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STERK ÅPNING
FOR DEN
BIOMARINE KLYNGEN
Legaseas første hele driftsår er tilbakelagt, med god måloppnåelse. Medlemsbedriftene har
bidratt positivt hele veien, og de fire fokusgruppene med ansvar for definerte delmål har innfridd. Det er en effektiv og entusiastisk næringsklynge som møter 2015.

«Vi trenger slike drivkrefter for å utvikle
næringen videre. Vi er
verdensledende på noen
områder, og kan bli det
på flere.»
Fiskeriminister Elisaberth Aspaker om den
biomarine klyngen Legasea.

Først og fremst er det etablert en klynge som er unik ved at
den dekker hele verdikjeden innenfor marine ingredienser. Ved å samle råvareleverandører, ingrediensprodusenter,
FoU og utdanning, har vi fått en dominoeffekt. Vi er blitt
synlige og attraktive. For potensielle kunder og nye kompetente medarbeidere, for komplementære fagmiljøer, for
myndigheter på alle nivåer, for media og opinionen for øvrig.
Den biomarine klyngen på Nordvestlandet kan ikke
overses. God selvfølelse er en drivende kraft.
STORE OG VIKTIGE SKRITT TATT PÅ FOU-FRONTEN
Et nytt samarbeid med fokus på marine ingredienser samler
næringen, Høgskolen i Ålesund, Møreforsking Marin, Sintef
fiskeri og havbruk, samt utvalgte nøkkelleverandører. De to
FoU-organisasjonene har ansatt fire nye medarbeidere på
doktorgradsnivå som en direkte følge av dette.
Økningen i FoU-satsingen i Legasea-bedriftene økte i
2014 med 35% til 79 mill. NOK. I tillegg har et samarbeid
som definerer felles utfordringer og flaskehalser, resultert
i relevante FoU-søknader på ca. 100 mill. NOK.
Siste uka før jul, fikk Møreforsking beskjed fra Forskningsrådet om at Promac, med en ramme på 30-40 millioner
kroner, var finansiert. Dette er det første store FoU-prosjektet
hvor Legasea og flere medlemmer er med som næringspartnere. Prosjektet er prinsipielt viktig fordi det fokuseres på tørketeknologi, som er en nøkkel for å få effektive,
norske verdikjeder fra marint restråstoff. Dette vil styrke
aktørene i Legasea både innen omega-3 og proteiner.
BRED SATSING PÅ KOMPETANSEHEVING IVERKSATT
Det toårige klyngeprosjektet «Kompetanseløft for marine
ingredienser» ble etablert med en ramme på 5 mill. NOK. Vi
venter oss mye av dette prosjektet.
Etter- og videreutdanning står sentralt i en så kompetansekrevende næring som vår. Det er derfor etablert
EVU-samarbeid med NTNU og klynge-til-klyngesamarbeid
med henholdsvis NCE Aquaculture i Bodø og Heidner/
Høgskolen i Hedmark.
Antallet nærings-PhD i medlemsbedriftene, som er del-

finansiert av Forskningsrådet, har økt fra en i 2013 til fire
i 2014.
En av de viktigste nyhetene så langt, var at Eurofins –
verdens største leverandør av laboratorietester – fortalte
at de har som mål å etablere verdens første kompetansesenter innen marine ingredienser, i Ålesund. Dette hadde
ikke vært mulig uten den attraksjonsverdien vi ved felles
innsats har opparbeidet.
MARKEDSFØRING OG MARKEDSKUNNSKAP I FOKUS
Omdømmebygging og promotering av klyngen er svært viktig. Både for å skape forståelse for klyngens verdi, og fordi
enkeltbedriftene i klyngen kan selge seg selv med klyngen
som en «added value». Det er i år laget brosjyre og annet
materiell som fungerer etter begge hensikter. Det er også
klart at vi tilbyr deltakelse på fellesstand på messen Vitafoods Europe i 2015.
Parallelt med dette jobbes det med markedsforståelse
og markedsanalyse. Det er blant annet holdt fagseminar om
markedsmulighetene for et nytt fiskemelprodukt laget av
restråstoff om bord i havgående fartøyer.
Nytten av å være en klynge ble også svært synlig da
China Health Care Association dro på sin første utenlandstur noensinne, for å besøke omega-3 produsenter. Turen
gikk rett til Ålesund-regionen, der de besøkte flere bedrifter
i løpet av 10 dager.
HAVROMMET – MØTEPLASSEN FOR MARINE OG MARITIME
NÆRINGER I REGIONEN
Den havbaserte industrien i Møre & Romsdal omsetter
for nær 100 milliarder NOK. Den marine delen står for 35
av disse, hvorav 5,2 milliarder refereres seg til Legaseamedlemmene.
Historien om Havrommet skal stimulere til kunnskapsoverføring og samarbeid mellom næringene. Her kan det
være mye å hente. Samtidig skal Havrommet vise hvilket
kraftsentrum Møre & Romsdal er i norsk samfunns- og
næringsliv.
Det blir en nyttig og spennende fortelling.
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HVEM
GJØR
HVA?

1 - ARCTIC NUTRITION

2 - BASF BRATTVÅG

3 - BERG LIPIDTECH

Et norsk bioteknologisk selskap med fokus på
utvikling av førsteklasses marine ingredienser,
herunder Omega-3 fosfolipider fra silderogn, fra
godt etablerte og sertifiserte fiskerier, samt spesialtilpassede løsninger og teknologi basert på bioaktive, særegne og patenterte marine komponenter.

BASF er verdens ledede kjemikalieselskap, med en
årlig omsetning på over 200 mrd. NOK. Selskapet er
en velrenommert produsent av mykgelatinkapsler og
høykvalitets omega-3. BASF Brattvåg ble nylig solgt
til amerikanske Marine Ingredients, med overtakelse
i 2015.

