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Aleksander
Handå
Forskningsleder SINTEF
Fiskeri og havbruk AS

? – Hvilke bruksområder
fins for tare?

– Vi konsentrerer oss om tre
felt,mat, gjødsel og bioenergi.
Vårt syn er at potensialet er
størst for bioenergi,men at
taren ogsåmå benyttes i flere
produkter for at det skal lønne
seg.Vi ser også at en del jobber
for å dyrke tare til bruk imat,
både tilmennesker og i dyre-
fôr. I trådmed at folk spiser
mer sushi, øker etterspørselen
etter tare.

? – Hvorfor bioenergi?
– Det vi snakker omda er

først og fremst sukkertare, en
vanlig art langs norskekysten.
Sukkerstoffet kan benyttes til å
lage eksempelvis biogass eller
bioetanol,noe Statoil nå ser
nærmere på.Fordelenmed å
bruke tare er at vi kan spare
jord på land somda kan bru-
kes i tradisjonellmatproduk-
sjon. I tillegg er tare et rent
naturprodukt som,dersom
dyrkingen skjer ved oppdrett-
sanlegg,kan gjøre seg nytte av
næringsstoff fra anleggene.

? – Hvordan?
– Fisk skiller ut urin, og i

urin er det nitrogen.Rundt et
matfiskanlegg vil konsentra-
sjonene av nitrogen være høye
fordi det står såmye fisk der.
Tang og tare trenger nitrogen
for å vokse.Vi snakkermed
andre ord om en vinn-vinn-
situasjon.Taren vokser fortere
fordi det ermye næring i van-
net,men renser også sjøvannet
for nitrogen.Dyrking av disse
artene kan væremed på å
redusere risikoen for over-
gjødsling i fjorder og nære
kystområde.Dersomvi også
får på plass gode system for å
fjerne faste avfallsstoff fra
oppdrettsanleggene,kan det i
neste omgang gi rom for å øke
kapasiteten for tradisjonell
akvakultur.

? – Hvor stor er viljen til
å satse?

– I det siste har interessen økt
veldig,både fra styremakter og
bedrifter.Vi snakker også om
store aktører somnå enga-
sjerer seg,blant annet Lerøy
og SalmonGroup.SINTEFhar
allerede gjort prosjekt for
Norges forskningsråd,og
testprosjekt er i gang flere
steder. I SINTEF samarbeider
vimedHavforskningsinstitut-
tet ogNTNU i prosjektet «Ex-
ploit» som forsker på å dyrke
frem tare og skjell integrert
med lakseoppdrett.Vi skal
sette ut tareplanter ved Florø
nå i februar.

? – Hvor stort kan tare-
dyrking bli?

– Det er tidlig å svare på.Men
med rett teknologi og en av
verdens lengste kystlinjer, er
det fristende å si at dyrking av
tang, tare og skjell kan bli like
stort somdagens norske lakse-
produksjon, altså vel enmil-
lion tonn ellermer i året. Vi har
tro på at dette kan bli ei stor og
viktig næring.

? – Ikke noe tre vokser inn i
himmelen, hva er minus-

siden?
– Taredyrking i stor skala vil
bli arealkrevende,og det er lett
å se at her kan det være gro-
bunn for konfliktermed annen
bruk av kysten.Storskala tare-
produksjon kan skje langt til
havs der vi i dag har store
ledige areal.Men det står igjen
mye forsknings- og utviklings-
arbeid før vi er vedmålet.

Dyrking av tare


