merdene som skal hindre lus fra 
å komme inn. Det siktes mot kjemikaliefri  behandling dersom lus 
oppstår.   

HAVBRUK

illusTrasjon: nordlaks

illusTrasjon: salMar

illusTrasjon: MidT-norsk havbruk20  21



fører bort slam og avføring. Faktisk har 90 prosent av 
 lokalitetene på oppdrettsanlegg god standard på bun
nen under merdene, forklarer KarlssonDrangsholt. 

Næringsstoffene er imidlertid en tapt ressurs. 
Særlig fosfor og nitrogen, som kan bli 
brukt til for eksempel gjødsel

– Med mer penger og et marked 
hvor man samarbeider, kan problemet 
med slam og avføring fra oppdrettsan
legg snus til å bli en handelsvare. 

rIsIko › Flere av søknadene som 
har kommet inn til Fiskeridirektoratet 
fokuserer på rømming. Det har vært et 
problem helt siden starten på 70tallet, 
og nye studier viser at oppdrettslaksen kan ha en 
større påvirkning på villaksen enn tidligere antatt.  

– Selv om en veldig liten andel av oppdretts laksen 

rømmer, blir det mange fisk i forhold til antallet 
 villaks som finnes i Norge. Dette er et problem vi 
må få bukt med, sier KarlssonDrangsholt. 

Ifølge søknadene er Nordlaks aktøren som er villig 
til å gjøre størst investeringer, med 
1,8 milliarder satt av til sine prosjekter. 
Målet er tre gigantiske skip som skal 
flytte oppdrettet til havs. Det ønsker 
også Norway Royal Salmon, som har 
gått sammen med Aker om å utvikle et 
offshorehavbruk til 900 millioner. 

– Det er nesten umulig å vite om 
de klarer å løse problemene. Enkel
te av løsningene er foreslått til havs, 
hvor det er et tøffere miljø. Det er tatt 

i bruk offshoreløsninger og sterkere nøter, og ifølge 
beregningene skal havmerdene holde, sier Karlsson 
Drangsholt. 

Men det er fortsatt en risiko for at noe skjer. 
Og hvis ulykken er ute, er dimensjonene mye større. 
I Nordlaks’ havfarm planlegges 10 konsesjoner med 
2 millioner fisk på slaktestørrelse. I dagens merder 
er det maksimalt 200 000 fisk.

– Med disse nye teknologiske løsningene blir 
biomassen og antallet fisk per enhet mye større. Siden 
løsningene ennå ikke er i drift, vet vi lite om hvordan 
lusepåvirkningen fra merdene blir. Konsekvensene 
ved rømmingene kan også bli veldig store om noe går 
galt, sier KarlssonDrangsholt.

prøveorDNINg › Bellona er likevel positive til at 
oppdrettsnæringen investerer i ny teknologi mot at 
de får konsesjonene til redusert pris..

– Dette viser kreativiteten i næringa og vi håper 
at løsninger på flere av miljøutfordringene kan finnes 
i søknadsbunken hos Fiskeridirektoratet, sier Karls
sonDrangsholt. 

EGGET 
› Marine Harvest  

– 4 tillatelser  innvilget 

› Lukket teknologi i form av et 44 
meter høyt og 30 meter bredt 
egg, der 90 prosent av konstruks-
jonen vil være under vann. 

› Ett egg skal kunne romme 1000 
tonn laks. Marine Harvest har søkt 
om å utvikle «smultringer», som er 
heldekkende og lukkede anlegg. 

PIPEFARM
› Lerøy Seafood Group  

– under  behandling 

› Pipefarm fra Lerøy er et anlegg 
på 3000 m3 tilpasset både ørret 
og laks. Konseptet er et lukket, 
flytende anlegg som ser ut som 
rørkonstruksjon der man henter 
vann fra 30–50 meters dyp. 

› Lerøy omtaler konseptet som et 
lengdestrømsanlegg der fisken 
får en ensrettet strøm å svømme 
imot. Lerøy har allerede begynt å 
teste en pilotversjon av pipefarm 
til postsmoltproduksjon. 

FAKTA: utviklingskonsesjoner

› Ordningen med utviklingskonsesjoner 
er etablert som en prøveordning i to år, 
med mål om å stimulere til innovasjon 
i havbruksnæringen. 

› Teknologien og løsningene som ut-
vikles skal deles, slik at hele næringen 
kan dra nytte av kunnskapen. 

› Man kan søke Fiskeridirektoratet om 
utviklingstillatelser frem til november 
2017. 

› Tillatelsene deles ut fortløpende og 
gjelder særlig laks, ørret og regnbue-
ørret. De tildeles gratis for inntil 15 år 
og kan deretter konverteres til vanlige 
 produksjonstillatelser dersom prosjek-
tet har blitt gjennomført som planlagt.

HAVBRUKHAVBRUK

Slam og avføring 
fra oppdretts-

anlegg kan bli en 
handelsvare.
Anders KArlsson-

drAngsholt
senior rådgiver for 
havbruk i bellona

illusTrasjon: lerøy
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VIGNETT PORTRETT

– FINNes Det Noe mer geNIalt enn at man 
kan leve av å fiske rett utenfor stuedøra i hoved
staden, i en sjømatnasjon som Norge? Alle som 
 kommer til Oslo kan ta seg en tur ned på Rådhus
brygga og se hva denne nasjonen er bygget på og 
livnærer seg av, smiler Helene Kristoffersen.

Hun har vokst opp på farens fiskebåt og i snart ti 
år har hun fisket profesjonelt. Familien kan spore sine 
fiskeraner helt tilbake til 1600tallet.

– Jeg tror ikke Oslofolk flest er 
klar over at noen faktisk lever av fiske 
i  Indre Oslofjord, sier Helene.

Hun har nettopp skiftet ut den 
trendy, lange ulljakka med knæsjgult 
oljehyre, og lagt fra seg  Michael 
Korslommeboka sammen med 
kaffelattepappkruset på bordet i 
kahytten. «Save water, drink cham
pagne», står det på putene som pryder 
sittebenken til landets kanskje mest urbane fisker. 

Hun er vant til oppmerksomhet fra pressen.
– Jeg skjønner jo det er litt spesielt. Kombinasjo

nen ung kvinne, yrkesfisker og hovedstad er sjelden, 
sier Helene.

– Det er jo bare meg.

FIske meD skylINe › Vi tøffer utover smul fjord i 
den gule katamaranen som bærer Helenes navn. Den 
er én av ti fiskebåter med Indre Oslofjord som virke

område. For få tiår siden var tallet nærmere hundre. 
Bak oss ligger Oslos skyline. Til høyre for 

 Operaen og Barcode, i det nye boligområdet 
Kværner byen, har Helene nettopp flyttet inn i 
ny  leilighet. Sine barnesko trådte hun i sentrums
bydelen Vålerenga. Båten ligger i havn på Malmøya, 
8 km sør for sentrum. 

– Vi trenger en fiskerhavn midt i byen, der 
 yrkesfiskerne kan ha sine sjøboder! 
Det er synd at de folkevalgte i Oslo 
ikke legger forholdene bedre til rette. 
Det er for sent når siste fisker er borte 
fra Oslo, skyter far Harald Kristoffer
sen (67) inn. 

Han er vår skipper for dagen. 
Det er tydelig hvor Helene har fått 

sitt engasjement fra, for en næring de 
fleste forbinder med vest og nord, men 
som også i hovedstaden har røtter flere 

hundre år tilbake. Fiskernes rettigheter er nedfelt i de 
gamle bylovene fra 1500tallet.

rett tIl Forbruker › Torsk og lange, sei og 
lyr. Kolje, hvitting og lysing. Berggylte og grønn
gylte. Øyepål og Simpe. Rødspette og tungeflyndre. 
Sjøkreps, krabbe og reker. Og når det er sesong: 
hummer, makrell, sild og brisling. Listen over sjø
delikatesser Helene og de andre fiskerne bringer til 
torgs fra Norges tettest befolkede kyst er lang. 

Helene Kristoffersen (27) har trukket i oljehyre siden seksårsalderen, 
og er 12. generasjon fisker i Indre Oslofjord. Nå skal hun lede fersk vare-

disken på Oslos splitter nye fisketorg på Rådhusbrygga. 

OslO- 
fiskeren

TeksT: Marianne alfsen/felix Media 
foTo: fredrik nauMann/felix feaTures

Jeg skjønner jo 
det er litt spesielt. 
Kombinasjonen 

ung kvinne, yrkes-
fisker og hovedstad 

er sjelden.
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i Indre Oslofjord, mener Helene, og viser frem den 
store samlingen av sluker fra fritidsfiske, som hun 
har plukket ut av ruser og teiner.

Ny FIskehall › – Hei, se, det er jo kongen, ser 
Helene, og peker på skøyta «LS Nøtterøy» som seiler 
ut fra Lohavn. Om bord er UngNorge, en organisa
sjon som blant annet tilbyr arbeidstrening som fisker 
for barnevernsbarn i Oslo. 

– Og det der er «Pelikan», som ble brukt i Norges 
Banks humorfilm for den nye 200seddelen med 
torsk på, fortsetter Helene, i det vi nærmer oss en av 
Oslos nyeste fjordbydeler, Sørenga. 