Berg LipidTech er et familieeid selskap i Sula kommune, etablert i 1993. Vi produserer et vidt spekter
av Omega-3, både naturlige oljer og konsentrater.
Vi benytter lokale og importerte råstoff fra dokumentert bærekraftige fiskestammer. Det meste av
produktene, helsekost og kosttilskudd, eksporteres.

4 - BRØDRENE SPERRE

5 - EPAX/FMC

6 - EROS/RAMOEN

EPAX i Ålesund er kjent for rene og innovative kvalitetsprodukter, og er et ledende globalt brand innen
omega-3 konsentrat. Kundene er ledende næringsmiddelselskaper og farmasøytisk industri over hele
verden. EPAX er en del av FMC-konsernets (årlig omsetning: 30 mrd. NOK) helse- og ernæringsavdeling.

Selskapet eier ringnotbåten Eros og deleier fabrikktråleren Ramoen, som fisker i det nord-østlige
Atlanterhavet. Hovedproduktet er frosne filetprodukter
som selges under merket «Ramoen». Alt restråstoff
går til fiskemelproduksjon ombord i fartøyets egen
fiskemelfabrikk. En ny Ramoen er prosjektert.

8 - FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN

9 - GC RIEBER OILS

Sveitsiske Firmenich er verdens tredje største
flavour og fragrance selskap med en omsetning på
20 mrd NOK. Firmenich Bjorge Biomarin er et datterselskap spesialisert på utvikling, produksjon og
salg av marine ingredienser for smak og ernæring i
konsernet, og er lokalisert på Ellingsøy ved Ålesund.

GC Rieber Oils er en ledende leverandør av høykonsentrerte omega-3 oljer til det globale markedet. De
viktigste kundegruppene er helsekostprodusenter og
produsenter av næringsmidler. Selskapet er lokalisert med administrasjon og fabrikk i Kristiansund.

Medlemmene i Legasea arbeider innenfor så vidt ulike
områder som fangst, oppdrett, ingredientsproduksjon,
konsumentvarer, forskning, undervisning og næringsutvikling. Legasea rommer hele næringskjeden og alle
nødvendige støttefunksjoner, og er en komplett næringsklynge med stor utviklings- og slagkraft.

Konsum
helse

Brødrene Sperre en ledende leverandør av pelagisk
fisk, hvitfisk og klippfisk. Selskapet er i dag en
moderne prosesseringsfasilitet og et logistisk
senter med eksport til hele verden. De er også
majoritetseier i Vikomar, som produserer fileter av
pelagisk- og hvitfisk.

Konsum
ernæring

Avansert
bioraffineri

Fiskeolje
Fiskemel

7 - EUROFINS

Eurofins Norge er en del av laboratoriegruppen
Eurofins Scientific som er verdensledende innen
kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins er det største laboratoriet i Norge,
og den ledende leverandøren av analyser innen miljø,
mat, fôr, marine ingredienser og landbruk.

Produksjon av
fangst ombord

Annen
biomasse

Oppdrett

HAVETS RESSURSER
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10 - HAVFISK

HAVFISK ASA er Norges største trålrederi med 10
fartøy. Tre av disse (bygget i 2013 og -14) har
hypermoderne produksjonsanlegg om bord. Alt
restråstoff prosesseres til fiskeolje og fiskemel om
bord. De gir et grunnlag for nye verdikjeder innen
marine ingredienser.

13 - MØREFORSKING

Møreforsking har samarbeidet tett med næringslivet
i regionen i over 30 år gjennom forskning, utvikling,
rådgivning og formidling. Styrken er tverrfaglig,
forskningsbasert innovasjon, spesielt mot marin og
maritim næring. Våre 55 ansatte samarbeider nært
med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

16 - PHARMA MARINE

Pharma Marine AS, innovatør i marine lipider, ble
etablert i 2007 av Leif Kjetil Gjendemsjø, en seriegründer i omega-3 bransjen. Bruk av restråstoff
fra bærekraftige kilder har ført til utvikling og
lansering av Calamarine® og CodMarine®.

11 - INNOLIPID

12 - MARINE HARVEST

Innolipid AS er et FoU-selskap med spisskompetanse
og fokus på marine fettstoffer – hovedsakelig
omega-3 fettsyrer. Siste år har selskapets totale
kapasitet vært viet forskning på krillolje for Aker
Biomarine Antarctica AS. Innolipid holder til på
Campus Ålesund.

Marine Harvest Ingredients fusjoneres inn i morselskapet Marine Harvest, verdens største helintegrerte oppdretts- og produksjonsselskap for
laks, 1/1-15. Produserer fersk lakseolje og -mel av
restråstoff, til kunder i internasjonal næringsmiddelog kosttilskuddsindustri. Gasellebedrift 9 år på rad.

14 - OLYMPIC SEAFOOD

15 - ORKLA HEALTH
DIV. DENOMEGA AALESUND

Olympic Seafood AS er en global leverandør av
sjømat og marine ingredienser innen kosttilskudd
til humant konsum og dyrefôr. Merkevaren RIMFROST
KRILL COLLECTION består av en serie krillprodukter
til humant konsum. Bedriften har betydelig satsing
på FoU, spesielt med fokus på helseeffekter av krill.

Orkla er Nordens ledende merkevareselskap.
Denomega anlegget i Ålesund produserer lukt og
smaksnøytral torskeleverolje, omega-3 olje for
functional foods til internasjonal næringsmiddel-,
drikkevare- og kosttilskuddsindustri. Produktene
markedsføres og selges under brandet Pure Arctic.

17 - ROALDNES

18 - SINTEF FISKERI OG HAVBRUK

Roaldnes er et familieeid fiskebåtrederi som disponerer fire frysetrålere, primært innen hvitfisk,
men også reker og vassild. Rederiet oppgraderer nå
flåten, og installerte nylig verdens første innfrysingsanlegg på CO2 ombord i båt. En ny båt planlegges, med fokus på merverdi fra ingredienser.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap. Institiutt for Fiskeri og havbruk er
Europas ledende teknologiske forskningsmiljø innen
fiskeri og havbrukssektoren, med vel 120 ansatte.
Har en rekke laboratorier og pilotanlegg relevante
for biotek-industrien, bl.a. et mobilt raffineri.

