
Norge har fått tarefeber

Ytterst på Trøndelagskysten, i øyriket Frøya 
ligger Norges og Nord-Europas største tare-
dyrkningsanlegg. Årets innhøstingen av tare 
er akkurat avsluttet og resultatet er 25 tonn 
foredlet biomasse, klart til distribusjon. Sea-
weed Energy Solution AS med gründer Pål 
Bakken i spissen startet med taredyrkning 
allerede i 2006. Bakken hadde jobbet man-
ge år i Japan hvor oppdrett av makroalger er 
en enorm industri, og han var fast bestemt 
på å realisere taredyrkning i Norge med 
utgangspunkt i de rene vannmassene og 
frodige tareskogene på Trøndelagskysten. 
Den gangen var fokuset hos både forskere 
og industri å utvikle storskala tareoppdrett 
med bio-etanol som endeprodukt. Siden 
har det vært en økende interesse for tare 
til høyverdimarkeder, som har ført til at 
taredyrkere som Seawed Energy Solutions, 
Seaweed AS og Austevoll Seaweed Farm, i 
dag jobber mer mot produksjon av tare til 
bruk i blant annet matvarer, kosmetikk og 
laksefôr. 

I en tid der konkurransen om ver-

dens naturressurser stadig øker og det 
grønne skiftet er på alles lepper ser man at 
interessen for taredyrkning øker. Det har 
kommet en rekke nye aktører på banen 
de siste to årene, noe som har resultert i 
at fiskeridepartementet har gitt tillatelse til 
å dyrke tare på 30 lokaliteter i Norge. Fire 
av disse lokalitetene er for landbasert pro-
duksjon av kimplanter, mens tjueseks av 
anleggene er sjølokaliteter. Tillatelsene er 
fordelt på et titalls arter, selv om det hittil 
kun er sukkertare og butare som dyrkes i 
sjøanleggene. Taredyrkerne består i dag av 
12 firmaer og 4 forsknings- og utdannings-
institusjoner, spredt fra Rogaland i sør til 
Lofoten i nord, samtidig som det søkes om 
taredyrkning både sør, øst og nord for alle-
rede eksisterende lokaliteter. 

Det er et behov for en bærekraftig 
utvidelse av matproduksjonen i havet, og 
taredyrkning kan bidra til nettopp dette. I 
produksjonen av tare er det ikke behov for 
ferskvann, ingen bruk av landareal og det 
tilsettes ikke gjødsel. I tillegg vokser bio-

massen ekstremt raskt. Fra små stiklinger 
på 1cm og settes i sjøen i januar går det 
kun 4 måneder til høsting. Da er plantene 
gjennomsnittlig en meter lange og perfekt 
til menneskemat. Om man venter ytterlige-
re en måned fordobles lengden, men kva-
liteten med tanke på humant konsum går 
noe ned på grunn av påvekstorganismer 
som slår seg ned på tarebladene. Denne 
biomassen tiltenker man mere industrielle 
formål som fôr og gjødsel. 

Forskning fra SINTEF har vist at om 
man dyrker tare i umiddelbar nærhet til 
et lakseoppdrett er veksten signifikant 
bedre. Dette skyldes at nitrogenutslippet 
fra lakseoppdrett er den optimale nitro-
genkilden for tare i vekst. Da makroalger 
binder CO2 og kan gjenbruke utslippene 
fra lakseoppdrett vil produksjonen kunne 
bidra til å øke bærekraften i norsk oppdrett 
samtidig som man produserer næringsrik 
mat med en produksjonssyklus på under 
et halvt år. I følge FAO ligger den globale 
produksjonen av makroalger på rundt 30 
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I mai i år omtalte NRK tang og tare som mirakelmat, det ble utgitt kokebøker med tang og tare 
som hovedråvare både i Norge og Danmark, og mesterkokk Ørjan Johannsen serverte seksretters 

middag på Bekkjarvik der tare inngikk i hver og en av dem. De beste restaurantene i Oslo og 
Trondheim har også kastet seg på algebølgen mens prognoser fra SINTEF viser til en ny oppdretts-

industri som skal vokse til en verdi av 40 milliarder innen 2050. Norge har fått tarefeber.
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millioner tonn per år med en årlige vekst 
på 5-10%. Til sammenlikning ligger den 
globale produksjonen av atlantisk laks på 
litt over 2 millioner tonn per år. Østlige- og 
sørøstlige Asia står i all hovedsak for den 
globale algeproduksjonen, og biomassen 
brukes primært i humant konsum. Den 
totale markedsverdien ligger rundt 8 mil-
liarder dollar per år. Europas taredyrkere 
har en jobb å gjøre før de i det hele tatt 
utgjør en prosentandel av denne enorme 
akvakulturnæringen. Sammenliknet med 
Asia har vi så vidt begynt. 