På fjorden kjenner alle hverandre. Helene og 
Harald hilser til høyre og venstre idet vi tøffer tilbake 
til Rådhusbrygga, der deres nye hjertebarn nylig har 
reist seg på kaikanten – rett ved Nesoddbåtene og 
inngangen til Aker Brygge.

Pipervika er navnet på Oslos nye fisketorg som 
åpnet i sommer, oppkalt  etter det første området i 
Oslo der fiskerne slo seg ned. Harald er investor og 
initiativtaker, mens Helene leder ferskvaredisken. 

– Pappa har kjempet for et fisketorg i 20 år. Dette 
blir et utstillingsvindu for Norge som sjømat nasjon 
og Oslo som fiskerby, sier Helene, og forteller en

tusiastisk om hvordan Osloborgerne nå kan kjøpe 
sprell levende fisk rett fra fiskehallens tanker, få med 
seg en nystekt fiskeburger i hånden eller nyte østers 
og bobler i østersbaren i det 300 kvadratmeter store 
lokalet. 

Rett utenfor døren vil Oslos fiskere fortsette å 
legge til kai og selge fangsten rett fra båten. Helene 
håper og tror at fisketorget vil gi Oslos fiskere økt 
status i byen. 

eN FremtIDsNærINg › I sin nye jobb får 
 Helene bruk for universitetsutdannelsen innen 
offentlig administrasjon og ledelse, når stillinger 
skal besettes og systemer utvikles. Men noe kontor
menneske blir hun aldri.

– Jeg håper jeg fortsatt får tid til å fiske, sier hun.
– Min beste dag på jobb? Det er egentlig hver 

eneste dag jeg får dra ut og fiske. Det er jo så gøy! 
Særlig de dagene der fangst og etterspørsel stemmer 
og været er perfekt. Fiskere er kjent for å være for
nøyde på jobb, smiler Helene.

– Sjømat er en fremtidsnæring som Norge kan 
leve av lenge etter oljen. 

– Oslo har faktisk en av landets rikeste forekom
ster av brisling, forteller Harald, som selv er en kjent 
skikkelse i fiskerkretser, og som i 2008 ble portrettert 
i et eget NRKprogram.

Oslofiskere er ikke helt som andre fiskere, skal vi 
tro Helene, som inntil nylig var leder for Indre Oslo
fjord Fiskerlag. Vervet overtok hun fra far Harald da 
hun var 20 år.

– Det mest unike er kanskje at vi selger fisken 
direkte til forbrukerne, sier hun. 

Fra tirsdag til lørdag, klokken 07:00, legger Oslo
fiskerne til kai med dagens fangst. De selger til de 
er tomme, rett fra Rådhusbrygga. Slik de har gjort 
i generasjoner. Noen ganger er det kø allerede i de 
tidligste morgentimene, for flere og flere oppdager 
gleden det er å kjøpe kortreist, blodfersk, bærekraftig 
og sunn mat rett fra fiskerne. Midt i hovedstaden.

ForskNINgsFaNgst › De fleste fisker med ruser 
og teiner, ikke trål. Oslofiskerne er ute på fjorden to 
dager og selger to dager.

– Det er en veldig bærekraftig måte å operere på, 
mener Helene, og avslører en annen lidenskap, for 
bevaring og riktig utnyttelse av ressursene havet gir.

– Vi deltar faktisk i forskningsfiske på ål akkurat 
nå, i samarbeid med Havforsknings instituttet og 
Fiskeridirektoratet, forteller Helene. 

Vi har kommet frem til Gressholmen, en av 
de mest populære utfartsøyene for 
Oslofolk, der Helene og Harald har 
en sjøbod med utstyr. Helene trekker 
drevent ut en lang åleruse, og viser 
hvordan snedige kamre sikrer at ålen 
ikke har noen retrettmulighet når den 
først har funnet veien inn.

Det var nettopp ålefiske, kombi
nert med rekefiske, hun begynte med. 
Men siden 2006 har vanlig ål stått på 
den norske rødlista, og i 2010 ble alt 
 kommersielt fiske stoppet.

balaNse › – Den siste tiden har fiskerne i Indre 
Oslofjord fått stadig mer ål i redskap beregnet for 
andre arter. Det er et tegn på at bestanden tar seg 
opp, mener Helene, som var blant dem som tipset 
fiskerimyndighetene. 

Nå håper hun at resultatet av forskningsfisket blir 
at de kan gjenoppta ålefisket.

– Nye generasjoner kjenner ikke til den tradi
sjonsrike delikatessen ålen er, og det er synd, mener 
Helene.

Som fisker er hun opptatt av å forvalte ressursene 
i havet riktig.

– Livet i sjøen har en fantastisk 
evne til å regulere seg selv. Vi må ikke 
tulle med den balansen. 

– Jeg er bekymret for fiskebestan
den i Oslofjorden. Ikke på grunn av 
overfiske fra yrkesfisket, men på grunn 
av fritidsfisket. Jeg mener det også må 
reguleres, sier Helene, og stikker uredd 
hånden inn i et gedigent vepsebol.

For stadig flere Osloborgere tar med 
seg fiskestanga ned til fjorden, men 

sterke interesser er imot regulering.
– Mange fritidsfiskere er fornuftige, men mange 

fisker også undermålsfisk og kaster arter de ikke vil 
ha. Det er gjerne bare torsk og makrell som gjelder. 
Vi yrkesfiskere følger reglene, slipper ut undermåls
fisk levende og utnytter all fangst. Vi trenger mer 
kunnskap om hva fritidsfisket gjør med bestander 

BRENNER FOR SJØMAT: Etter et gjennomsnittlig fiske 
kan Helene og Harald Kristoffersen ta med seg 300 kg 
fisk og 150 kg til torgs på Rådhusbrygga.

Livet i sjøen har 
en fantastisk evne 
til å regulere seg 
selv. Vi må ikke 
tulle med den  

balansen.

Fiskere er kjent 
for å være fornøyde 

på jobb

PORTRETTPORTRETT
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VIGNETTFISKESLAM

oppDrettsNærINgeN har fått mye kjeft, også 
for «alt sølet» fra merdene. Fôr og avføring som siger 
ned fra fiskestimen og dekker bunnen 
som slam. Nå jobber flere oppdrettere 
med å få samlet opp slammet for å 
bruke det.

 Slammet er en ressurs på avveie. 
Det inneholder mye energi som det 
er for ille å ikke bruke, mener Anders 
KarlssonDrangsholt. Han er senior
rådgiver for havbruk i Bellona med 
havbruk som spesialfelt.

Blom, Bolaks, Lerøy og flere andre 
utvikler nå løsninger for å samle 
slammet under merdene. Den vanligste 
løsningen er «trakter» som samler 
slammet før det når bunnen, mens 
noen forsøker seg på slamoppsamling 
i lukkede anlegg.

gjøDsel og bIogass ›  Hvis man fjerner 
meste parten av vannet og saltet, blir slammet til 
veldig bra gjødsel. Det er svært næringsrikt og inne

holder mye fosfor, som holder på å bli en mangelvare, 
forklarer KarlssonDrangsholt. 

Verdens fosforgruver kan være 
 tomme om noen tiår. Om kort tid vil 
det komme krav til gjødselprodusenter 
om å bruke en viss andel resirkulert 
fosfor. 

 Det vil skape en vilje til å betale 
for slam og dermed en forretnings
mulighet for oppdrettere som har 
kommet tidlig i gang. 

Slammet kan også brukes til å 
produsere gass. Akkurat som matavfall 
fra husholdninger, vil forråtning av 
slammet produsere biogass som kan 
brukes til oppvarming, strømproduk
sjon eller drivstoff.

vekst › Myndighetene vil gjerne 
at næringen skal vokse, helst kraftig, 

de neste årene. Det fordrer imidlertid at næringen 
tar ansvar for hvordan de bruker ressursene sine. 
Oppsamling av slam vil gjøre det mulig å drive fiske

oppdrett også i områder som ellers ville kunne skades 
av nedfallet, typisk områder med lite strøm; der blir 
nedfallet mye mer konsentrert på på bunnen. 

– Får de til dette, vil det kunne gi næringa sårt 
tiltrengt areal og mulighet til å vokse slik både de 
og myndighetene ønsker, sier KarlssonDrangsholt.

Han understreker at bunnfall slett ikke MÅ skade 
miljøet. 

– Hvis vannstrømmen er god nok, vil ikke 
 slammet hope seg opp.  I tillegg er bløt bunn 
 gjerne mer utsatt enn hard steinbunn.

bIo-mark › Det mest spesielle prosjektet for opp
samling er kanskje Ocean Forests biologiske forsøk 
med børstemark. Her er tanken å henge opp slam
feller, en slags brett, i flere høyder under merdene. 
Der vil slammet samles, og så vil børstemark selv 
flytte inn.

 Børstemarken tiltrekkes av slammet, spiser det og 
omdanner det til biomasse som kan høstes og brukes 
for eksempel som råvare i fiskefôr. Samtidig skånes 
livet på sjøbunnen, sier Anders KarlssonDrangsholt.