19 - STRAND SEA SERVICE

Strand Rederi er et av Norges største familieeide
fiskebåtrederier. Driver i hovedsak innen hvitfisk
og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og
2 ringnotbåter. Begge trålerne ble bygget i 2013,
og har fabrikker for å produsere olje og mel av
restråstoffet: 100 prosent råstoffutnyttelse.

22 - ÅKP

Innovasjonsselskapet ÅKP (Ålesund Kunnskapspark)
er et regionalt senter for næringsutvikling, innovasjon og samfunnsbygging. Målet er å bidra til å
skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv
bo- og arbeidsregion. ÅKP er det eneste selskapet i
Norge som hospiterer tre næringsklynger.

20 - VEDDE

21 - VITAL SEAFOOD

Vedde AS, en del av TripleNine Group AS, er en global
fiskemel- og fiskeoljeaktør. Produktene inngår i fôr
til havbruk, landbruk og kjæledyr. Øker nå FoU-innsatsen på nye produkter av fiskeolje og fiskeprotein
til humant konsum. Etablerte i 2014 konsumentbrandet NordicSilver™ sammen med Noble Harvest AS.

Vital Seafood AS har lokale eiere innen lakseforedling. Produktene er olje og mel til dyrefôr,
basert på ferskt restråstoff fra laks. Det foregår også
en betydelig FoU aktivitet med tanke på humant konsum. Vital produserer også restråstoff fra eksterne
lakseslakterier, samarbeider tett med Marine Harvest.

23 - HØGSKOLEN I ÅLESUND

Høgskolen i Ålesund er kjent for å ha et godt samarbeid med arbeids- og næringslivet i regionen.
Nylig fikk de som første høgskole i Norge status som
Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. HiÅ har tre
bachelor-studier, og flere EVU-kurs aktuelle for den
biomarine industrien.

Bedriftene i Legasea
økte omsetningen
totalt med 15%, og
omsetningen av marine ingredienser med
20% fra 2012 til 2013.
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Bedriftene i Legasea økte innsatsen
innen FoU med 35 % fra 2013 til 2014

Hjerne
Syn

Hjerte- og kar

DRØMMEN OM BEDRE
HELSE OG ØKT LIVSKVALITET
Verden opplever økt velstand og økende levealder. I følge media fører den økte velstanden først
og fremst til overvekt og diabetes, men det finnes også en annen virkelighet. Vi snakker om en
sterkt økende bevissthet omkring helse, livsstil, livskvalitet og det faktum at vi bare har en
klode.

Immunforsvar
Ledd

Muskelmasse

Vekst
og utvikling

OMEGA-3 FETTSYRER
FISKEPROTEINER

Vi må selv ta vare på egen kropp og egen helse, om vi skal
fungere i hverdagen og ha et godt liv. Dessuten blir vi stadig
eldre. En god og lang alderdom forutsetter en god helse. I
vår del av verden sliter det offentlige med å takle eldrebølgen. I land der alderdommen har vært sikret gjennom en
stor barneflokk, blir barna færre. Derfor må vi så tidlig som
mulig ta mer ansvar selv.
Vi må bevege oss mer, og vi må sørge for å få i oss det
som hjertet, hjernen, leddene og resten av kroppen trenger
for å fungere godt og lenge. Flere og flere ser på dette som
en god investering i egen framtid.
Det er her bedriftene i den biomarine næringsklynga
Legasea kommer inn i bildet. De produserer viktige ingredienser i form av kosttilskudd til såkalt functional foods,
matvarer og helseprodukter, som på ulike måter hjelper oss
til et bedre liv.
VI SPISER FOR LITE FET FISK, OG TRENGER OMEGA-3
TILSATT I KOSTEN
Omega-3 er en familie av flerumettede fettsyrer. De to viktigste i vår sammenheng er EPA og DHA. Mer enn femten tusen
publikasjoner fra forskning har dokumentert at omega-3 er
sunt. Myndighetene i blant annet Norge, EU, USA og Kina,
anbefaler derfor daglig inntak av omega-3.
EPA er viktig for å forebygge hjerte- og karsykdommer,
som også er definert som livsstilssykdommer.
Tilførsel av DHA er viktig for å utvikle og vedlikeholde
såkalte kognitive funksjoner (hjerne) og synsfunksjonene, og
omega-3 er i sin alminnelig viktig for vekst og utvikling.
Ikke rart at foreldre gir barn omega-3 helt fra førskolealder. Populært sagt blir foreldrene eldre og barna klokere
med riktige doser omega-3.
I Kina anser myndighetene det for dokumentert at
omega-3 også har betennelsesdempende effekt og kan forsinke
utviklingen av leddgikt. De tillater derfor at omega-3 også
markedsføres som gunstig for å styrke immunsystemet.

