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Bellona: Fra problem til løsning
• Forankret i «grand societal challenges»: Hvordan nå våre klima- og 

biodiversitetsmål, samtidig som vi bærekraftig øker mat- og biomasseproduksjon?

• Best case: Globalt anvendbare løsninger utviklet under lokale forutsetninger
• Eksempelets makt og baneendrende innovasjon avgjørende

• Samarbeid med industri sentralt for å utvikle og skalere løsninger

• Hårete mål og jakten etter win-win-løsninger



• Grunnlagt i 2013 av Lerøy og Bellona

• FOU for IMTA, lavtrofisk produksjon

• Utvikler løsninger for industriell skala

• I 2020:
• Europas største tareoppdretter – fôrtilsetning til landbruk

• Utvikler blant annet blåskjellprotein til fiskefôr

Fra ord til handling: Ocean Forest AS



Hvorfor jobber vi med havbruk?
• Fremover vil vannmangel, klimaendringer, økt 

etterspørsel etter biodrivstoff og behov for ivareta 
biodiversitet og sårbare økosystemer føre til betydelige 
utfordringer for økt landbasert matproduksjon

• Vi ser altså til havet og norsk havbruk har alle 
forutsetninger for å levere verdifulle løsninger -
nasjonalt og globalt

• Internasjonale selskaper på både oppdrett og fôr, sterk posisjon i 
markedene, teknologisk avansert, spisskompetanse

• Mulig omstillingsindustri i en oljeøkonomi – hvis vi gjør det riktig

• Posisjonsnotat i 2020: Bærekraftig Havbruk 2030
• Redusert klimaavtrykk
• Redusert miljøpåvirkning
• Økt og mer diversifisert produksjon

https://network.bellona.org/content/uploads/sites/2/2020/06/B%C3%A6rekraftig-Havbruk-2030.pdf


Hvorfor jobbe med fôr?
• Vi står i en global omstilling av 

matproduksjonssystemer: Norge kan 
demonstrere hvordan man 
fremtidssikrer fôret marin akvakultur

• Bærekraftig fôr en forutsetning for å 
sikre økt produksjon i fôret norsk 
havbruk på mellomlang og lang sikt

• Arbeid med fôromstilling blant de 
viktigste strategiene for å senke 
miljøfotavtrykket til laks

• Står for 75-83% av klimaavtrykket i 
verdikjeder som ikke inkluderer 
flytransport

Redusert klimaavtrykk - fôr

Nøkkeltiltak:
 Prioritere forskning og kunnskapsproduksjon 

som kartlegger alternative fôrråvarer.

 Etablere egnede samarbeidsformer mellom 

oppdrett, fôrselskapene og råvareprodusenter 

for å fremskynde omstillingen.

 Utvikle virkemidler som er egnet til å fremme 

oppskalering av prioriterte ingredienser.

 Etablere en nasjonal innovasjonssatsing på fôr, 

og utvikle veikart for utvalgte ingredienser som 

legger livsløps- og andre helhetlige 

bærekraftperspektiver til grunn.

Bellona 2020: Bærekraftig Havbruk 2030



Globale utfordringer mot 2050, 2100
• Klimakrisen

• 50% utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030, netto null i 2050
• Fra 2050 storskala negative utslipp for å holde oss så nærme som 

mulig 1,5% graders oppvarming mot 2100
• Akselererende klimaendringer som risikomultiplikator – selv om vi 

aggressivt kutter utslipp nå er det globale systemet underlagt 
klimaendringer i mange tiår fremover

• Biodiversitetskrisen
• Økosystemene under press, krever vern og restaurering
• Bioøkonomi, bioenergi og karbonfangst og -lagring gir økt 

biomassebehov

• Vannkrisen
• En ofte underkommunisert krise, men som vil være avgjørende for 

fremtidig landbasert matproduksjon
• I 2050 regner man med at mellom 4,8 og 5,7 milliarder vil leve i 

områder som opplever minst en måned med vannmangel per år

• Befolkningsvekst
• 9,7 milliarder i 2050 krever økt matproduksjon i størrelsesorden 25-

75%
• Forutsetter robuste, fremtidssikre matsystemer samtidig som vi 

leverer på klima, biodiversitet, vann og andre bærekraftsmål



Behov for helhetlige, transparente regnskap for 
å kunne sammenligne produksjonssystemer



Hva står på spill? Og hvordan bør vi regne?

Winther et al 2020: Greenhouse gas 
emissions of Norwegian seafood products 
in 2017 



Hva står på spill? Og hvordan bør vi regne?

Fry et al 2018: Corrigendum: Feed conversion efficiency in aquaculture: do we measure it correctly? Se også
Tlusty et al 2018: Commentary: Comparing efficiency in aquatic and terrestrial animal production systems



Står vi i den tredje fôromstillingen?
• Hvis den andre fôromstillingen langt på vei byttet ut 

marine råvarer med landvekster, faser den tredje nå 
inn langsiktig bærekraftige råvarer (for mer bakgrunn 
se Hansen 2019: The Weak Sustainability of the Salmon 
Feed Transition in Norway – A Bioeconomic Case 
Study)

• Mens siste omstilling har redusert bruken av marine 
råvarer har dette ført til utilsiktete konsekvenser 
næringen fortsatt jobber med å kompensere for. For 
eksempel har soya vært knyttet til avskoging, noe som 
har resultert i et uforholdsmessig klimaavtrykk.

• Den tredje omstillingen er avhengig av å unngå nye 
utilsiktete konsekvenser
• Forutsetter en helhetlig bærekraftscreening av den 

neste generasjonen råvarer - for å unngå prematur 
skalering og minimere risiko for ny lock-in i 
problematiske markeder og fôrkilder

Aas et al 2019: Utilization of feed resources in the production 
of Atlantic salmon (Salmo salar) in Norway: An update for 
2016



Fôromstillingen: Et samfunnsoppdrag mot 2030?



Seks hypoteser om bærekraftig fôr til havbruk
1. Mot 2030 skapes forutsetningene for å lykkes mot 2050 og 2100 – dette betyr nå omstilling og 

fremtidssikring av produksjonssystemene i alle sektorer

2. Matproduksjonssystemer måles fremover etter hvordan de bidrar til å sikre langsiktig bærekraftig global 
matproduksjon - dette gjør det nødvendig å overbevisende kunne posisjonere seg i den globale 
vinnerporteføljen 

3. Å «vinne» i omstillingsdebatten krever et overlegent kunnskapsgrunnlag – dette utfordrer dagens systemer 
til å utvikle helhetlige regnskap og transparente, omforente metoder for å sammenligne 
produksjonssystemer

4. Norsk havbruk og norske fagmiljøer er allerede godt posisjonert for å utvikle gullstandarden her – arbeidet 
videre krever at man offensivt og forbeholdsløs etterstreber sammenlignbarhet og metodeutvikling

5. Den som kan presentere overbevisende strategier for å langsiktig fremtidssikre fôret marin akvakultur vil 
holde en nøkkel til videre produksjonsvekst dette århundret

6. Den norske fôromstillingen – prosessen med å fase inn langsiktig bærekraftige råvarer til fôrete arter i det 
norske oppdrettssystemet– er et ledd i å finne løsninger på et globalt problemet: Hvordan øke produksjon 
av «kjøttetere» i marin akvakultur?



Takk for oppmerksomheten.

Peder Kolbeinshavn, Ocean Forest