Kan fiskeslam skaffe biogass til 
 lastebiler og busser? Ja, mener Blom 
 Fiskeoppdrett, som satser friskt på 
slam som energikilde.

 Det er en fin energiressurs, selv om det ikke er helt 
enkelt å få til. Det sier Øyvind Blom hos Blom Fiske
oppdrett. De har søkt konsesjonen for å utvikle en ny 
løsning for oppsamling av fiskeslam 
som kan brukes som energikilde.

Gass og gjødsel
– Det kan lages biogass av 
 slammet. Det er mer energi i 
det enn i kugjødsel, sier Blom. 

Til sammenlikning mister 
kugjødsel mye energi når den går 
igjennom den gassgeneratoren 
som kuas mager er.

En forutsetning er å få på plass 
en komplett verdikjede: Blom 
skal samle opp og bearbeide slammet, mens Gasnor skal 
produsere gassen  om alt går som de håper. 

– Metangassen kan brukes som drivstoff på laste biler 
og busser, eller i et gasskraftverk. Og reststoffet etter 
 biogassproduksjonen egner seg fint som gjødsel.

Trenger flere merder
Planen i prosjektet, som Blom kjører i samarbeid 
med blant andre Bellona, er å lage en type trakt under 
 merdene på de stedene det hoper seg opp mest slam. 
Derfra skal slammet pumpes opp og langt på vei tørkes 
før det ender i en biogassreaktor på land.

– Utfordringen er å gjøre dette stort nok til at det 
bærer seg økonomisk. Vi trenger mye mer slam enn 
våre oppdrettsanlegg gir alene, sier Blom. 

Han antyder at det trengs 50100 merder til et slikt 
biogassanlegg. 

Mer bærekraftig
Nå jobber Blom med å finslipe oppsamling, logistikk og 
prosessering. De må også bli enige med Fiskeridirektora
tet om noen detaljer før de kan gå i gang med installasjon 
og testing.

– Vi skal vise at det virker, og så er målet å vise andre 
oppdrettere at dette gir en mer bærekraftig produksjon. 

Vil lage biogass 
av fiskeslam

Fiskeslam er møkkete greier, men 
også en finfin ressurs på avveie. 
Den salte  gørra kan bli til glimrende 
 gjødsel eller til biogass du kan fylle 
på tanken.
av: kjeTil grude flekkøy, bellona

VIL SAMLE SLAM:  
Øyvind Blom.

NY TEKNOLOGI: 
Blom plan-

legger trakter/
paraplyer under 

merdene som 
skal samle opp 

fiske avføring 
og rester av 

fôr. Slammet 
pumpes opp 
og tørkes før 
det går til en 

biogassreaktor 
på land.

ENERGI FRA FISKESLAM:

Fiske- 
bæsj 
på tanken

Slammet er en 
ressurs på avveie. 
Det inneholder 
mye energi som 

det er for ille å ikke 
bruke.

Anders KArlsson-
drAngsholt

senior rådgiver for 
havbruk i bellona

FISKESLAM
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I fjor ble det hver dag servert 13 millioner måltider med norsk laks rundt omkring 
i verden. Ingen av dem inneholdt antibiotika. Likevel tror mange norske forbrukere 
at det er antibiotika i norsk laks. 

Verdensmarkedet etterspør mer laks enn vi er i stand til å produsere. I fjor ekspor-
terte norske lakseprodusenter 980.000 tonn laks til land over hele verden. Høy 
kvalitet og så å si ikke noe bruk av antibiotika er hovedargumentene for å kjøpe laks 
fra Norge. 

Også her hjemme er oppdrettslaksen en populær matvare, men undersøkelser utført 
av Norges sjømatråd viser at mange forbrukere er bekymret for bruk av antibiotika i 
norsk lakseproduksjon. 

Knuser myter
- Det er dessverre mange myter når det gjelder antibiotikabruk i  den norske opp-
drettsnæringen. En av disse er at forbruket er svært høyt. Sannheten er at forbruket 
i mange år har vært tilnærmet null. Hvis antibiotika likevel må  anvendes, har ikke 
oppdretterne lov til å levere laksen til slakt eller på  markedet før etter en fastsatt 
tid. Dette sikrer at laks som har blitt behandlet med antibiotika ikke inneholder 
helseskadelige rester av antibiotika når den når forbrukeren. Forbrukerne kan være 
helt trygge på at den norske oppdrettslaksen er helt fri for antibiotika, sier senior-
forsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Mange medisinske eksperter advarer mot et for høyt antibiotikaforbruk, spesielt i 
matindustrien. Konsekvensen er resistente bakterier som ikke lenger kan behandles 
ved hjelp av antibiotika hos verken mennesker eller dyr.

Over 8 milliarder måltider uten antibiotika
Verdens største oppdrettsselskap, norske Marine Harvest, har nå servert over 8 mil-
liarder måltider med norskprodusert laks på rad uten bruk av antibiotika.

- For mange år siden var det nødvendig å bruke antibiotika for å behandle bakte-
rielle infeksjoner i norsk oppdrettsnæring. I dag er antibiotika for lengst erstattet 
med effektive vaksiner som er utviklet sammen med legemiddelindustrien, sier 
kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland. 

Friskeste husdyret i verden
Det er godt dokumentert at det brukes svært lite antibiotika til oppdrettslaks i 
Norge. Veterinærinstituttet har hentet data fra Veterinært legemiddelregister hos 
Mattilsynet. De viser at det i 2016 kun ble foretatt behandling med antibiotika i 
fem lakseanlegg i sjøen, noe som tilsvarer at laks i mindre enn 1 % av anleggene ble 
behandlet med antibiotika.

NORM-VET-rapporten, som publiseres årlig av Veterinærinstituttet, viser at 
forbruket har gått ned 99 % siden det nådde toppen på 80-tallet. Ifølge  konsern-
direktør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, har norske forbrukere ingen grunn til å 
frykte antibiotika i norsk laks.

- Nei, nei, nei, heldigvis ikke. Norsk laks er det friskeste matproduserende dyret i 
verden. I den tradisjonelle matfiskproduksjonen er antibiotika avskaffet. All laks 
som selges er fri for antibiotika, det kan forbrukerne være trygge på, sier Nilsen. 

Nilsen er ofte i møter for å snakke om havbruksnæringen. Da tar han frem plansjen 
som viser antibiotikakurven som på slutten av 90-tallet stupte nedover og ga norsk 
opp drettslaks en konkurransefordel i verdensmarkedet. 

- Men myten har fått lov til å henge. Vi klarer ikke å forklare dette godt nok til 
forbrukerne. De hører at det brukes mye antibiotika ellers i samfunnet, da er det 
vanskelig å nå frem med de endringene som har skjedd i havbruksnæringen. Her  
går utviklingen motsatt vei, sier Nilsen.

Norsk laks 
er helt fri for 
antibiotika

Annonse frA norges sjømAtråd

Annonse

ANNONSE ANNONSE

saltenaqua.no

    Saltenlaks 
- fra rogn til spisebord

Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til

lønnsomt og bærekraftig oppdrett
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Innovasjoner i lukkede anlegg

21 institutt, universiteter og bedrifter jobber sammen for å forske fram nye og bærekraftige løsninger for
havbruksnæringen. Finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Nofima kommer det de neste årene
en rekke innovasjoner som skal redusere tiden laks oppdrettes i sjøen. 

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som legger grunnlag for utviklingen av
fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil næringen
kunne redusere problemer knyttet til dødelighet, rømming og lakselus, samt redusere produksjonstiden
for oppdrettslaks. For å oppnå det må vi tilpasse teknologien til fiskens biologi, og ikke fiskens biologi til
teknologien. Med store industriaktører på laget er teknologien nå i rivende utvikling. 

Innovasjonene vil gjøre lukkede oppdrettssystemer til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Slik
skal vi bidra til å løse de utfordringene som i dag hindrer havbruksnæringen i å realisere de visjonene
myndigheter og andre har for bransjens vekst og bærekraft.
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Seminar om lukkede anlegg på
Aqua Nor

Tid:     Tirsdag 15. august kl 13.00
Sted:  Konferanseteltet på Festplassen

www.ctrlaqua.no

30  31



FISKEFÔR

Vi omtaler oppdrettsfisken som 
norsk, men ingrediensene i fiskefôret 
er både langreiste og internasjonalt 
foredlet. Hvordan påvirker det fiskens 
klimaregnskap?

I vår produksjon er vi opptatt av bærekraftig utvikling 

og omtanke for miljøet. Fisken fra Selsøyvik Havbruk 

svømmer i kaldt, friskt vann, omringet av vakker natur på 

Helgelandskysten. Dette gir optimale forhold for ren kvalitet. 

Selsøyvik Havbruk AS / 8196 Selsøyvik
Tlf: 95257727 / E-post: post@selsoyvik.no

Unike produkter med høy ytelse, 
godkjent for oppdrett - vårt bidrag 
til god fiskevelferd.  

steen-hansen.no

Copper-
based

Biocide-
free

Copper-
free

Neste generasjon not-
impregnering

Besøk oss på  Aqua Nor 
   stand D-348
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AquaGen AS • Havnegata 9 • 7010 Trondheim • www.aquagen.no

AquaGen eier og videre- 
utvikler verdens første 

familiebaserte avls- 
program for Atlantisk 

laks og regnbueørret 
som ble startet opp 
på 1970-tallet. 