PROTEINER ER BLANT KROPPENS ALLER VIKTIGSTE
BYGGESTEINER
Proteiner er helt nødvendige for oppbyggingen av celler i
kroppen. At proteintilskudd gir rask restituering av muskler,
er allerede akseptert i markedet gjennom såkalte sportsdrikker. Nyere forskning peker på at den samme funksjonen
motvirker muskelsvinn som følge av aldring, og at den vil
være gunstig mot overvekt og diabetes.
Det forskes nå intenst på fiskeproteiner. Det er klare
indikasjoner på at disse har større effekt enn andre proteiner, fordi de lettere tas opp i kroppen. Marine proteiner
kan være viktige for å skaffe nok næring når den globale
befolkningen om få tiår teller 9 milliarder mennesker.
SPORBARHET, BÆREKRAFT OG SUPERKREFTENE I SOSIALE
MEDIER
Med økende bevissthet kommer også forbrukernes krav til
sporbarhet og bærekraftig utvikling. De krever ekthet,
sannhet og rettferdighet. De forstår at ting må skje, og
krever at industrien tar ansvar. Forbrukerne følger med, og
straffer uetisk oppførsel med presseoppslag og aksjoner på
sosiale medier.
Kravet til et uplettet omdømme har fått industrien til å
tenke nytt. Dokumentasjon på hvor maten kommer fra, at den
er produsert på bærekraftig vis og på trygg etisk grunn, gir
gode argumenter og god omdømmebygging.
Det vi produserer, lipider og proteiner, hjelper kundene
våre – de store aktørene innen mat, helse og ernæring – til å
oppnå dette. Produktene er sporbare i hele næringskjeden,
fra båt og oppdrettsanlegg, til de inngår i våre kunders
ferdigvarer. Råvarene kommer fra økt ressursutnyttelse
i oppdrett og fangst. Det betyr svært god bærekraft i
Legasea-bedriftenes egen produksjon, og økt bærekraft hos
råvareleverandørene.
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DET GJELDER Å VÆRE BEST HELE TIDEN
Når et marked og en produktkategori vokser, vil stadig flere
aktører ha sin del av kaka. Det kommer gjerne til uttrykk ved
at det blir flere produktnivåer, fordelt på kvalitet og pris.
En stor aktør kan ha flere merker, brands, for å dekke hele
markedet. Andre produsenter vil velge å bli stor i en nisje.
Med vårt kostnadsnivå og våre standarder, kan vi på sikt
bare overleve ved at produktene våre foretrekkes som ingredienser i premiumproduktene og betales med høyere priser.
Vi må være best på renhet, kvalitet og sporbarhet. Vi må
være best på bærekraft og miljøvennlighet. Vi må være best
på leveringspålitelighet. Bare gode priser kan finansiere
den forskningen, produktutviklingen og prosessutviklingen
som kreves for å være best.

KLYNGESAMARBEIDET ER AVGJØRENDE
En enkelt bedrift på Nordvestlandet kan vanskelig bli stor
i den store verden. Det er her Legasea kommer inn i bildet.
Som klynge blir vi mer synlige, vi kan løse felles utfordringer og bli mer attraktive for kunder og medarbeidere. Samarbeidet er også grunnleggende viktig for innovasjoner:
Innovasjon trigger innovasjon. Bare se på den maritime
klyngen på Nordvestlandet. Og på Silicon Valley.
Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker og Denomegas
fabrikksjef Finn Giske.

F.v. Bodil Hollingsæter,
Innovasjon Norge, Wang
Dahong, China Healthcare
Association, Oddvar
Skarbø, Legasea og Yang
Yiquing, Novasana.

Med økende bevissthet
kommer også forbrukernes
krav til sporbarhet og
bærekraftig utvikling

VIKTIGE
BESØK
REGJERINGSBESØK
Hele tre regjeringsmedlemmer fikk i 2014 lære mer om den
biomarine klyngen ved «personlig frammøte». Vi i Legasea
anser slike besøk som svært nyttige, fordi den politiske
ledelsen er en viktig premissleverandør for næringen og
den regionale utviklingen. Som en bonus gir dette også god
pressedekning.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
17. januar i Ålesund
Fiskeriministeren besøkte Strand-rederiet, Denomega,
Brødrene Sperre og Legasea/ÅKP. Hun uttalte til Sunnmørsposten at hun var imponert over hvordan man samler kreftene i et klyngesamarbeid, og over det høye ambisjonsnivået
hos den enkelte bedrift. Hun har også vært en god ambassadør for klyngen, ved at hun har referert til besøket ved
senere foredrag.
-Vi trenger slike drivkrefter for å utvikle næringen videre. Vi er verdensledende på noen områder, og kan bli det
på flere, sier hun om den biomarine klyngen.
Statsminister Erna Solberg og Næringsminister Monica
Mæland
22. april i Ulsteinvik og Ålesund
Mens Ulsteinvik-delen av besøket var viet den maritime
klyngen, var Ålesund-delen viet den biomarine klyngen. Her
besøkte statsministeren og fagstatsråden Epax og Legasea/
ÅKP. Det er ekstra nyttig at to eller flere nøkkelpersoner
kommer sammen på besøk, det gir felles opplevelser og referanser som ytterligere øker entusiasmen for det vi gjør.
Vårt budskap til politikerne er at en større andel av
de offentlige FoU-midlene må være markedsnær, for å øke
innovasjonkraften i næringene.

CHINA HEALTCARE ASSOCIATION VALGTE ÅLESUNDREGIONEN
Ti kinesiske nøkkelaktører dro for første gang utenlands for
å finne den beste omega-3 oljen i verden. Første stopp var
Ålesund og medlemsbedriftene i Legasea. De ble her en hel
uke.
Økende velstand og bevissthet til hva de putter i seg,
har skapt en enorm interesse for fiskeolje med omega-3 i
Kina. Den store etterspørselen kan ikke dekkes med kinesisk
egenproduksjon, og folk er heller ikke fornøyde med kvaliteten. Matskandaler er et kjent fenomen i landet. De som
skal betjene de mest kresne og betalingsvillige kineserne,
reiser langt for å sikre seg det aller beste.
China Healthcare Association samler ledende produsenter og distributører av helseprodukter. I deres begrepsverden står Norge og Island i en klasse for seg når det
gjelder renhet og troverdighet. Noen av de kinesiske
bedriftene har handlet med bedrifter i vårt område over
tid, og vet hva disse står for. Men når en organisasjon
sender ti nøkkelaktører for å besøke en ledende næringsklynge, sier det det selv at dette ble et møte med mange nye
muligheter.
-Dette er et eksempel på hvor effektivt et klyngesamarbeid virker i praksis, sier Bodil Hollingsæter, direktør i
Innovasjon Norge i Møre og Romsdal. -Besøk som dette sparer alle parter for mye tid, dessuten er et så omfattende
fagmiljø betryggende. Her treffer de hele næringskjeden
samlet: Fangst og oppdrett, forskning, produksjon og salg.
For egen regning legger vi til at Innovasjon Norge er en
viktig støttespiller i denne sammenhengen. Flinke folk på
kontorene i Beijing og Shanghai bidrar aktivt i kartlegging,
kontaktformidling og organisering av aktiviteter.
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BÆREKRAFTIGE
INDUSTRIELLE
LØSNINGER ER SVARET
Det er ikke lett å få en avtale med Stig Remøy, men har du først fått plass i kalenderen hans,
slipper han deg ikke så fort. Et brennende engasjement og en sterk tro på sunnmøringen er bare
én side av saken. Den andre handler om ansvar og bærekraft.

