
Makroalger og turisme



Taresatsing i Norge
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• 2010

• Mobilisering

• Samarbeid!

• Algenettverk Nord + Norsk 
Taredyrkerforening = 
Norwegian Seaweed
Association mars 2021

• Fokusert på dyrking og 
marked/trender i Europa
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Gildeskål

Sivilagronom

Marit Gjerstad
Norges Vel

Bergen

Master Økonomi og 
ressursforvaltning



Vår algehistorie – storytelling
Markedsprosjekt: Branding, Seaweed from Norway



Vi må dyrke mer i havet!

• 2 % av vårt kaloriinntak kommer fra 
havet. Verden trenger ny bærekraftig 
mat og ingredienser fra lavtrofiske 
nivå.

• Lavtrofisk = arter nederst i 
verdikjeden, som beiter på plankton 
og næringssalter.

• Makroalger er høyaktuell som en 
bærekraftig ingrediens til mat og fôr.

Foto: Seaweed Solutions 



Hvorfor Norge?

▪ Kystlinja 

▪ God kompetanse

▪ Akvakultur, fiskeri, offshore

▪ Omdømme – rent hav

▪ Kvalitet 

▪ Samarbeidsånd



Dyrking
• Sollys

• Næringssalter
• CO2
• Ikke 
ferskvann, 

gjødsel

• Fiber
• Mineraler

• Antioksidanter
• Vitaminer
• Umami
• Protein Sukkertare, 

Saccharina

latissima

Søl, Palmaria

palmataButare, Alaria

esculenta

Havsalat, Ulva

lactuca

Purpurfjærehinne, 

Porphyra purpurea



Taredyrkere med produksjon

Vestland

• Seaweed

• (Engesund

Fiskeoppdrett

• Sulefisk)

• Ocean Forest

• Arctic Seaweed

• Tro-Tare

Møre and Romsdal:

• Tango Seaweed

• Seaforest

• Nordi Ocean

Troms og Finnmark:

• Oceanfood

Nordland:

• Lofoten Blue Harvest 

• PurSea

• Folla alger 

• Salten Algae

• Polaralge

Agder:

• Seaweed

Production

25 bedrifter i NSA

Ca 14 bedrifter med 
tare i sjø

høstet ca
250 tonn i 2020, 
400 tonn i 2021

Mål 2024: 1200 tonn

Foto: Ocean Forest

Trøndelag:

• Seaweed Solutions 

Tare-tråling - Stortare
160.000 tonn

20.000 – grisetang, tangmel

Makroalge-høstere:

• Lofoten Seaweed Company

• Tekslo Seafood
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Verdikjeden

Klekkeri Utsett Høsting Prosessering

Frysing

Tørking 

Fermentering 

Blansjering

Juli-januar Okt/nov/jan Mai/juni

Markedet



Markedet
Reduksjon av NaCl!
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Arenaklynge – 70 aktører
Norwegian Seaweed Cluster

Bygge komplette verdikjeder for mat –
dyrefôr – økosystemtjenester

• Marked 
• Kvalitet og produktutvikling 
• Produksjonsteknologi 
• Bærekraft 



Trender

Ønsker å bli en del av 
lokalsamfunnet Lokalmatopplevelser Reiser med 

kulturopplevelser

Opplevelseturisme vokser 
raskt. Destinasjoner som tilbyr 

opplevelser bygge lojalitet

Staycation og 
innenlandsmarkedet vil øke. 
Slow travel – ønsker å bli på 
stedet for en lengre periode

Økt fokus på miljømessig og 
sosial bærekraft! 

Regenerative opplevelser øker 
– strandrydding, støtte 
lokalsamfunn, bidra til 

økologisk utvikling

Velvære og psykisk helse
Ønsker transformasjon –

personlig vekst, læring, trening 
fysisk og mentalt

Økt etterspørsel etter 
utendørs aktiviteter, å gå 
tur, sykle, ski, båt, seiling, golf 

og kajakk

Økt etterspørsel etter 
opplevelser/aktiviteter for 

kvinner i alle aldre

Sikkerhet, renhold, 
hygiene, fleksibilitet og 

attraktivitet viktigere

Fra transformasjon til 
opplevelsedesign – personlig 
vekst, læring, trening fysisk og 

mentalt

Bærekraftige reisemål Turer utenfor allfarveg
Bruk av alternative 

transportmidler (elsykler-
elbiler-tog)



«Hotte» trender: Aktiviteter

*ATTA, 2021 Adventure Tour 
Operator Snapshot Survey



Regenerativ 
turisme
• Robuste lokalsamfunn, som ivaretar 

besøksforvaltningen og tar hensyn til 

biologisk mangfold, lokal økonomisk 

bærekraft og støtter lokalt eierskap



Fra bærekraftig turisme til 
regenerativ blomstring

Turistnæringen

som en levende

organisme – et 

verdiskapende

økosystem

Turistnæringen

kan bidra til å

styrke lokale

samfunn og

reparere skadete

økosystemer

Turistnæringen

kan bidra til å

gjenoppbygge

kulturarven

Turistnæringen

kan bidra til

forvaltning i

henhold til

tålegrenser

1 2 3 4



Regenerativ akvakultur
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Utemat-

opplevelser!



Makroalger, matopplevelser, turisme

Smak av Kysten – Nasjonalt 

nettverk av kokker, fiskehandlere 

og spisesteder



Makroalger, matopplevelser, turisme



Takk!

mg@norgesvel.no
mob: 93663860

heidi@melands.no
mob: 95700163
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