AquaGen er en 
pioner med å ta 
i bruk moderne 

seleksjonsmetoder. 
Dette har gitt ekstra 

fremgang for viktige 
egenskaper innen fiske-

helse, vekst og filetkvalitet. 

Norsk fisk med 

eksotiske  
matvaner

I 2016 eksporterte Norge sjømat for 91,6 milliarder 
kroner. Torsk, ørret, reker, krabber, skjell og  ikke 
minst  laks. Sistnevnte har spesiell høy kurs sørover 
i Europa. Også det asiatiske og amerikanske markedet 
er ville etter den rosa fisken. 

Norsk oppdrettslaks er en bereist karakter, og 
det samme kan vi si om fôret den spiser. Hvordan 
på virker oppdrettslaksens fôr fiskens klimaregnskap, 
og hvorfor spiser laksen soya fra Brasil?  

FIskemel › Den ville laksen spiser krepsdyr og 
småfisk i havet. Den er et rovdyr med et matfat stort 
sett bestående av fett og proteiner. 

I motsetning til villaks spiser oppdrettslaks stort 
sett ikke krepsdyr og småfisk. Den får 70 prosent av 
maten sin fra matplanter, hvorav en fjerdedel er soya 
fra Brasil. Den samme soyaen brukes også som fôr til 
kylling og svin. 

– Fisken har et nokså likt klimaavtrykk som 
kylling og svin, med noen forskjeller ut fra hvilke 
tall man velger å bruke. Det skyldes at de i stor grad 
spiser de samme tingene, forklarer Anders Karlsson 
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VIGNETT FISKEFÔRFISKEFÔR

Drangsholt, seniorrådgiver innen havbruk i Bellona.
Den norske oppdrettsindustrien er en relativt ung 

næring. Da næringen begynte å produsere laksefôr, 
var fiskemel den viktigste protein
kilden. Men fiskemel kommer fra 
fiskebestander som er hardt presset. 
Den enorme havbruksveksten på 
verdensbasis de siste 50 årene har gjort 
det nødvendig å finne alternativer til 
fiskemel. 

– Derfor landet man på soyaprotein 
og proteinkonsentrat fra andre planter. 
Det gjør at fôrindustrien kan levere 
nok fôr uten å legge større press på 
fiskebestandene som brukes til fiske
mel, sier KarlssonDrangsholt. 

økt proDuksjoN › Regjeringen 
ønsker å øke norsk lakseproduksjon 
til det femdobbelte innen 2050. Det 
kan bli utfordrende for den tropiske 
regnskogen dersom man skal fortsette 
å fôre fisken med brasiliansk soya. 

 – Det hadde vært fint å unngå matplanter i fôr til 
husdyr. Vi ser på blåskjell og andre marine kilder som 
alternativer. Tang og tare ligger nok litt lenger frem 
i tid hvis det skal gjøre en stor andel av kosten, sier 
KarlssonDrangsholt. 

Et godt første steg er å øke utnyttelsen av marine 
ressurser, som fiskeavskjær fra fiskeflåten. I stedet for 
at hoder, bein og slo kastes på sjøen, kan det brukes 
i fôret til laksen. 

 – Vi ser for oss at en del av løsningen blir å 

ta vare på større deler av den fisken vi  allerede 
 fanger.  Utfordringen der er båtene, forklarer 
 KarlssonDrangsholt. 

De fleste båtene har i dag ikke 
utstyret og lagringsplassen som skal 
til for å behandle slo og avskjær. Slikt 
koster penger. Men får man på plass 
båter, teknologi og bedre hånd tering 
av råstoffet, vil det kunne påvirke 
 laksens klimaregnestykke betraktelig.

Fôret påvIrker mest › Det 
 finnes også andre alternativer. Ved 
 Nibio forskes det blant annet på bruk 
av fluelarver som fremtidig fiskefôr. 
Flue larvene fôres med tang og alger, 
slik at man får et høyverdig protein, 
ikke ulikt fiskemel. Også Skretting, 
verdens største fôrprodusent, ser etter 
løsninger. Ved bruk av mikroalger har 
de klart å fremstille en omega 3rik 
olje som de tar i bruk i sitt fôr. Også 
animalsk protein fra blod, fjær, kjøtt 

og bein kan være alternative ingredienser i lakse fôret. 
For ikke å snakke om plankton og krepsdyr, som 
utgjør den største biomassen i verden. Gran og annen 
skog er også under lupen. 

– Det er vanskelig å spå hvordan det vil se ut på 
fôrfronten fremover. I Bellona er vi opptatt av å se på 
løsningene for å gjøre oppdrettsnæringen mer bære
kraftig og miljøvennlig, så dette blir spennende, sier 
KarlssonDrangsholt.

fiskens  
klimaregnskap
KILDER TIL UTSLIPP

INNHOLD I FÔRETDet hadde vært 
fint å unngå mat-

planter i fôr til 
husdyr. Vi ser på 

blåskjell og andre 
marine kilder som 

alternativer.
Anders KArlsson-

drAngsholt
seniorrådgiver innen 
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Fra norsk fisk

Avskjær fra hvitfisk, makrell, sild og lodde, samt brisling, krill, sardiner, 
villsvinfisk, småsil, torsk og kolmule. Gluten fra mais, protein og stivelse fra 

erter, hestebønner, tapioka, monoammoniumfosfat, vitaminer, pigmenter, 
aminosyrer, fiskeprotein og palmeolje.
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Dette skal haNDle om den siste oljen. Fiske
olje, som kan løse en floke knyttet til fiskefôr, som 
igjen er enormt viktig for å fø en stadig økende 
befolkning på planeten. Og det er altså et smelteverk 
i Finnfjord som har kommet lengst med det som kan 
være løsningen.

FaNger Co2 og alger › Finn
fjord smelteverk ville egentlig fange 
CO2, som de slipper ut 300 000 tonn 
av årlig. Og ville de gjøre med alger: 
Avgassene fra smelteverket sendes 
gjennom store tanker med kiselalger. 
Algene tar opp CO2 og nitrogen
oksider (NOx) fra røykgassen, men 
ikke tungmetaller eller andre gift
stoffer. 

CO2 renses ut, og like viktig: Algene 
produserer fettstoffer som oppdretts
næringen har for lite av. Fettstoffene kan i sin tur bli 
til laksefôr, og deretter til laksefilet på middagsbordet.

– Tradisjonelt har oppdrettsnæringen brukt 
fiskefôr laget av fiskemel og fiskeolje. Fiskeoljen er en 
begrenset ressurs, fordi den er laget av småfisk som 
ansjos, forteller Anders KarlssonDrangsholt, som er 
seniorrådgiver for havbruk hos Bellona. 

Fett fra fisk er en viktig del av kosten også 
for mennesker. Fisk er blant annet rik på 
 omega 3 fettsyrer, som kroppen trenger.

– Produksjonen av fiskeolje har ikke økt de siste 
30 årene, så man har lett lenge etter en alternativ 
kilde, sier KarlssonDrangsholt. 

– Den har Finnfjord funnet i algene, samtidig som 
de løser CO2problemet sitt.

algeolje › Kiselalgene er som 
skapt for denne jobben. Selv om 
mikroalger bare utgjør én promille av 
biomassen på jorda, tar de seg av 40 
prosent av fotosyntesen. Dette skjer 
fordi de vokser raskt og tar opp store 
mengder CO2. Jo kaldere vannet er, 
jo bedre for kiselalgene.

Å vokse krever vanligvis lys i tillegg 
til næring, men disse kiselalgene 

har tilpasset seg nordlige lysforhold og produserer 
fettstoffer de kan leve på gjennom mørketiden. Det er 
disse fettstoffene – en algeolje tilsvarende fiskeoljen – 
som Finnfjord vil hente ut ved å høste algene.

beDre meNNeskeFôr › – Å erstatte andre fett
kilder med «algeolje» er bra på alle måter, for miljøet, 

fisken og mennesker, konstaterer HansChristian 
Eilertsen. 

Han er professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) 
med mikroalger som spesialfelt. Som ansvarlig for det 
biologiske i prosjektet, har han fulgt algeprosjektet 
hos Finnfjord tett. Utpå høsten skal de første algetan
kene på 26 000 liter erstattes med nye på 320 000 liter. 

Målet var å rense ut mest mulig CO2. Nå er det 
også å produsere mest mulig fôrpellets 
av kiselalgene.

– Det har vært et stort problem 
at man bruker matjord til å produ
sere fiskefôr, enten man bruker soya 
fra Brasil, raps eller gulerøtter, sier 
Eilertsen. 

Oppdrettsfisk har tapt seg mye som 
omega3kilde for mennesker, sier han.  
Innholdet er nede på 1525 prosent av 
hva det var før, så man må spise man
ge fiskemiddager for å få full uttelling. 