-Eierforhold til Olympic Shipping og Olympic Seafood,
plasserer deg med ett bein i den maritime klyngen og ett i
den biomarine. Hva er dine erfaringer med, og forventninger
til, klyngesamarbeid?
-Er det ikke samme klynge, da? Stig Remøy smiler og tar
en slurk kaffe. Skribenten forstår at så mange sekunder tok
det før Herøyværingen salet den visjonære kjepphesten og
inviterte til en prat om havrommet.
-Jeg hadde ikke vært fiskeskipper lenge, før jeg forsto at
suksess krever at du har flinke folk og tilgang til teknologi.
Det er akkurat det samme i næringsutvikling i større skala.
I klyngen finnes flinke folk med stor erfaring og kompetanse,
og teknologi som kan ta oss videre. Det som er unikt på
Sunnmøre, er at alt har utgangspunkt i havet. Vi er enere på
fiske, fangst og oppdrett, og enere på utvikling og drift av
skip som utfører avanserte operasjoner til havs.
-Og det betyr at?
-Verden er dynamisk, ingenting står stille. Skal noe nytt
skje med utgangspunkt i havet, trenger de oss. Da Olympic
ville starte med hydrolysebasert tilvirkning av krill om bord
i Juvel, fant vi hydrolyseteknologi i USA og Europa. Hydro-

lyse er ikke noe nytt, men ingen hadde gjort dette ombord i
et skip før. Da var det godt å være i en klynge som ikke har
gjort stort annet enn å muliggjøre uprøvde ting til havs.
-Ingen er bedre rustet til å utvikle dyrking av ny biomasse til havs, ingen er bedre til å utvikle og drive de
fartøyene som skal drive mineralutvinning på store havdyp,
eller installere enorme havvindmøller. Husk at vår suksess offshore i stor grad bygger på årelang erfaring med
havfiske i ugjestmilde farvann, og utvikling av fartøyer og
utstyr som gjorde dette mulig. Det skal handle om energi,
mat og mineraler i havrommet. Nøkkelen til det rommet,
har vi.
-Du er svært opptatt av forskning og bærekraft. Jeg har
hørt at du inviterer forskere med på krillfangst.
-Jeg er overbevist om at bærekraftige industrielle løsninger er svaret på mange av våre største utfordringer. Ta
mat. Verdens landbaserte matproduksjon er på 7,2 milliarder tonn. Folketallet øker, mens jordbruksarealene krymper.
Uttaket fra havet er i dag på bare 150 millioner tonn, mens
potensialet er på 7,2 milliarder tonn, like mye som dagens
landproduksjon.

-Så du sier at havet er fremtidens matkilde?
-Ja, og jeg snakker ikke bare om fisk og sjødyr. Alger,
tang og vekster vi knapt kjenner, er en viktig del av dette.
Uansett hva vi gjør, må det bygge på kunnskap. Juvels krilluttak i Antarktisk er helt minimalt i forhold til bestanden,
men forskning er avgjørende for bærekraften på sikt. Vi
må vite hva som er mulig og hva som kan gå galt. Vi kan
ikke bare kjøre på og ende opp med å forske på hva som
gikk galt.
-Olympic har lisens på et krillfartøy til. Bygger vi dette,
blir det like mye et forskningsfartøy som et fangst- og
produksjonsfartøy.
-De fleste av klyngebedriftene er ingrediensleverandører, men Olympic går rett på verdens helsebevisste
konsumenter med eget brand. Er du litt gal?
-Krillprosjektet i Antarktis har vært et langt og kostbart
løp – mye mer komplisert og langdrygt enn noen kunne tro.
Hvis galskap har vært involvert, må det ha vært her. Vel, vi
driver en svært kostbar produksjon, og ville ikke klare oss
med anonyme produkter og årlige forhandlinger om volum
og pris.

Med brandet Rimfrost når vi forbrukeren direkte. Vi forteller en sann historie, og får aksept for at de mest høyverdige produktene, basert på forsiktig høsting i de reneste
farvannene på kloden, er verdt en høyere pris.
-Får dere nyttige tilbakemeldinger?
-Absolutt. Det gjelder både Rimfrost-produktene og
måten vi driver på. Dialogen med konsumentene er viktig på
flere plan. Ikke minst blir vi minnet på hvilket ansvar vi har.
-Hvor er den biomarine klyngen om ti år?
-Jeg håper og tror at den har kommet et stykke videre. Ti
år er lenge. Ingen har eiendomsrett til gamle bragder. Det
er avgjørende at klyngen er dynamisk, slik at vi stadig får til
nye spennende ting.
Mitt perspektiv er som sagt de enorme mulighetene som
ligger i «havrommet». Med «havrommet» utvides klyngebegrepet til noe langt mer slagkraftig. Det vil også den biomarine delen vokse på.
Forutsetningen er at vi lykkes med å få til den infrastrukturen som skal til. Sunnmøre har alle forutsetninger
for å bli havnæringenes Silicon Valley.
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STYRING
OG FOKUS
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Styringsgruppen er valgt av det årlige Eiermøtet. Gruppen
har inntil ni medlemmer. Prosjektleder Oddvar Skarbø er
sekretær. Styringsgruppen oppnevner medlemmer til de fire
fokusgruppene, og følger opp gruppenes aktivitet og framdrift. Styringsgruppens flertall representerer næringslivet,
og disse leder også fokusgruppene i størst mulig grad. Dette
gir en tett og effektiv organisasjon.

