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Søknad om tilskot til Vindel AS "Akvalab: Utprøvingsarena for
tang- og taredyrkingsteknologi på værutsatt lokasjon"
Bakgrunn
Vindel AS søker om tilskot til etablering av ein utprøvings-lab for tang- og
taredyrkingsutstyr for eksponerte taredyrkingslokalitetar. I prosjektet vil dei
etablere ein testlokalitet, utgreie oppfølgingstenester og tredje-parts verifikasjon i
tillegg til å lage ein protokoll for datainnsamling. Konseptet skal kunne brukast på
alle typar taredyrkingsanlegg, men budsjettet avgrensar uttestinga til ein
anleggstype. Data og erfaringar vil bli brukt som grunnlag for teoretisk vurdering
av andre anleggstypar. Vindel vil også holde workshops for kunnskapsdeling, før og
etter pilot-testen, slik at alle leverandørar frå næringa vil bli informert og vil få
mogligheit til å bidra.
Tilleggsinformasjon til søknaden
Bruk av tang og tare har ei lang historie i Noreg, men har vore dominert av to
aktørar som haustar vill tang og tare og prosesserer biomassen til nokre få
høgverdige komponentar. Algea har hovudkontor og fabrikk i Kristiansund, der dei
prosesserer grisetang, og FMC Biopolymer/DuPont hauster store mengder stortare i
regionen.
Tang og tare veks mykje fortare enn landplantar og treng ikkje gjødslast. Dei tek
og opp seks gonger meir CO2 enn tilsvarande mengde regnskog. Dyrking av tang
og tare har potensial til å lage store mengder biomasse som kan brukast i eit vidt
spekter av produkt. Det også kan brukast som klimatiltak (opptak av CO2) og
økosystemteneste (opptak av næringsstoff).
Dei siste åra har det blitt etablert små og mellomstore bedrifter som bruker tang og
tare som råstoff. Denne marknaden er i etableringsfasen, men vi ser ei aukande
interesse for tang og tare som ingrediens i blant anna knekkebrød, salt og
marmelade. Desse produkta er laga av gründerbedrifter som lagar nisjeprodukt
som går direkte til menneskekonsum. I Møre og Romsdal er det tildelt sju taredyrkingsløyve, og det er to aktørar som haustar tare til direkte konsum.
Fylkeskommunen har tidlegare støtta gründernettverk som Taredyrkar- og
Tarehaustarnettverket, der lokale aktørar er medlemmar.
I 2016 fekk Møre og Romsdal fylkeskommune undersøkt potensialet for industriell
dyrking av tang og tare i regionen. Arbeidet er av god vitskapleg kvalitet og er del
av grunnlaget for ein vitskapleg artikkel i det internasjonale tidsskriftet «Frontiers
in Marine Science» (Broch med fleire 2019). Potensialet for dyrking, og det at

regionen har eit av dei rikaste områda for vill tare, er bakgrunnen for at
fylkeskommunen vurderer at makroalge-næringa kan utviklast til ei større næring i
regionen. Møre og Romsdal fylkeskommune bestilte i 2018 eit forskingsprosjekt
som skal teste resultata frå 2016 rapporten «Potensialet for storskala dyrking av
makroalgar i Møre og Romsdal». I det prosjektet skal vi testdyrke sukkertare på ein
eksponert og ein skjerma lokalitet og prosjektet er venta å vere ferdig hausten
2020.
Vindel AS er søkar og vil vere prosjekteigar. Vindel driv inkubator- og
næringshageprogrammet på Nordmøre. Dei fekk i 2018 midlar frå Forskingsrådet
gjennom Brukarstyrt Innovasjons Arena til ei moglegheitsstudie for blågrøn
sirkulærøkonomi på Nordmøre.
aPoint vil bli brukt som prosjektleiar. Dei har kompetanse på datainnsamling og
analysering av store datasett, og har investert i utstyr som gjer det mogleg å
etablere ein datahub for dette prosjektet. aPoint har sjekka fleire leverandørar av
sensorbøyer og har funne ein leverandør som kan leige ut ei bøye med dei aktuelle
sensorane. aPoint har også hatt innleiande dialog med aktuelle leverandørar av
tareanlegg for å sjekke behovet i næringa for ein Akvalab. Dei har hatt kontakt
med fem norske leverandørar, ein frå Færøyane og ein frå Belgia. Det er på
grunnlag av denne innleiande dialogen dei har vurdert at budsjettet gir rom for å
teste ut eit anlegg i prosjektet.
SINTEF Ocean kan bidra inn i prosjektet med spesifikke arbeidsoppgåver beskrive i
prosjektplanen. SINTEF Ocean er med i store aktuelle forskingsprosjekt. Dei er
prosjektleiar for forskingsprosjektet «MACROSEA – a knowledge platform for
industrial macroalgae cultivation» (2016-2019), der arbeidspakke 6 tar for seg
anleggsutforming for tareanlegg. Det er allereie pågåande student-oppgåver for å
lage oversikt over tilgjengelege anleggstypar i dag (pers. kom. Josefine Rørstad
Msc student NTNU). EXPOSED er eit senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)
med hovudtyngde i SINTEF Ocean. Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for
robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokalitetar der kunnskapen
også skal brukast innan anna havbruk. SINTEF Ocean er også ein del av
forskingsprosjektet Taredyrkingsfartøy 2020 (2017-2019), der ein skal utvikle eit
framtidsretta konsept for hausting av dyrka tare. Lokale aktørar som Møre Maritime
AS, Abyss Aqua As og Stranda Prolog AS er med i dette prosjektet.