– Det er viktig for både for fisken 
og folkehelsa å gjeninnføre mer omega 
3 i kosten, sier Eilertsen.

kaN løNNe seg ›  Hos Finnfjord 
startet prosjektet med at de ønsket seg 

verdens første CO2frie smelteanlegg. Derfor bygde 
de et energigjenvinningsanlegg. Så tok Universitetet 
kontakt og ville dyrke alger i smelteanlegget.

– Vi var skeptiske i starten, men det passet jo godt 
med planene våre, forteller prosjektleder hos Finn
fjord, Jo Strømholt.

Dyrkingen startet våren 2015, og selv om pro
sjektet var spesielt, har de knapt opplevd problemer. 

Teknikken og biologien fungerer. 
– Nå håper vi at vi er klare for 

«indu striell oppskalering» i 2019–
2020. Litt senere er håpet å kunne 
fange og bruke det meste av CO2en 
vår, sier han.

Røyken fra en industribedrift 
kan også ha et enormt økonomisk 
 potensial. 

– Det er nesten for godt til å være 
sant at man kan bruke et problem som 
ressurs og forhåpentlig få til noe lønn
somt, sier Strømholt. 

– Ikke bare Finnfjord, men også 
mange andre industribedrifter kan 
tjene på å fange og bruke klimagassen 
– og samtidig spare atmosfæren for 
mye CO2.

FAKTA: kiselalger

EKSOSANLEGG: Hos Finnfjord pumpes fabrikkrøyk inn i tanker der de dyrker frem 500-600 milliarder ørsmå kisel alger 
i hver. Professor Hans-Christian Eilertsen fra Universitetet i Tromsø (UiT) forklarer statsminister Erna Solberg  prosessen 
frem mot den litt oljeaktige algebiomassen.  foto:  gunilla eriksen/ tonje eriksen (uit)

Mikroalger  
gir nytt  
oljeeventyr

FINNFJORD:

Alger kan gi Norge et nytt olje eventyr, 
 produsere mer fisk og i tillegg fjerne 
klima fiendtlig CO2. Løsningen bygges 
av et smelteverk i Troms.

 av: kjeTil grude flekkøy, bellona

› En gruppe mikroalger.

› En av grunnsteinene 
for livet i havet, hoved-
nærings kilde for 
plankton.

› Utgjør 0,1 % av bio-
massen på jorda, men 
tar seg av 40 % av foto-
syntesen. 

› Trenger næring (nitro-
gen og fosfor) og lys 
for å leve, men er til-
passet mørke: Produ-
serer fettsyrer (særlig 
Omega3) for å overleve 
gjennom mørketiden.

Man kan bruke 
et problem 

som ressurs og 
forhåpentlig få til 

noe lønnsomt.
Jo strømholt
prosjekTleder  

i finnfjord
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frederic Hauge (51)
 › Leder av miljøstiftelsen Bellona

 › Gift med Ingrid Kristensen og har seks barn.

 › Har mottatt en rekke priser for sitt miljø-
vernarbeid, og ble blant annet kåret til «Hero of 
the Environment» av TIME  Magazine i 2007. 

Om   jeg finner fred på havet? Ja, spesielt 
i en helvetes storm, ler en nyfoto
grafert Frederic Hauge (51). 
Med nytrukket pulverkaffe i koppen 

kikker han ut på båthavnen på Bygdøy 
i Oslo, der Bellonabåten Kallinika ligger. Det lukter 
av sjø og motorolje i vårsolen. 

– På havet finner jeg ytterpunktene. Det er 
 verdens mest harmoniske plass når det er fint, men 
når det braker løs er det totalt kaos, smiler han. 

Blikket avslører en erfaren sjømann: Selv på et 
fortøyd fartøy innerst i oslofjorden ser Bellonasjefen 
horisonten langt der fremme. Han ser muligheter og 
mennesker som bør samarbeide. Han gjennomskuer 
politisk spill og miljøkriminalitet. Han kan ane en 
storm på mange sjømils avstand, og er – når sant skal 
sies – ikke rent sjeldent selv skyld i et par av dem. 
Men det går som regel bra. Den erfarne sjømannen 
vet å navigere i både media og motvind. 

Seier og stiftelse  
Frederic var 12 år da han bestemte seg for å kjempe 
naturens sak. Ombord i onkelens fiskebåt i Lofoten 
nærmest ramlet den inn over ham. Naturen. Fugle
livet, fargene, de stupbratte fjellene. Mylderet av liv 
i luften, på land og i havet. Lofoten gjorde et uslettelig 
inntrykk. Men den rene, vakre naturen gav også en 
viss uro. Kampen om Altavassdraget var tapt og 
Ekofiskfeltet var i ferd med å gjøre Norge til en nyrik 
og ukritisk oljenasjon. 

Frederic meldte seg inn i Natur og Ungdom, og 
ikke lenge etter befant tenåringen seg i en gummibåt 
i Jøssingfjorden i aksjon mot gruvebedriften Titania 
som slapp ut kjemikalieblandet gruveavfall i fjorden. 
Aksjonistene mente kjemikaliene vil drive ut av 
fjorden og få store konsekvenser for miljøet, ikke bare 
lokalt. Det skulle ta 11 år før naturen ble tatt på alvor 
og avfallet ble plassert i deponier på land. Halvveis ut 
i Titaniasaken ble miljøstiftelsen Bellona etablert. 

– Å ha båt har gitt oss anledning til å være ute 
i feltet, og veldig ofte ser ting veldig annerledes ut 
i felt enn de gjør i rapportene, sier Frederic. 

Under Tinaniasaken påstod forskerne at det ikke 
var nevneverdig strøm i fjorden. Mens de lokale fiske
re mente at det ikke kunne stemme, siden fiskegarne
ne drev av gårde. Det viste seg at forskernes målere 
var tettet til av slam.   

– Båt handler om å være til stede. Det har gitt 
oss en unik måte å bygge nettverk på. Kallinika er et 
flytende distriktskontor, smiler Frederic.  

I dag har Bellona 48 ansatte fordelt på kontorer 
i Oslo, Brussel, Murmansk og St.Petersburg. I tillegg 
er Bellona medeier i flere selskaper som jobber for 
miljøløsninger.

Tror på eksempelets makt
Frederic lærte tidlig at verdens miljøproblemer ikke 
blir løst ved å være mot vekst og utvikling. I stedet for 
å jobbe mot næringslivet, tok Bellona en posisjon der 
de jobbet med næringslivet. Med Statoil. Med Shell. 

Hauge og havet
– Det gir meg ekstrem glede å få være i områder der 

havet er rent. Det er en påminnelse om hva vi kjemper 
for, sier Bellona-leder Frederic Hauge. 

TeksT: ingvild Telle   foTo: pål laukli

portrett
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 kommer til syne på båt. Han liker å bruke kroppen 
og å jobbe håndfast, og det tror jeg påvirker ham 
positivt. I tillegg til at det kan bli lettere å sette ting 
i perspektiv når man ser det fra båt. Kanskje det er 
derfor han har en strek dragning mot havet, undrer 
Sigurd. 

– Du kødder ikke med Golfstrømmen
Når Bellonalederen ikke er på havet, står telefonen 
hans aldri stille. Han lader den fem ganger daglig. 
Hauge er bindeleddet mellom en rekke personer som 
sammen skal dra norsk havnæring framover. 

– Jeg tenker mye på hvordan vi kan elektrifisere 
maritim sektor til å bli en nullutslippsbransje. Vi må 
få ting til å henge sammen, sier Frederic og blir stille 
en liten stund. 

– … og så er det jo hele debatten om Golfstrøm
men og hva som skjer om vi faktisk står i fare for å 
svekke den. Jeg er litt redd for at vi har begynt med 
det. Altså, man kødder ikke med Golfstrømmen. 
Akkurat det har jeg veldig lyst til å si til statsminister 
Erna: Du kødder ikke med Golfstrømmen.

Det er disse ytterpunktene med havet. Verden er 
så inderlig vakker og harmonisk om vi klarer å leve 
i balanse med den, men så ufattelig ødeleggende om 
vi kødder med den. Himmel og helvete. Frederic har 
satt kurs mot det første. 

– Det må jo bare gå. Failure is no option. 

BellOnas Båter

M/s BellOna
Den aller første Bellona-båten M/S Bellona 
ble med på reisen fra Moss til Kristiansand for 
å drive relasjonsbygging og å kartlegge miljø-
situasjonen langs kysten. Dette var i 1986, og 
ombord var både dykkere og prøvetakings-
utstyr. Da hun ankom Kristiansand ville ikke 
motoren mer, og miljøvernerne fikk støtte fra 
næringslivet for å reparere henne. 

M/s kallinika
Papirene på nåværende båt, M/S Kallinika, 
var så vidt signert før hun straks ble seilt opp 
til Røst og Lofoten. Dette var i 2001 og Bellona 
protesterte mot Hydros leteboring i de nordli-
ge områdene. Resultatet ble at all virksomhet 
ble utsatt i påvente av forvaltningsplanen for 
Lofoten og Barentshavet.

«Å ha båt har gitt 
oss anledning til å være 

ute i felten, og  veldig 
ofte ser ting veldig 

 annerledes ut i felt enn 
de gjør i rapportene.»

