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Fullt hus på seminar

Interessen for tare øker
Fylkeskommunen vil 
få i gang utprøving av 
tang- og tareproduk-
sjon i havet.

NÆRINGSLIV

ALEXANDER LEHMANN

alexander.lehmann@tk.no 982 05 325

F
ylkeskommunen arran-
gerte onsdag et dialogse-
minar i Kristiansund, 

hvor dyrking og produksjon av 
tang og tare ble satt på kartet. 
Utgangspunktet for møtet var 
en rapport levert av Sintef om 
mulighetene for slik dyrking. 

Det var 130 påmeldte til se-
minaret. Flere enn arrangøre-
ne hadde håpet på.

Potensialet for å dyrke tang 
og tare er stort, men relativt 
nytt i norsk sammenheng. Når 
produsenter ønsker å søke om 
tillatelse til produksjon i havet 
sendes dette vanligvis til fyl-
keskommunen, men enn så 
lenge må man søke Nærings- 
og Gskeridepartementet om 
tillatelse. Det er heller ingen 
forskrifter for taredyrking i 
lovverket ennå. 

Seniorrådgiver i departe-
mentet, Marius Dalen, kunne 
fortelle at interessen for tare-
dyrking har økt betraktelig de 
siste årene. 

– I begynnelsen var søknade-
ne små, men plutselig ble de 
betydelig større. Vi ser at det er 
stort fokus på dette, og depar-
tementet får stadig Mere hen-
vendelser, sa Dalen.

Erfaring 

Selv om dyrking av tang og tare 
er relativt nytt i landet, er høs-
ting langt fra nytt. Algea AS i 
Kristiansund har holdt på med 
dette i drøyt 80 år. Selskapets 
daglige leder, Ottorino Biondi, 
var på seminaret for å fortelle 
om selskapets aktivitet.

– Dette er en voksende bran-
sje som kan være regionens 
framtid, sa Biondi i sitt innlegg. 

Algea er heleid av italienske 
Valagro-konsernet. Tang og 
tare som selskapet høster blir 
solgt som råstoS til andre pro-

dusenter. 98 prosent av det 
som høstes utenfor kysten her 
blir solgt til utlandet, 

– Vi klarer å være konkurran-
sedyktige i et veldig tøft mar-
ked. Det sentrale er å ha intern 
kostnadskontroll. Det er man-
ge utfordringer, og forskjellige 
reguleringer over hele verden, 
sa Biondi. 

Han understrekte også at sel-
skapet ønsker mer samarbeid 
med andre selskap i bransjen.

– Vi ønsker Mere partnerskap, 
som ikke er begrenset til bare 
leverandørene våre. Vi må job-
be sammen for å være til stede 
i markedet

Vil ha prøveanlegg

Bengt Endreseth i fylkeskom-
munen var fornøyd med opp-
møtet.

– Dette er nye ressurser vi 
kan ta i bruk, det kan være vår 

nye klippGsknæring. Vi kan ta 
en førende rolle i landet, sier 
Endreseth til Tidens Krav.

– Hvordan skal man komme i 
gang, hvem skal ta det første 
steget?

– Dette seminaret er ikke 
bare en enkeltting. Dette er et 
ledd i fylkeskommunens stra-
tegi. På seminaret er et tverr-
faglig næringsliv representert. 
Nå må vi teste ut dette i havet, 
og sette ut et prøveanlegg. 

Endreseth sier at med Gnan-
siering fra eksempelvis fylkes-

kommunen, Forskningsrådet 
og andre slike instanser kan 
man få på plass et slikt prøve-
anlegg.

Det vil da være snakk om 
dyrking langt ute på sokkelen, 
hvor det er mye tilgjengelig 
areal. 

TØFT MARKED: Algea prosesserer tang og tare i Kristiansund. Produktet deres blir eksportert ut til resten av verden. Daglig leder i selskapet, 
Ottorino Biondi, her på fylkeskommunens dialogseminar. 

Dette er en 
voksende 
bransje som 

kan være regionens 
framtid.
OTTORINO BIONDI
Daglig leder, Algea AS

!

GODT OPPMØTE: Det ble fullt på dialogseminaret til 
fylkeskommunen. 


