NOTAT

SIG Seaweed – notat fra diskusjon 9.12.15

Oppsummering av diskusjonen under SIG Seaweed Workshop II: Market
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim
Tid: 9.desember 2015
Tema: Hva ønsker bedriftene? Tema for neste workshop/møte?
Her følger innspill fra møtet:
1) Høringsgruppe for Mattilsynet
Mattilsynet ønsker en høringsgruppe som kan lese og kommentere retningslinjer for
bruk av tang & tare i næringsmidler etc. De ønsker en kontaktperson som de kan
henvende seg til. Kan dette være en i SIG Seaweed? Høringsgruppe kan settes sammen
av SIG Seaweed representanter, med egen koordinator. SIG kan være behjelpelig med å
organisere en slik gruppe.
2) Tare til mat
Frøya Tare etterspør forskning på næringsstoffer i tare med hensyn på helse/kosthold.
Hva er siste nytt fra forskningen på dette (det er mye "gammelt" i litteraturen, nå fins
nye analyser, dyrket materiale, nye retningslinjer – hva er egentlig status). Kan det
inviteres leger og kostholdseksperter, som kan fortelle om hvorfor tare er et nyttig
næringsmiddel? Hva er sunt/ikke sunt? Det er selger som er ansvarlig for
sunnhet/trygghet i produktet de selger.
3) Areal
Behøver et klart skille mellom fiskeoppdrett og algedyrking.
Kommunene må legge arealer til algedyrking inn i sine kommuneplaner.
4) Kapital
Gründere/-bedrifter bør få presentere seg for investorer. Invitere investorer til møter.

5) Produkter ut til sluttbrukere
Hvordan komme seg inn på viktige/store markeder med sine produkter? Feks. Rema?
Kan de inviteres og opplyses?
6) Samarbeid med maritim sektor - komplementær
Trekke på krefter fra offshore sektor – mye kompetanse, (kapital som kan
"omplasseres"?), være komplementære.
7) Utstyrsleverandører
Invitere utstyrsindustrien til møter.
8) Felles koordinering av FoU som er av felles interesse for flere/alle.
9) Hele verdikjeden for produktene
Videre prosessering av råstoff til flere produkter, dette krever utvikling. Mye kan læres
av andre. Benytte seg av komplementær internasjonal kompetanse. Kan SIG arrangere
turer slik at bedriftene kan treffe mulige samarbeidspartnere med spesialkompetanse
(forskningsmiljøer, bioteknologifirma etc). INs finansieringsmuligheter i samarbeid med
UK og Frankrike kan benyttes.
On behalf of SIG Seaweed,
Jorunn Skjermo, SINTEF Fisheries and Aquaculture/
Norwegian Seaweed Technology Centre
2015-12-22

SIG SEAWEED
The Special Interest Group, SIG Seaweed is a Norwegian cross-sectorial and multidisciplinary
meeting place gathering businesses that cultivates and uses macroalgae as raw material for
various products, in addition to providers of technology, equipment and R&D in these areas.
The SIG Seaweed was established in September 2014 by IBNN - Industrial Biotech Network
Norway and SINTEF Fisheries & Aquaculture.