De fire bredt sammensatte fokusgruppene har til sammen
17 medlemmer, og arbeider med oppgaver som skal sikre
prioriteringer og utvikling på kort og lang sikt. Her presenteres gruppene sammen med en opplisting av noen av de
prosjektene og prosessene det har vært jobbet med i 2014.

Fokusgruppe Vertskapsattraktivitet samarbeider med regionens velkjente maritime klynge, GCE Blue Maritime.
Oppgaven er å formidle budskapet om en av verdens mest
spennende og konsentrerte næringsregioner mot «Havrommet». Hensikten er gjøre klyngene attraktive for selskaper,
talenter, finansaktører, osv., samt å få politikere og beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt, til å tilrettelegge
for en positiv og samordnet regionsutvikling.
Gruppen består av Oddvar Skarbø (ÅKP), Frank S. Emblem
(ÅKP) og Odd Gjørtz (Koppernæs-Gruppen).
•
•
•
•
•
•
•

ODDVAR BJØRGE

PER ERIK DALEN

BJØRNAR KLEIVEN

ELISABETH MARÅK STØLE

TORE ROALDSNES

MARIANNE SYNNES

ODD GJØRTZ

MARIT AURSAND

Statistikk på havromsbasert industri – opp mot 100 mrd.
i Møre og Romsdal
Besøk av tre ministre – besøkene ga god presseomtale
Eget kapittel om markedsnær FoU og innovasjon, og om
Legasea i BioVerdi-rapporten
Presseomtale; ca. 16 helsider i Sunnmørsposten og 4
artikler i riksdekkende presse.
Et 20-talls foredrag om Legasea regionalt og nasjonalt
Fra høsten 2014: Månedlige nyhetsbrev til 400 interessenter og beslutningstakere
Websider mm.
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HARALD HALSEBAKKE

ODDVAR SKARBØ

VERTSKAPSATTRAKTIVITET
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MARKED/INTERNASJONALISERING

Delmål 4 for Legasea er å bli kjent som en globalt ledende
klynge innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser.
Oppgaven for denne gruppen er primært å synliggjøre
klyngens kvaliteter, herunder 1) den komplette verdikjeden,
2) de bioøkonomiske prinsippene som gir bærekraft, 3)
sporbarheten som gir trygghet, 4) potensialet i kraft av
at regionen og Norge for øvrig har som mål å være en ledende sjømatnasjon globalt. Dernest skal gruppen bidra til
økt markedskompetanse og -forståelse blant klyngemedlemmene, og utvikle samarbeid med ledende markedsaktører.
Gruppen består av Bjørnar Kleiven (Olympic Seafood),
Eivind Sætre (Marine Harvest Ingredients – fusjonert inn i
morselskapet fra 1/1-15), Jan Roger Bjerkestrand (GC Rieber
Oils), Lene Riseng (Orkla Health, div. Denomega).
•
•
•
•
•

INFRASTRUKTUR

Dagsseminar Møreforsking – markedsmuligheter for
ombordprodusert fiskemel
Brosjyre (engelsk), og div. materiell
Besøk av China Health Care Association
Deltakelse og foredrag på Open Days i Bruxelles og
Concarneau i Frankrike
Stand på Vitafoods Europe mai 2015

4

KOMPETANSE

Fokusgruppe infrastruktur skal iverksette felles prosjekter
som styrker den enkelte næringsaktør i forhold til tilgjengelige fasiliteter, tjenester, funksjoner og kompetanse,
og som naturlig vil øke klyngens samlede innovasjonskraft.
En av de viktige utfordringene er Legaseas delmål 1: Utvikle
sammenhengende, komplementære og markedsdrevne verdikjeder (lipid og protein). For å videreutvikle disse verdikjedene, kreves ny teknologi , logistikk og samhandling.
Gruppen består av Oddvar Bjørge (Firmenich), Tore
Roaldsnes (Roaldnes), Asgeir Sæbø (Innolipid), Marit Aursand (Sintef Fiskeri og havbruk) og Agnes Gundersen (Møreforsking).

Fokusgruppe Kompetanse har som oppgave å legge til rette
for kompetanseutvikling på alle relevante områder. Gjennom prosjektet «Kunnskapsløft for marine ingredienser», er
det utarbeidet en modell for en kompetanseallmenning for
vår biomarine klynge. Hensikten med modellen er å systematisere de tiltak som påvirker attraktivitetsdimensjonene:
Utdanning, FoU og Klyngedynamikk. Dette vil bevisstgjøre
oss om hvordan det enkelte tiltak påvirker klyngens utvikling.
Gruppen består av Iren Stoknes (Epax), Inge Bruheim
(Olympic Seafood), Ola Fresland (Vedde), Tove Havnegjerde
(Høgskolen i Ålesund), Margareth Kjerstad (Møreforsking)

•

•

•
•
•
•
•
•

Eurofins med planer om globalt kompetansesenter i
Ålesund
Sintef-rapport om mobilt bioraffineri
Etablere samarbeid med helseforetakene, f.eks. innen
prekliniske studier
Etablere en årlig konferanse av nasjonal og internasjonal
interesse
Viktige prosesser for å avklare felles FoU-prosjekter
Statistikk FoU-aktivitet i bedriftene; 35% økning fra
2013-2014
Promac – første store FoU-prosjekt finansiert (30-40
mill. NOK)