Det finnes nok biologisk kunnskap til å 
dyrke tare i stor skala, og det jobbes med 
teknologiutvikling og marked slik at indus-
trien skal møte de lovende fremtidsprog-
nosene SINTEF tegner. Japan og Kina har 
dyrket alger til mat i flere århundrer. Tradi-
sjonelt dyrket man tang og tare i sammen 
med andre arter, i polykultur, ved å renske 
steiner som taresporene kunne feste seg på 
i det tidsrommet man visste at sporene var 
naturlig tilstede i havet. Den første dyrk-
ningen av tare på kunstig substrat ble gjort 
i 1952, og blir ofte referert til som starten 
på vitenskapelig akvakultur i Kina. Siden 
da har Kina utviklet seg til å bli den største 
algedyrkeren i verden og står nå for over 60 
% av den globale produksjonen. Det siste 

tiåret har man sett en økende interesse for 
alger også i Vesten. Kanskje kom interessen 
med sushiens inntog i de norske hjem, eller 
er tiden bare moden for en blå revolusjon i 
det norske kjøkken? Høsten 2015 da kjen-
diskokk Jamie Oliver begynte å fronte tare 
som helsekost med vektreduserende effekt 
fikk interessen i alle fall en oppsving. Salget 
gikk opp med 125% i Storbritannia, sam-
tidig som forskningsmiljøer og gründere i 
Europa jobber på spreng for å få i gang en 
ny, spennende industri. 

Den siste tiden har ulike aktører job-
bet for å fremme tare som mat. De fleste 
restaurantkjøkken av klasse har forsøkt seg 
på alger i 2016. Besøker man Smalhans i 
Oslo eller Credo i Trondheim finner man 
en rekke ulike algerarter i spisskammerset. 
Elevene ved restaurant- og matfag på Frøya 
videregående skole har også kastet seg på 
denne mattrenden. I april arrangerte de den 
første seansen i en serie av workshoper der 
fokuset skal være alger som mat. Inspira-
sjonen kommer fra samarbeid med Korea, 
og mye tyder på at makroalger i fremtiden 
vil kunne utgjøre en del av kostholdet hos 
den yngre garde. I Oslo står Zoe Christi-
ansen bak firmaet The Northern Company 
som har drevet med salg, produktutvikling 
og formidling rundt alger til mat i mange 

år. Nylig var hun med på å utgi kokeboken 
”Tang og Tare, et hav av mat”, og gir jevn-
lig matlagingskurs med tang og tare som 
nøkkelingrediens. I firmaets nettbutikk er 
det mulig å få kjøpt det man trenger for å 
komme i gang. Håpet er at tare sakte, men 
sikkert vil bli en naturlig ingrediens i den 
norske hverdagskosten. 

Tarebiomasse er en fantastisk råvare. 
På lik linje med trevirke kan den raffineres 
til ulike komponenter som er ettertraktet 
til kosmetikk, bioplastikk, legemidler og 
helsekost. Et annet fokus forskerne har 
for fremtiden er å produserer bærekraftige 
fôringredienser til fiskeoppdrett. Foods of 
Norway er et senter for forskningsdrevet 
innovasjon ved NMBU, hvor man forsker 
på å bruke tare som ingrediens i laksfôr. 
Det forskes på å tilsette taremel direkte i 
fôret samtidig som det raffineres ut pro-
tein og bioaktive stoffer som skal ha en 
helsefremmende effekt på laksen. Verden 
har behov for mat, og det har blitt sagt at 
den blå åkeren, som havet jo er, må tas i 
bruk i en mer integrert matproduksjon. 
Tareoppdrett kan øke trolig lønnsomhe-
ten og bærekraften i norsk lakseoppdrett 
samtidig som man skaper rom for et nytt 
oppdrettseventyr langs den lang, fruktbare 
kysten vår.

 Jussi Evertsen gir en introduksjon til de ulike matalgene for kokkene på workshop hos Frøya vgs. Foto: Seaweed Energy Solutions
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Sukkertare er et godt alternativ til nori i makiruller, her testes det ut av en lærling fra Credo 
på workshop hos Frøya vgs. Foto: Seaweed Energy Solutions

85 g parmesan
2 hvitløksfedd (store)
35 g mandler
4 dl olivenolje
50- 75 g utvannet butare
1/3 potte persille
smak til med salt og pepper.

• Hvis det brukes fersk tare så må den 
blansjeres raskt i salt vann før bruk. 
Alt vannet må fjernes (salat slynge eller 
kjøkkenpapir) før bruk.

• Brukes det tare som er blansjert og tør-
ket så må den bløtlegges i ferskt vann før 
bruk.

• Hvor mye tare man bruker er en smaks-
sak (både smak og konsistens påvirkes 
av mengden tare som brukes)

• Ha alle ingrediensene i en blender og 
kjør sammen eller bruk en stavmixer for 
å kjøre sammen pestoen.

• Smak til med salt og pepper

Pestoen passer godt som saus til ovns-
bakt laks og pata, eller som tilbehør til 
godt brød. Oppskriften passer til saus for 4 
personer. Som pesto til brød kan den godt 
halveres. Det er bare å bruke fantasien, 
mulighetene er mange! 

Oppskrift fra Restaurant- og matfag Frøya vgs.: 

Pesto med Butare/Butarepesto

Kaia Kjølbo Rød viser frem en fingertare på 
laboratoriet til Seaweed Energy Solutions. 
Foto: Norges Vel

Høsting av seaweed carriers på sjøanlegget 
til Seaweed Energy solutions på Frøya, det 
størte taredyrkningsanlegget i Nord-Europa. 
Foto: Seaweed Energy Solutions.

Sukkertare. Foto: Mentz Indergaard.
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