Effektmål
1. Etablere test-lokasjon og verifisere driftsmodell for
teknologiutprøvingsarena.
2. Lage grunnlag for ein kvalitets-standard for taredyrkingsanlegg
3. Bygge opp og etablere kompetanse for taredyrkingsanlegg i regionen
4. Bygge opp om Møre og Romsdal sin posisjon i taredyrkingsnæringa
5. Legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv
6. Kan koblast til Campus Kristiansund hav statsing, ny havbrukslinje på
Kristiansund vgs og Fagskolen i Kristiansund
Resultatmål
1. Utarbeidd oversikt over aktuell og antatt anvendeleg taredyrkingsteknologi.
2. Funne og fått tillatelse til å bruke eigna lokalitet og avklart praktisk
testgjennomføring
- Avklart Samarbeidsmuligheter med Fagskolen, ON og ev. andre aktuelle
partar.
3. Etablert evalueringsmodell, med kriteria, testkategoriar og metodikk for
teknologiutprøving.
4. Etablert måleutstyr og datainnsamlingsløysing.
5. Gjennomført reell utprøving og verifikasjon av ein anleggstype for bygging
av erfaring
6. Gjennomført innhenting av reelle utprøvingsdata m.v.
7. Utarbeidd analyse og levert spesifikke forbetringsforslag til utprøvd anlegg
8. Gjennomført skrivebordsanalyse for 1-2 andre anleggstypar som ønsker slik
analyse.
9. Utarbeidd generelle teknologiråd/-tips for bedrifter som ønsker å utvikle
teknologi for taredyrking på eksponerte lokasjoner.
10. Avklart mulighet for vidare finansiering og drift av test- og
verifikasjonsarena.
Måleindikatorar
- Framskaffa oversikt over aktuelle teknologiutviklingsaktørar
- Etablert utprøvingsarenakonsept med løysing for måling etc.
- Gjennomført fysisk utprøving for 1 anleggstype
- Foretatt skrivebordsevaluering av min. 1-2 andre løysingar
- Avdekka og formidla konkrete og generelle teknologiske forbetringsbehov
- Avklart grunnlag for etablering av meir permanent utprøvingsarena

Kostnadsplan (forenkla)
Tittel

2018

2019

2020

SUM

320 000

150 000

470 000

360 000

120 000

480 000

340 000

410 000

750 000

180 000

220 000

400 000

5. Utarbeide spesifikasjoner for
anlegg og drift

300 000

80 000

380 000

6.0 Kjøp/leie utstyr
monitorering/datainnsamling

545 000

205 000

380 000

2 045 000

1 185 000

3 230 000

2019

2020

SUM

400 000

600 000

1 000 000

1 645 000

585 000

2 230 000

2 045 000

1 185 000

3 230 000

1. Prosjektledelse; oppstart,
prosjektutvikling, planlegging
2.Design bestilling og setup av
testarena
3. Kartlegging, utarbeide
evalueringsmodell, analyser
4. Avklarings- og
koordineringmøter

Sum kostnad
Finansieringsplan
Tittel
Egenfinansiering/innsats
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Sum finansiering

2018

Vurdering
Prosjektet er forankra i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020, og i
økonomiplan med handlingsplan 2019-2020 med resultatmål og prioriteringar for
regional og næringsavdelinga
Dyrking av tare kan bli ei ny bærekraftig næring som kan gi grøne arbeidsplassar
langs kysten. Potensialet for at det skal bli ein større industri er der, men det må til
teknologiutvikling og innovasjon for å gjere produksjon og hausting mekanisert.
For at taredyrkarnæringa skal bli økonomisk berekraftig i større skala, må
marknaden for det dyrka råstoffet også utvidast. Det vil og vere viktig å nytte
dyrkingslokalitetar som ligg i ytre kyst, der det er mindre interessekonflikter og
større næringstilgang for tare.
Møre og Romsdal fylkeskommune meiner "Akvalab: Utprøvingsarena for tang- og
taredyrkingsteknologi på værutsatt lokasjon" kan bli ei viktig arena for
teknologiutvikling i ei tidleg fase av næringa. Prosjektet legg vekt på praktisk
erfaringsutveksling, og er retta mot utfordringar knytt til den teknologiske
utviklinga av næringa. Samarbeid, kompetanseheving, og å legge grunnlag for ein
kvalitetsstandard for dyrkingsanlegg blir vurdert som ein viktig aktivitet for
aktørane i næringa. Arbeid med teknologiutvikling er essensielt for at industrialisert
produksjon blir økonomisk berekraftig. Kunnskapen og kompetansen dom vil kome
fram i Akvalab vil vere strategisk for utviklinga av næringa.

Det er tenkt at fylkeskommunen skal finansiere 69 prosent av prosjektet. Vår
vurdering er at Vindel AS saman med aPoint og Sintef har kompetanse og erfaring
til å gjennomføre prosjektet. Vi meiner også at det er viktig å legge til rette for at
kompetanse på anleggsteknologi for taredyrking blir bygd opp i fylket. Dette vil
styrke arbeidet med å gi fylket ei strategisk rolle i utviklinga av tang og
tarenæringa. Taredyrkarnæringa er i startgropa og må utvikle både teknologi og
marknad. Vi ser at investeringsevna og risikoen blir for stor for bedriftene i den
fasen næringa er i nå. Vår vurdering er derfor at vi i dette prosjektet kan forsvare
ei finansiering på inntil 69 prosent av prosjektet.
Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 2 230 000 kroner frå regionale
utviklingsmidlar kap. 551.60, til gjennomføring av prosjektet «Akvalab;
Utprøvingsarena for tang- og taredyrkingsteknologi på værutsatt lokasjon».
Tilskotet er avgrensa til 69 prosent av totalt kostnadsoverslag på 3 230 000 kroner.
Det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert.
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