•
•
•
•
•
•

Kunnskapsløft for marine ingredienser – prosjekt 5 mill.
NOK, Høgskolen i Ålesund er hovedpartner, Sintef er
prosjektleder
Samarbeid HiÅ og NTNU om EVU-program
Samarbeid med HiÅ og NTNU om relevante bachelor-/
masterløp
Nærings-PhD: Fra 1 til 4 hos bedrifter i klyngen
Ocean Talent Camp – 3.500 elever og studenter
Samarbeid HiÅ – HiHm om kandidatløp innen bioteknologi
Tettere kobling mellom student og næring (Møreforskingprosjekt)
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“Vi får bruke selskapets kompetanse og de ressursene vi
forvalter, på nye måter i utviklingen av infrastrukturen
i samfunnet. Det er viktig for oss. Den erfaringen og
kompetansen vi får i Promac, vil ha betydning når vi skal
utvikle nye markeder i fremtiden.”
Knut Arve Tafjord, Markedssjef Tafjord Kraftvarme.

MAKROALGER
I BLÅ-GRØNNE
VERDIKJEDER
Det har en kostnadsramme på 30-40 mill. NOK, det er internasjonalt, det skal ha brukermedvirkning og høy nytteverdi. Det styres fra Ålesund, og Landbruksdepartementet finansierer
gjennom Forskningsrådet. Vi tok en prat med Annelise Chapman og Agnes Christine Gundersen,
henholdsvis forsker/prosjektleder og forskningssjef i Møreforsking.

Rødalgen «søl» (Palmaria palmata) har
et særlig høyt protein-innhold, derfor
er den en av artene Promac skal se
nærmere på. «Søl» har vært brukt som
kosttilskudd i mange hundre år, og algen
var en viktig A-vitaminkilde for å unngå
skjørbuk.

Annelise Chapman og Agnes Christine Gundersen i Møreforsking er ansvarlige for gjennomføringene av Promac.

PROMACs hovedmål: Fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for energieffektiv og bærekraftig foredling av
makroalger til mat og dyrefôr.

typer tørkeprosesser på andre lokasjoner. Eksempelvis vil
det være aktuelt å tenke seg tørkeprosesser som utnytter
overskuddsvarme fra Nyhamna på Aukra.

For Møreforsking er dette det største enkeltprosjektet de
har kjørt, og en stor fjær i hatten. Men det er også en anerkjennelse av det som skjer i den biomarine næringsklyngen
på Nordvestlandet og den måten det tenkes og arbeides på
her. Forskningsrådet har definert prosjektet som et «Forskerprosjekt med brukermedvirkning». Det stilles klare krav til
nytteverdi, og faste brukermedlemmer skal være med gjennom hele prosessen. Kriteriene for tildeling av prosjektet
ligger med andre ord tett opp til klyngehverdagen.
Det er ikke unaturlig å spørre hva Landbruksdepartementet har med dette å gjøre. Annelise svarer: -Det henger
naturligvis sammen med at man også vil se på marint råstoff
som dyrefôr, men ikke bare det. Blå-grønn tenking bygger
på en erkjennelse av at bærekraftig ressursutnyttelse må
se på hav og land i en bioøkonomisk sammenheng. Det får
økende betydning i bioøkonomien, sier Annelise og fortsetter: -Her er et eksempel: Oppdrettsvirksomhet genererer
næringssalter og andre stoffer som ikke er bra for naturen.
Dyrker vi tang og tare i anleggenes nærhet, utnyttes disse
stoffene på en nyttig måte, samtidig som vannkvaliteten
forbedres og forurensningen av havbunnen reduseres. I
tørkeprosessen brukes overskuddsvarme. I Promac skal vi
bruke overskuddsenergi fra forbrenningsanlegget til Tafjord
Kraftvarme på Grautneset, som har redusert etterpørsel
etter fjernvarme i sommerhalvåret.
Kunnskapen vi får her, skal kunne overføres til andre

BÆREKRAFT OG ØKONOMI I HØYSETET
I prosjektbeskrivelsen leser vi: «Promac fokuserer på
energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger
til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og
økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av
produkter.»
Prosjektet, som tar utgangspunkt i 3 arter av makroalger
med kommersielt dyrkingspotensiale i Norge, vil:
1. undersøke variasjoner i stoffsammensetning av kultivert
algebiomasse med fokus på protein, næringsinnhold og
andre helsefremmende stoff,
2. utvikle primærprosesser (vasking, tørking, modning)
som bevarer råstoffkvalitet og gir ønskete egenskaper
som matprodukt eller til videre bearbeiding til fôr
3. etablere metoder for fraksjonering og ekstraksjon som
vil anrike protein og fjerne eventuelle antinæringsstoffer
4. evaluere helse- og næringsverdi av raffinert algebiomasse
for forskjellige husdyr og mennesker, gjennom bruk av
in-vitro og in-vivo testmodeller.
En pilotstudie rundt utnyttelse av overskuddsenergi fra
et forbrenningsanlegg til prosessering av makroalger, vil
brukes som grunnlag for utvikling av lignende energieffektiviserende prosesser i andre verdikjeder basert på marint
råstoff. Promac vil bruke produktbaserte livssyklusanalyser
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“Vi ønsker å ta del i den videre kunnskapsutviklingen som
går på energieffektiv og bærekraftig foredling av makroalger til mat. Vi ser det som viktig med fokus på utvikling
av primærprosesser som bevarer næringsinnhold og andre
helsefremmede stoffer i denne type råvare som kan gi
ønskede egenskaper i matprodukter for fremtiden”.

«Promac vil fremskaffe ny viten om et nytt råstoff med et
betydelig potensiale. Det vil være med å bygge ut den
analytiske infrastrukturen i regionen, og i tillegg baner
det vei for nye tørketeknologier som vi helt klart ser
nytten av. Den økonomiske gevinsten av en kommersialisering som dette muliggjør, kan bli betydelig.»