Frederic Hauge
leder av miljøstiftelsen bellona

M/s genius
Båt nummer to, M/S Genius, ble satt i drift i 1990 
ble straks seilt opp til områdene ved  Novaja 
 Semlja, hvor Sovjetunionen foretok atom-
prøvesprening kun 90 km fra Norge. Der lå 
 Bellona som et hinder mot flere sprenginger.

portrett

Med Lerøy. Det som har endret seg de siste årene, er 
hvem som tar kontakt for samarbeid. 

– Det er ekstremt motiverende og kult å se at det 
ikke lenger er bare de store selskapene som finner 
opp nye ting. Tilgangen på kunnskap gjør at mange 
flere kan delta og innovere og det er ekstremt mye 
god kompetanse i Norge. 

– Vil det si at du er positiv med tanke på fremtiden? 
– Ja, på mange områder. Men hvis du spør meg 

om hva jeg tror utfordringene er for et rent og 
produktivt hav, så har vi i dag ikke den politiske for
ståelsen for hvilke tiltak som skal til. Det er en grunn 
til at vi bruker mer tid med næringslivet enn med 
politikere. Men samtidig er vi avhengige av politikere 
som tør å erklære omfanget av utfordringen. Og som 
bruker tid på å sette seg inn i faktagrunnlaget når de 
skal lage løsninger, sier Bellonasjefen.

– Hvorfor jobber Bellona så mye med maritim og 
marin sektor? 

– Fordi det er en av de stedene hvor vi med 
eksempelets makt kan skape presedens som betyr 
noe. Hvis Norge blir veldig god på økologisk gulrot
dyrking, er det ikke sikkert det blir trendsettende 
i verden. Men det Norge gjør på maritim industri, 
det setter en trend, sier Hauge bestemt.

– Så er det også en av de områdene hvor det er en 
mulighet for stor verdiskaping. Det er 12 år til 2030. 
Det er kanskje 2025.000 båter som må bygges om 

for å redusere CO2avtrykket sitt kraftig, så det repre
senterer en enorm mulighet for norsk verftsindustri. 
Denne sektoren kan flytte grenser, legger han til. 

– Har vi et ansvar som kystnasjon? 
– Ja, og vi har muligheter. Dette handler om å ha 

muligheten til rent vann og et rent, produktivt matfat 
også i fremtiden, sier Frederic engasjert.

En evig kamp 
Med sine niogsytti fot, to master og et skrog av 
valset og sveiset karbonstål, er dagens Bellonabåt, 
Kallinika, bygget på en idé om at hun alltid skal 
kunne komme seg hjem. På hennes første tur i 2001 
ble leteboringen utenfor Røst i Lofoten stoppet. Slike 
resultater gjør Bellonalederen stolt. 

– Når Frederic er på havet endrer han karakter og 
senker skuldrene på en helt annen måte enn han gjør 
andre steder, sier kollega, skipper og kompis Sigurd 
Enge. 

Kanskje er det isolasjonen som oppstår på båt, 
kanskje er det mangelen på mobildekning, eller kan
skje er det den gylne muligheten for å fiske? Trolig en 
kombinasjon. 

– Jeg har som regel et tidsskjema når vi går 
ombord i båten, og jeg liker å holde meg til det tids
skjemaet, sier Sigurd humortistisk. Frederic, derimot, 
vil heller fiske. Det er en evig kamp.  

– Frederic har dessuten en fysisk side som 
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Jeg gleder meg 
til å gå på jobben 
hver dag.
Arnold K. hAnsen
prosjekTleder i gMv
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hvIs alle de 450 oppdrettslokalitetene i Norge 
byttet ut diesel med batteri i én oppdrettsbåt hver, 
ville utslippene kuttes med 43 000 tonn CO2 i året. 
Det tilsvarer utslippet fra mer enn 16 000 biler.

– Men det var faktisk bekymringen for folks helse 
som satte meg på ideen. Frykten for at det å puste inn 
denne dieselosen skulle føre til kreft, sier Arnold K. 
Hansen.

I 2003 tok han og sønnen over familiebedriften 
Grovfjord mekaniske verksted, noen mil øst for 
Harstad. Verkstedet har drevet med båtreparasjoner 
siden 1919. Far og sønn Hansen videreutviklet verk
stedet til et verft, som spesialiserer seg på alumini
umsbåter til den voksende oppdrettsindustrien. 

Fra utopI tIl vIrkelIghet › Da planleggin
gen startet i 2012, var helelektriske båter fortsatt en 
utopi. Batteriene var ikke i nærheten av å ha den 
kapasiteten som skulle til. Derfor kretset de første 
ideene rundt en hybridvariant. Men i kjølvannet av 
elbilrevolusjonen gikk utviklingen i batteriteknologi
en fortere enn noen hadde kunnet se for seg. 

– Dermed kunne vi gå for en hundre prosent 
batterielektrisk nullutslippsløsning, sier Hansen, som 
har samarbeidet med lokale forskere for å utvikle 
fartøyet.

Men det dukket opp andre hindringer på veien: 
Utviklingen gikk raskere enn regelmakerne greide 
å holde følge med. Det fantes derfor ikke noen regel
verk for sertifisering av helelekttriske fartøy opptil 
15 meter. 

Arnold K. Hansen hadde ikke tid til å vente på 

myndighetene. Han ba derfor DNV GL om å utarbei
de et forslag til nytt regelverk, og Sjøfartsdirektoratet 
omfavnet initiativet.

– Vi presset fram et regelverk som mange vil nyte 
godt av, sier Hansen. 

et vokseNDe markeD › Oppdrettsanleggene 
ligger strødd langs hele norskekysten. Noen ligger 
i tettbygde strøk, andre ligger langt utenfor allfarvei. 
Derfor måtte båten få et fleksibelt design. 

– Målet vårt er å utvikle et standardisert fartøy, 
men hver båt må trolig tilpasses særskilte behov, 
forklarer Hansen.

Oppdrettsbåten, med navnet GMV Zero, kan 
lades både ved kai og ved fôrflåtene ute på feltet, som 
de fleste steder er koblet til landstrøm. 

– Med en hurtiglader kan de lades i løpet av lunsj
pausen, sier Hansen.

Planen er at Grovfjord skal levere servicebåter 
med seks forskjellige batterikapasiteter. 

– Vi planlegger å bygge 12 båter i året, sier 
 Hansen, som ikke forventer å være alene i dette 
 markedet særlig lenge. 

– Nullutslippsløsninger er framtida, uten tvil, sier 
han.

Verdens første hybridoppdrettsbåt, Elfrida, ble 
lansert i februar 2017. Elfrida ble bygget av Ørnli 
Slipp, og er allerede i drift hos Salmar Farming ved 
Mausund i Frøya kommune. 

Regjeringen har åpnet for en femdobling av norsk 
oppdrett innen 2050, så markedet for innovative 
oppdrettsbåter vil kunne øke dramatisk. 

Helelektrisk
havbruk

SKAPER BØLGER: Siden juli er GMV Zero blitt testet på vannet. 
 Prototypen til den helelektriske oppdrettsbåten er utstilt på Aqua 
Nor 2017 i Trondheim, og henvendelsene tikker allerede inn. 
  foto: grovfjord mekaniske verksted

I sommer ble verdens første hel elektriske 
oppdrettsbåt satt på vannet i Norge. 
 Ideen er klekket ut av 81 år gamle  
Arnold K. Hansen.

TeksT: Marianne alfsen/felix Media
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Torsk
O g  P l a s t  i  u s k j ø n n  f O r e n i n g ?

Billioner av små plastpartikler er blitt en del av den marine  
næringskjeden. Bellona går sammen med forskere i tre land for  

å finne ut hva mikroplast gjør med torsken i norske farvann.

plast i havet
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 helsen, reproduksjonen og utviklingen av rogn og 
larver, og om det kan føre til svekking av bestanden.

Prosjektet vil også studere torskelarver og deres 
mat, zooplankton, for å finne ut hvordan mikroplast 
påvirker larvenes utvikling.

av INterNasjoNal betyDNINg › – Dette 
prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan mikroplast 
påvirker matkvaliteten, sier Andre Sture Bogevik, 
forsker ved Nofima og leder av PlastiCodprosjektet.

Resultatene kan også gi verdifull innsikt i hvordan 
mikroplast påvirker andre marine arter, som er 
 avhengige av liknende næringskjeder.

– For å løse et problem må vi først finne ut om 
noe virkelig er et problem, deretter hva konsekvense
ne kan bli. Først da kan vi investere ressursene våre 
på en fornuftig måte, oppsummerer Anders Karls
sonDrangsholt i Bellona.

Problemet er at vi  
ikke har god kunnskap om  

hvordan mikroplast i havet påvirker 
organismene som spiser den.

Anders KArlsson-drAngsholt
senior rådgiver for havbruk i bellona

foto: kari torp/bellona

indre oslofjord

hvalersTavanger

bergen
ausTrheiM

ålesund

narvik

honningsvåg/
nordkapp

kirkenes

bellonas plasticod-prosjekt
› Forskningsprosjekt som skal undersøke hvor mye giftstoffer 

som tas opp i mikroplast i havet.

› I 2016 satte Bellona ut små sekker med mikroplast på 
ni  steder langs norskekysten (se kart). Det ble senere samlet 
inn og sendt til Universitetet i Aarhus for analyse.

