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Agenda

● Om mikroalger & FjordAlg 

● Heterotrofe & fototrofe alger

● Slam og mikroalger?



Mikroalger skaper verdier av lys!



Mikroalger dyrket i rent brevann gir 
sunne produkter for mennesker og laks



Hvordan dyrkes mikroalger?
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Næringsstoffer

Høsting



Spirulina fra FjordAlg er del av Norwegian Energy

Finnes bl.a. på alle Circle K i Norge



Astaxanthin er det mest høyprisede produktet 
produsert av mikroalger. Til laks kan alge-asta

Alge-asta er bedre enn andre asta-kilder:
● Sterkere antioksidant
● Astamolekylens form i alger samsvarer 

med den man finner i vill-laks og har 
flere tekniske fortrinn

Gi differensiering som er enkel å 
forstå – fisk og alger hører sammen: 
Skottland og Irland bruker naturlig 
astaxanthin i 70 - 90% av sin lakse-
produksjon, mens Norge bruker det i 
mindre enn 5%. 

Gi fôrprodusenter en alternativ kilde til 
naturlig astaxanthin. Dagens produkt for 
naturlig astaxanthin har nær-monopol

Over 50 % av det syntetiske astaxanthinet i 
fôret blir ikke tatt opp i tarmen. Tap på rundt 
250 MNOK per år i Norge. 
Stort forbedringspotensiale som etablerte 
spillere ikke har noen incentiver til

Gi fôrprodusenter en kilde med høyere 
konsentrasjon av astaxanthin – gir 
tekniske fordeler.



Mikroalger har fremtid

55% av alle industriledere trur 
alger vil være den viktigste 
fôrråvaren i fremtiden

PwC Sjømatbarometer 2017

Mikroalger kan utnytte nærings-
stoffene i slam fra fiskeoppdrett



Takk til...

● Sparebanken Vest Næringsstifting

● Aksello inkubator

● Innovasjon Norge

● Skattefunn

● Bremanger Kommune

● RFF Vestlandet
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Mikroalger som kilde til omega 3 i laks

● Laksen lager ingen omega 3, må tilføres i fôret, typisk 
som fiskeolje

● Tilgang til fiskeolje begrenset

● Omega-3 i fiskeoljen kommer fra mikroalger i havet



Alger som kilde til omega 3 i laks

● Laksen lager ingen omega 3, må tilføres i fôret, typisk 
som fiskeolje

● Tilgang til fiskeolje begrenset

● Omega-3 i fiskeoljen kommer fra mikroalger i havet

Oppkonsentrering og transport → tap og miljøgifter



Alger som kilde til omega 3 i laks

● Laksen lager ingen omega 3, må tilføres i fôret, typisk 
som fiskeolje

● Tilgang til fiskeolje begrenset

● Omega-3 i fiskeoljen kommer fra mikroalger i havet

Direkte vei med mindre tap



Mikroalger kan få energien sin fra sollys eller fra sukker

Fotoautotrof

Baserer på fotosyntese.

Bruker sollys som energikilde og tar 
opp CO2.

Trenger «ny» teknologi.

Heterotrof

Baserer på sukker som energikilde og 
avgir CO2.

Dagens industrielle alge-prosesser 
baserer på denne driftsformen, siden 
den gir høyere produktivitet.

Likheter med teknologi bryggeri og 
cellekulturer.



Dagens omega-3 ingredienser til laksfôr kommer fra 
heterotrof produksjon

● «Alle» fôrselskaper har nå algebasert omega 3 i programmet, 
som olje eller pulver

● Det trengs 10-20 kg/sukker per kg produsert omega-3

● Trenger opp mot 500 000 ton sukker eller 1,2 % av Brasils 
sukkerproduksjon for å dekke omega-3 behov til norsk 
oppdrett. Arealbehov ville være 57 000 ha, 25 % av 
arealbehov for sojaen

● Areal- og vannbehov til denne sukkerproduksjonen er 
betydelig og må tas med i regnestykke for å evaluere 
produksjon

1,4M ton fôr med 2% omega 3. Produksjon Brazil 40 M ton sukker. 8,8 tonn sukker per ha, 3 tonn soja per ha.



Flere prøver å få til fototrof omega 3 fra alger
Direkte fra sollys, fanger CO2,  ikke via sukker

● CO2Bio Mongstad

● Simrisalg i Sverige har 
kommersislisert omega-3 
kapsler fra fototrofe alger

● Algaennovation (USA/Israel) er 
igang med investeringer 
kring protein/omega 3 
(til oppdrett?) på Island 
– billig kraft og mye CO2.
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Slam fra lukket/landbasert oppdrett som råvare til alger?
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Biogass
Slam

Mange alger tåler litt salt, flere trenger det. Løser dermed et 
av probleme med bruk av saltholdig slam i landbruk



Visjon: sirkulær økonomi i akvakultur på samme måte som på land
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Visjon: sirkulær økonomi i akvakultur på samme måte som på land

Utslipp av nitrogen = protein på avveie



Regelverk på utslipp av næringsstoffer fra oppdrett

● 60 - 75% av fosfor og nitrogen inn i fôr til laks kommer ut i igjen, 
som slam eller løst i vann

● EU Industriutslippsdirektivet (som setter standard for Best 
Available Technology og definierer utslippsgrenser) er ennå ikke 
innført for akvakultur, ingen tidsplan for det. Dermed nasjonalt 
regelverk.

● Fylkesmannen i S&F og Hordaland ønsker å være ledende på 
området. 

● Det vil komme grenser på utslipp (mg/ltr, utslipp/kg laks 
produsert) «for å sikre bedre utnyttelse av resursene (N, P)»

● Dette betyr nye muligheter for mikroalger som kan utnytte 
resursene, fremst fra slam. 

● Ikke realistisk å erstatte RAS rensing med mikroalger pga 
plassbehov, selv om RAS ikke utnytter resursene (NH3 → N2).



Det skjer allerede ting på området

● Ennesys (FR) har Freewaterbox  i drift i Abu Dhabi siden 2016.

● Tar inn matvfall og avløpsvann og lager biogass, 
bevanningsvann og alger av det. Alge brukes til jordforbedring

● Biogass på rent fiskeslam er utviklet av Sterner på Smøla og tas 
i storskala drift på Cermaq Forsan 12M smoltanlegg



Kan vi få se noe slikt?



Kan vi få se noe slikt?

● Bulandet Miljøfisk med «rensehage»

● Utforming av regelverk vil kunne utløse teknologiutvikling



Oppsummert

● Lært litt om mikroalger
● Omega 3 fra alger: Heterotrofe & fototrofe alger – 

tenk på sukkerforbruket ditt!
● Slam + mikroalger = muligheter