Laila Horgen, Fagdirektør Orkla Foods Norge

Oddvar Bjørge, styreleder Firmenich Bjørge Biomarin AS

BIOMARIN
NYSKAPING OG
ENTREPRENØRSKAP
Fingertare (Laminaria digitat)
danner store bestander langs
hele Norskekysten. Likevel er det
en framtidig dyrket biomasse som
vil bidra til den nye makroalgenæringen. De fleste prosesser
vil begynne med tørking.

og forretningsmodeller for å evaluere algebasert mat- og
fôrprodukt i fullstendige verdikjeder, fra råstoff til marked
og forbruker.
Agnes er ikke i tvil om at verdikjede- og livsløpsmodellen er viktig i utviklingen av norsk næringsliv og
norske produkter: -Det er her vi også finner grunnlaget for
det som skal være vår konkurransekraft på en global arena.
Asiatene er gode på enorme volumer og lave kostnader. Vi
må være gode på andre ting, sier hun.
OVERBEVIST OM AT PROSJEKTET FÅR EN REKKE FREMTIDSRETTEDE VIRKNINGER
-Legasea vedtok høsten 2014 å inkludere alger i prosjektet.
Vil dette prosjektet berøre industrien som jobber med
lipid- og protein-ingredienser?
-Jeg vil si det slik at fremtiden skapes av ny kunnskap
og åpne sinn, sier Agnes. -Legasea-medlemmet Firmenich er
aktive i Promac fordi de ser nytten av den tørketeknologien
som vi skal jobbe med. Alger er ikke et kjerneråstoff for
Firmenich i dag. Du skal heller ikke se bort ifra at vi kan
legge grunnlaget for bedre prosesser når det gjelder konvertering av restråstoff til olje og pulver om bord i båter.
Der brukes i dag sekstitallsteknologi.
-Møreforsking er Legasea-medlem, og vi vil samarbeide
med ledende institusjoner og bedrifter for å bygge ny kunnskap om bærekraftig utnyttelse av havrommet, supplerer
Annelise. -Promac involverer en rekke ledende forskningsinstitusjoner og bedrifter i Norge og i utlandet. Tenk på hva
alle disse har å bidra med. Tenk på dynamikken!
Promac er så visst et nærings-samfunnsnyttig prosjekt.
Og som med all forskning: Plutselig kan det åpne seg nye
dører som ingen visste fantes.

WIKIPEDIA OM BIOØKONOMI

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser
og deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier,
ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.
Fornybare råvarer, totalutnyttelse og livsløpsanalyse er tre
hovedelementer i et mer bærekraftig bioøkonomisk samfunn.

DELTAKERE I PROSJEKTET

PROMAC representerer en
internasjonal gruppe av forskere
med bred tverrfaglig spisskompetanse. Møreforsking vil lede
prosjektet, og følgende samarbeidsparter er med;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioforsk
SINTEF Fiskeri og Havbruk
SINTEF Material og Kjemi
SINTEF Energi
Norges teknisk-naturviten
skapelige universitet NTNU,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU,
Høgskolen i Ålesund
Det franske forskningsinstitutt CEVA
Islandske FoU-institusjon
Matis
Sveriges Landbruksuniversitet

Prosjektet har sterk forankring
og medvirkning fra en rekke
relevante næringsaktører;
•
•
•
•
•
•
•
•

Tafjord Kraftvarme
Felleskjøpet Fôrutvikling
Firmenich Bjørge Biomarin
Hortimare
The Northern Company
Marinox
Orkla Foods Norway
Legasea

OPPSTARTSHJELP FOR GRÜNDERE
Alle næringsklynger er avhengige av å ha en jevn fremvekst
av små, innovative bedrifter som utfordrer de etablerte.
Dette styrker klyngens posisjon og konkurransekraft. Dette
er også tilfellet i den biomarine klyngen Legasea. Denne
underskogen av nyskapende bedrifter gjør det attraktivt for
store nasjonale og internasjonale konsern å legge virksomhet til klyngen. Dette så vi senest ved de amerikanske oppkjøpene av BASF Brattvåg (Marine Ingredients, 2014) og
EPAX (FMC, 2013).
FULLINTEGRERT INKUBASJONSSYSTEM
Legasea er en del av innovasjonsselskapet ÅKP og drar nytte
av inkubasjonssystemet der. Klyngeprosjektet bidrar til økt
innovasjonstakt i klyngen ved å introdusere ny kunnskap og
ideer, og ved å sette i gang tiltak for å stimulere entreprenørskap og gründervirksomhet. Det er i dag flere biomarine gründerbedrifter under utvikling, og alle drar
nytte av nettverkene i klyngeprosjektet. I tett samarbeid med
Innovasjon Norge arbeider Legasea for å legge til rette for
nyetableringer.

HOPPID.NO

Hoppid.no er fylkeskommunens eget domene for førstelinjebistand
til entreprenører, støttet av Innovasjon Norge, kommunene og
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Hoppid.no tilbyr bistand til
gründere, gjennom råd, veiledning, kurs og mulig startstøtte.
ÅKP drifter hoppid.no kontorene til Ålesund, Sula, Skodje, Ulstein,
Hareid og Herøy.

Legasea er et klyngeprosjekt med 23 medlemmer ved oppstart, og som representerer hele verdikjeden innen marine
ingredienser. Hovedtyngden er aktører innen produksjon og
distribusjon av marine lipider og proteiner, og med Høgskolen i Ålesund, Møreforsking og Sintef Fiskeri og havbruk
som viktige partnere, samt utvalgte nøkkelleverandører.

Legasea har status som Arena-prosjekt i det norske klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters», finansiert av
Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Prosjektledelse og administrasjon ligger hos ÅKP. Møre og Romsdal
fylkeskommune er også en viktig medspiller, også gjennom
delfinansiering av prosjektet.

siva

for nyskaping og vekstkraft

ÅLESUND
KUNNSKAPSPARK
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