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Akvakultur erkultivering avorganismer ivann,
og omfatterdyrkingav planter,alger ogskjell
og oppdrettav fisk.De tidligsteeksemplene på
akvakultur varoppdrett avkarperi Kina,som
mankjennertil har foregått fraår 2500f.Kr.
Akvakultur har hattstor vekstog ståri dagfor
rundt entredjedel av verdens uttakav sjømat.

Akvakultur Uansetthvilket tiltaksom
velges, mådensom blir
mobbet slippeå stå alene i
møtemeddesom mobber.

Ordet fritt, neste side >
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ALEKS-
ANDER
HANDÅ
Forskningsleder
SINTEF Fiskeri og
havbruk AS

Kanhavet
redde
verden?

I Norge har vi et potensial tilå økeomsetningen
knyttettilmarin verdiskapingenfra rundt 80
milliarderidagtil i overkantav500 milliarderi2050.

Dette vil gi viktigmat-
produksjon,nye ar-
beidsplasser og store
inntekter.Hvordan

kan vi oppnå dette på en bære-
kraftigmåte?De størstemil-
jøutfordringene i dagens hav-
bruksnæring er forbundetmed
lakserømming og genetisk
påvirkning på villaks, foruren-
sing og utslipp, lakselus og
sykdomogmangel på fôrråstof-
fer. Skal vi øke denmarine verdi-
skapingenmådisse og andre
miljøpåvirkninger holdes på et
minimum.Til dette trenger vi
flere gode løsninger.Summen
av ulike teknologiske nyvin-
ninger vil gjøre dettemulig, og
som et av flere bidrag kan indu-
striell dyrking av tang, tare og
skjell være et nøkkelelement for
å utnytte potensialet i vår lang-
strakte kyst.

I Norge har vi lang tradisjon for
å høste av havet, og vi er ver-
densledende innen lakseopp-
drett.På tross av vår gode kunn-
skap og lange erfaring har vi
paradoksalt nok så godt som
ingen tradisjon for å dyrke and-
remarine råstoff.Med ny, til-
gjengelig teknologi og en av
verdens lengste kystlinjer, er det
fristende å foreslå at vi bør
kunne dyrke tang, tare og skjell i
minst samme størrelsesorden
somdagens norske laksepro-
duksjon på vel 1million tonn per
år.Til sammenligning så dyrkes

det årlig om lag14millioner
tonn skalldyr og19millioner
tonn alger på verdensbasis.

Tilgangen på fôrressurser for
matproduksjon i jordbruk og
akvakultur er allerede begren-
set,mens vårtmatbehov vil øke
dramatisk i taktmed den glo-
bale befolkningsveksten i årene
framover.Når vi samtidig ser at
det er en utflating i verdens
samlede fiskerier og at jord-
bruksarealet bygges ned og
ødelegges av klimaendringer og
redusert tilgang til ferskvann, så
ligger det i kortene at behovet
format fra akvakultur vil øke
enormt i framtiden.Min på-
stand er at økt produksjon og
konsumav sjømat somkan
dyrkes uten tilførsel av fôr er et
godtmiljøtiltak, somkan bidra
til å redde verden.

Tang, tare og skjell kan be-
nyttes direkte tilmat,men vi bør
i tillegg se påmulige anvendel-
ser på andre viktige områder
hvor vi har store,uløste utford-
ringer.Det er her dyrking av
havet kan bidra til økt bære-
kraft. I tillegg tilmatproduk-
sjon,kan nye arter brukes i
fiske- og dyrefôr, i gjødsel til
landbruket og sombiodrivstoff.
Alger og skjell tar opp,og gjør
nytte av næringsstoffer i vannet.
Dyrking av disse artene kan
derfor bidra til å redusere risi-
koen for overgjødsling i fjorder

og i større regioner fra eksis-
terende havbruk.Ved å kombi-
nere dyrking av for eksempel
taremed teknologi for effektiv
slamrensing imerdene kanman
redusere tilførsel av både løste
og faste avfallsstoffer, og på den
måten øke kapasiteten for ny
akvakultur av laks uten at syste-
met i sum tilføresmer nærings-
stoffer.Legger vi til det faktum
at skjell spiser lakselus, og gjen-
nomdet har potensial til å redu-
sere luseproblemet i områder
med lakseoppdrett, så kan sum-
men av positive effekter ved
dyrking av tang, tare og skjell gi
en betydeligmiljøeffekt.Dette
er svært relevant i forbindelse
med de «Grønne laksekonsesjo-
nene» somRegjeringen nå
innførermed skjerpede krav
innen de femområdene røm-
ming og genetisk påvirkning,
forurensing og utslipp, sykdom,
arealbruk og fôrressurser.Dyr-
king av nyemarine produkter
som tang, tare og skjell kan
utgjøre betydelige fôrressurser
til oppdrettsnæringen og gjøre
ossmindre avhengige av fôrkil-
der knyttet til andre nasjoners
fiskeressurser.

Norge har mange fortrinn som
bør utnyttes til dyrking av nye
marine arter.Vi er i en særstil-
lingmed vår lange kyst og våre
enorme havområder.Videre har
vi verdensledende kompetanse
innen bygging og drift av hav-

brukskonstruksjoner til bruk i
kystnære og værutsatte farvann,
og vi har internasjonalt ledende
forsknings- og næringsklynger
med fagkompetanse innen flere
marine fagfelt.Vi bør benytte
oss av alle disse fortrinnene og
satse på å utvikle en ny industri
sommøter framtidens klima- og
miljøutfordringer på en god
måte:Dyrking av nyemarine
råstoff som tang, tare og skjell
kan bli et svært sentralt bidrag
for en bærekraftig utvikling av
marin sektor.

Det er ofte vanskelig å se at våre
egne handlinger kan ha vesent-
lig betydning når det gjelder
klima- ogmiljøsaker. Summen
av alle enkeltbidrag kan derimot
utgjøre en forskjell, og vi til-
passer oss stadig nye trender
uten å ha et bevisst forhold til
det. Spiste du for eksempelmye
sushi for10 år siden?Våremat-
vaner er i stadig endring og nye
trender kan bli viktigemil-
jøsaker,bevisst eller ubevisst.
Ved å reisemer kollektivt og ta
mindre fly, kildesortere og gjen-
bruke og spise noen hundre
millioner kortreiste fiskemålti-
dermed innslag av tang, tare og
skjell så kan vi samlet gjøre en
forskjell.Vimå utnytte potensi-
alet som vår lange kyst gir oss til
å dyrke havet.Det kan bli et av
Norges viktigste, ogmest lang-
varige bidrag formiljøet og
verdensmatvareproduksjon.

- Norge
har mange
fortrinn
som bør
utnyttes
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Milliarder: Vi kan øke verdiskapingen fra rundt 80 milliarder i dag til i over-
kant av 500 milliarder i 2050, skriver kronikkforfatteren. Foto: RUNE PETTER NESS