› Steg to er å blande plasten i fôret til torsk for å se hvordan 
det påvirker fisken.

› Forskningen vil se på både fisk og larver, med et fokus på 
fruktbarhet og formeringsevne.

FAKTA: plast i Havet

› Hver eneste person i Vest-Europa bruker 100 kg plast i året.

› Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet.

› All plast i havet vil til slutt kvernes opp til mikroplast, som 
kan bli tatt opp i næringskjeden.

› Den største kilden til mikroplast i Norge er slitasje av 
bildekk. Kunstgressbaner og båtmaling er andre store kilder.

plast i havet

hvert år ender mer enn åtte millioner tonn plast 
i havet. Det tilsvarer en søppelbil full av plast hvert 
eneste minutt, døgnet rundt. Dersom vi ikke gjør noe 
med det, vil det bli mer plast enn fisk i sjøen innen 
2050, ifølge FNs Miljøprogram (UNEP), som siterer 
en rapport fra The Ellen MacArthur Foundation.

Sirkulære havstrømmer mellom California og 
Hawaii har ført til at enorme mengder plast har 
samlet seg til en kompakt, flytende plastøy – så stor at 
den snart er synlige med det blotte øyet fra rommet. 
«The Great Pacific Garbage Patch» er bare toppen av 
et plastfjell, som potensielt representerer en tikkende 
miljøbombe. All plast i havet blir nemlig sakte brutt 
ned til mikroplast, men det tar århundrer før det blir 
brutt helt ned og forsvinner.

usyNlIg, meN Ikke borte › – At vi ikke 
kan se plasten lenger, betyr ikke at den er borte, 
sier seniorrådgiver for havbruk i Bellona, Anders 
 KarlssonDrangsholt.

51 billioner mikroplastpartikler, 500 ganger flere 
enn det er stjerner i vår galakse, befinner seg i havene 
våre. Dette er partikler fra nedbrutt plastmateriale; 
flasker, poser, fiskeutstyr og et utall andre produkter 
som inneholder plast.

– De fleste av oss bruker produkter som inne
holder mikroplast hver dag, for eksempel kosmetikk 
og tannkrem. I tillegg frigis mikroplast når vi vasker 
fleecejakken eller fra dekkene våre når vi kjører bil. 
Plasten havner i havet, deretter i den marine nærings
kjeden, og muligens til slutt på tallerkenene våre, sier 
KarlssonDrangsholt.

plastICoD › – Problemet er at vi ikke har god 
kunnskap om hvordan mikroplast i havet påvirker 
organismene som spiser den, tilføyer han.

For å øke kunnskapen, samarbeider Bellona 
med forskere fra Norsk institutt for mat, fiske og 
akvakultur (Nofima), Universitetet i Bergen, Aarhus 
Universitet i Danmark og Wageningen University & 
Research i Nederland. Norges forskningsråd har lagt 
de nødvendige pengene på bordet.

Det fireårige PlastiCodprosjektet – «plastic in
cod» – vil studere hva som skjer når norsk torsk 
spiser mikroplast.

FarlIge stoFFer › – Mikroplast i seg selv er 
ikke nødvendigvis en fare for torskens helse, eller 
menneskers helse for den saks skyld. Vi bruker 
for eksempel plast i tannfyllinger. Mikroplast er 
imidlertid svært fettløselig og er kjent for å absor
bere farlige stoffer, som PCB og dioksiner, forklarer 
KarlssonDrangsholt.

I 2016 utplasserte PlastiCodpartnerne små poser 
med mikroplast på ni steder langs norskekysten, for 
å finne ut hvilke farlige stoffer som ble absorbert, og 
hvor mye.

I år vil forskerne blande den forurensede mikro
plasten inn i fôrpellets, og gi til oppdrettstorsk. 
Hensikten er å undersøke hvordan mikroplast og 
 absorberte fremmedstoffer påvirker fordøyelsen, 

BRETTER OPP ERMENE: Anders Karlsson-Drangsholt, senior-
rådgiver for havbruk i Bellona og ivrig fridykker, på vei ut for å 
plassere poser med mikroplast i Oslofjorden.
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Aquatraz
Fremtidens merdsystem

– Vi skaper fremtiden

www.nordlaks.no

Havfarmene er vår løsning på en bærekraftig utvikling av hav-
bruksnæringen. Nordlaks-modellen er vår produksjonsstrategi be-
stående av stor smolt, kort oppholdstid i tradisjonelle anlegg og et 
siste opphold i Havfarmene før slakt. Målet å drive havbruk basert 
på smartere brakklegging og forebygging mot lakselus, og gjøre det 
på mindre konfliktfylte sjøarealer som i dag ikke er tilgjengelig for 
havbruk.

Bedre dyrehelse.
Økt kunnskap.
Uten håndtering av fisken.

Lær mer om oss på stingray.no

Teknologisk rensefisk.

F
O

TO
: M

O
R

T
E

N
 W

A
N

V
IK

48  49



VIGNETT VIGNETTLaksetransport

i Danmark er oppløftende. Paulsen tar utgangspunkt 
i to fartøyer med to rundturer i uka, og baserer seg 
på utslippstall fra TØI og DnVGL. 

– Et skip vil ha bare 24 prosent av CO2utslippet 
fra trailere med samme mengde fisk. Med LNG/ 
hybridskip reduseres utslippet til 17 prosent, for
klarer Paulsen.

Det positive klimaregnskapet forutsetter to fartøy 
som seiler med 14,5 knop. Det er adskillig saktere 
enn de 19 knopene som Kysthavnalliansen mener 
trengs i en oppstartsfase med bare ett skip på ruta. 
Denne hastigheten gir ikke stor miljøgevinst, men 
samfunnsgevinsten er likevel positiv fra dag én, ifølge 
TØIs beregninger. 

– Sjøtransport kan erstatte 300.000 trailere og 
 redusere CO2utslipp fra godstransport. Veislitasje 
reduseres med 245  millioner kroner, og den totale 
samfunns gevinsten vil være 1,3 milliarder kroner 
hvert år. Lakseruta fra MidtNorge til Europa vil 
være en bra start, sier  Paulsen. 

oppDretterNe har NøkkeleN › Bellona 
rådgiveren er tydelig på hva som må til. 

– Det er i praksis oppdrettsselskapene som sitter 
på nøkkelen for å få dette til. Transport med lastebil 

er enkelt og har allerede gode rutiner for logistikk. 
Det krever både omlegging av systemer og rutiner 
for å oppnå målet om mer laks på skip. Men med de 
produksjonsvolumene vi ser i MidtNorge i dag, er 
det fullt mulig å få til. Oppdrettsselskapene må være 
seg ansvaret bevisst. Dette er et kinderegg som sparer 
penger, miljø og menneskeliv, sier Paulsen.

INNLYSENDE: – Å frakte fisk med skip burde være den 
opplagte løsningen for en kystnæring, sier Paul Ingvar 
Dekkerhus i Kystalliansen. foto: pkom

foto: norw
egian seafood counsil

TeksT: Torkil Marsdal hanssen, pkoM

- trøNDelag aleNe produserer 400.000 tonn 
laks hvert år. De neste ti årene vil produksjonen do
bles, i 2050 kan volumet være fem ganger større. Det 
er en utfordring med tanke på vegstandard, trafikk
ulykker og miljø, sier havnedirektør Paul Ingvar Dek
kerhus i NordTrøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR). 

Han er prosjektleder for Kysthavnalliansen som 
også omfatter havnene i Kristiansund, Trondheim 
og på Helgeland. Nå jobber de med å få returlast til 
den planlagte skipingen av sjømat til 
kontinentet. 

sjømatgIgaNt INvesterer 
› Alliansen har vist at det er mulig å 
frakte fersk sjømat fra Trøndelag til 
Europa innenfor de tidsrammene sjø
matnæringa krever. Nå investeres det 
i nye kysthavner på Hitra og i Vikna 
hvor det legges til rette for at såkalte 
roroskip kan frakte semitrailerne på kjøl direkte til 
Danmark. Sjømatgiganten Lerøy har allerede beslut
tet å investere tre milliarder i nytt lakseslakteri bare 
et steinkast fra rororampen. 

– Over 60 prosent av sjømaten som produseres i 
Trøndelag, sendes i dag med trailer til Europa. Vi me
ner at halvparten bør kunne flyttes over på skip. Det 
vil i så fall fjerne 13.000 trailere i året, sier Dekkerhus.

stygge tall For tuNgtraFIkk › En rapport 
fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Nor
ge har 35 prosent flere drepte i tungtransportulykker 
enn snittet i Europa. Den viktigste forklaringen er 
ifølge TØI at «spredt lokalisering av virksomheter og 
gode økonomiske tider har gitt mye tung godstrafikk 

på et vegnett preget av mye svinger». 
– Du trenger ikke være rakettfor

sker for å se sammenhengen mellom 
statistikken og lokaliseringen av norske 
sjømatbedrifter. Den forventede 
veksten i sjømateksporten kan gjøre 
tallene enda verre, om vi ikke finner 
nye transportløsninger. Og båt burde 
jo være et nærliggende valg for kyst
næringene, mener havnedirektøren.

Fart gIr store utslag › Det er seniorrådgi
ver Jan Kjetil Paulsen i Bellona enig i. Hans klima
regnestykke for en lakserute fra Hitra til Hirtshals 

Laks på kjøl  
har klimapotensial
Havner fra Nordmøre til Helgeland vil at Midt-Norge skal eksportere 
fersk sjømat med båt til sitt absolutt største marked: Europa. Det kan 
redusere CO2-utslipp fra 13.000 laksetrailere.

Båt burde jo 
være et nær-

liggende valg for 
kystnæringene.

PAul ingvAr deKKerhus
direcTor of porTs  
in nord-Trøndelag
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VIGNETT FISKEAVL

teNk på Det som «avl 2.0»: Man DNA 
screener fisk på leting etter bestemte genvarianter. 
Så plukker man ut de beste og lar dem bli foreldre til 
millioner av yngel.

eN vINNer › – Det varierer veldig hvor vanskelig 
det er, men vi kommer uansett mye raskere mot mål 
med denne metoden, sier seniorforsker Jørgen Øde
gård hos Trondheimsfirmaet Aquagen. 

– Husker du IPN? 
– Nja…?
Et raskt nettsøk forteller om «infeksi

øs pankreasnekrose», en akutt, smitt
som virussykdom hos laks. Et økende 
problem i Norge siden 1980tallet.

– Den hører du knapt nok om lenger.
– Nei?
– Nei, fordi vi fant et «stort» gen for 

resistens som vi avlet frem. Nå er fiskene 
resistente og sykdommen er nesten 
historie. Noen slengere kommer fortsatt, 
men det blir aldri noen store utbrudd. 
Faktisk er dette den mest vellykkede 
avlen på enkeltgener på noe husdyr 
noensinne. På land eller i vann. Så ja, 
det fungerer.

holder lAKselus unnA › Noen ganger  
finnes det ikke ett «stort» gen. Da må man i stedet 
screene 5060 000 genmarkører hos fisken. I slike 
 tilfeller er det mange «små» gener som sammen 
styrer om en fisk er sårbar for en sykdom/parasitt 
eller ikke. 

– Det handler om «genomisk seleksjon», om å 
 finne de fiskene som har størst mulig likhet til fisk 
som har vist god resistens eller andre gode egen
skaper, forklarer Ødegård. 

Han sammenlikner med mennesker, hvor 
to  søsken i teorien er 50 prosent like, genetisk. 
I  virkeligheten varierer det betydelig. 

– Hos laks og ørret har vi funnet søsken som er 20 
prosent like, andre 80 prosent. Man velger de enkelt
fiskene som likner mest på de som overlever når de 
blir utsatt for en sykdom. Da får man en bestand som 
er stadig mer motstandsdyktig mot den sykdommen.

– Hva med parasitter?
– Vi har også fått frem «luseresistent» fisk som 

bare blir angrepet av halvparten så mange lakselus 
som fisk avlet i motsatt retning. De var blitt mye mer  
motstandsdyktige. Det bør redusere luseproblemet 
betydelig fremover.

– FAre For villAKsen? › Målet med avl er å få 
frem fisk som vokser raskt og har god helse. Det kun
ne ført til problemer. Da man begynte med avl på kyr 
for å få opp melkeproduksjonen, ga det mer sykdom.

– Slik er det heldigvis ikke hos fisk. Gode egen
skaper henger sammen. Når vi velger ut fisk med god 
vekst, vil vi indirekte velge fisk som har god helse og 
klarer seg godt, sier Ødegård.

– Hva med miljøet?
– Når det gjelder ressursbruk, er det bra om fisk 

vokser raskt. Da får de kortere tid i 
sjøen og trenger mindre fôr, medisiner 
og lusebehandling.

– Men fortsatt risikerer man at rømt 
fisk skader villstammene?

– Oppdrettsfisken fungerer ikke 
særlig godt i naturen. Mange er derfor 
redd for kryssing med ville stammer. 
På den annen side er det slik at jo 
mindre levedyktig oppdrettsfisken er i 
naturen, jo mindre vil rømt fisk faktisk 
klare å bidra til villaksens genetikk. De 
vil i liten grad vandre opp i elvene, de 
vil ha mindre gytesuksess og vesentlig 
lavere tilbakevandring. 

Oppdrettslaksen klarer bare å 
bidra på lang sikt dersom avkommet 

faktisk overlever i flere generasjoner. Oppdretts
laksens dårlige suksess i naturen skyldes ikke genfeil, 
men at vi har avlet den bort fra hva som er optimalt 
under naturlige forhold. Det gjelder størrelse, frykt 
for rovdyr, tidspunkt for kjønnsmodning, med mer. 
Rømt oppdrettslaks er alltid uønsket, men det er ikke 
åpenbart at avl gjør problemet verre. 

åpNe sår I ChIle › Ødegård mener fremtiden 
for norsk fiskeoppdrett ser lys ut. Antibiotikabruken 
er nesten på null, fisken er sterkere og stadig flere 
sykdommer vil reduseres til noe ubetydelig. 

Men slik er det ikke overalt i verden. For eksem
pel i Chile brukes stadig mye antibiotika, det er høy 
fiskedød og de har store problemer med sykdommer 
som SRS, en bakteriesykdom som gir laks store, 
åpne sår. Men senest i månedsskiftet junijuli meldte 
Aqua gen om at de har kommet et langt steg videre, 
med de samme avlsmetodene som i Norge.

– Men selv om mange problemer løses, dukker det 
også stadig opp nye, så det er ingen fare for at vi blir 
arbeidsledige med det første, sier Jørgen Ødegård.

Genfiksing skal  
gi friskere fisk
Nye teknikker for avl kan utrydde sykdommer og 
minske behovet for antibiotika. Den gjenstridige 
lakselusa kan også gå tøffere tider i møte.

av: kjeTil grude flekkøy

Dette den mest 
vellykkede avlen 
på enkeltgener 
på noe husdyr 

 noensinne.
Jørgen ødegård

seniorforsker i aquagen
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FRA ROGN TIL MAT
Aktuelle produkter til alle ledd i havbruksnæringen

Tlf: 22 72 55 00
havbruk@dahl.no

The Science of 
Healthier Animals®

Fiskevaksiner utvikles ved vår lab i Bergen 
MSD Animal Health, www.msd-animal-health.no
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Støtt vårt arbeid med 100 kr ved å sende sms
BELLONA til 2490

Du kan også søke oss opp på Vipps eller
 støtte oss via bellona.no

Bli med inn i FRAMTIDA
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TrondheimMyre Karmøy
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biomar.no

Havbruk er Norges 
største fornybare 

eksportnæring 
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Når miljøambisjoner blir strategi
Det er ikke bare hva vi ønsker å gjøre, men hva vi gjør

Bærekraftsutfordringene for verdens matproduksjon er betydelige og økende. Havbruk må utvikle 
seg gjennom å ta i bruk nye metoder og ny teknologi mye raskere. Som et globalt fôrselskap må 
Skretting ta ansvar. Vi må fortsette med å ta betydelige grep på alle nivåer slik at ressurser blir brukt 
mer effektivt, miljøpåvirkninger reduseres og produktiviteten økes. 

Vårt nye bærekraftprogram, Nuterra, inneholder visjonen og tiltakene som er nødvendige for å sikre 
at vi etterlever vårt ansvar og våre ambisjoner. Nuterra er en plattform som sørger for at vi i Skretting 
gjør det vi sier vi skal gjøre, og som støtter våre kunders bærekraftige produkter.

Les mer på www.skretting.no

DRIFT

• Klimagassutslippet ble redusert med 6% ved  
våre fabrikker i 2016. 

• 2,1 millioner kWh redusert el-forbruk i 2016. Denne 
energibesparelsen tilsvarer det årlige forbruket til 
godt over 100 norske husholdninger.

RÅVARER

• Vi dyrker nå en marin mikroalge, naturens egen 
produsent av Omega-3. Å gå rett til kilden er kanskje 
det største bærekraftsgjennombruddet for havbruket. 

• I Brasil sørger vi for at all soya vi bruker kommer fra 
gårder som jobber aktivt mot avskoging av regnskogen.

• Insektmel er en ny og bærekraftig råvare som vi 
tester ut i laksefôr. 

ENGASJEMENT

• Vi samlet unge fra havbruket, miljøvernorganisasjoner  
og ungdomspartier til AquaVision Talents. Der fikk 
dagens toppledere i havbruket forslag om hva som  
bør gjøres for å sikre en bærekraftig næring i framtiden.

• I Nigeria støtter vi småskalaoppdrett av mallefisk.  
Økt bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk sikrer  
flere nigerianere næringsrik mat de kan ha råd til.

ERNÆRING

• 25 års utvikling av fôr som gir bedre fiskehelse, har 
vært vårt bidrag til at det i dag nesten ikke brukes   
antibiotika i norsk havbruk.

• Vi har utviklet nye fôrløsninger som gjør at havbruket 
kan vokse uten å legge press på villfisken som er en 
begrenset ressurs. Blir det nødvendig, kan Skretting  
nå lage fôr helt uten bruk av marine råvarer.
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