EPA
DHA

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST
I OPPDRETTSNÆRINGEN.
Veramaris produserer de to essensielle omega-3-fettsyrene
EPA og DHA ved fermentering av naturlige mikroalger. EPA og
DHA er viktige ingredienser i fôr til laks og andre fiskearter.

I havet fant vi den
naturlige kilden til
omega-3-fettsyrene
EPA og DHA. Historien om Veramaris
begynner på bunnen
av næringskjeden.

EPA
DHA

2

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.

3

4

Bærekraftig
kilde til
omega-3
Veramaris er et joint venture som
produserer omega-3-fettsyrene EPA
og DHA fra mikroalger. Algeoljen er
en viktig innovasjon som er med på
å bevare det biologiske mangfoldet
i havet – en visjon delt av morselskapene, DSM og Evonik.

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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VERAMARIS
PARTNERSKAP
MED MENING
Den globale etterspørselen etter sunn og bærekraftig sjømat øker. Dette
fører til økt press på knappe ressurser. Gapet mellom tilbud og etterspørsel
av fettsyrene EPA og DHA er en kjent problemstilling for laksenæringen.
Frem til i nå har fiskeolje vært den vanligste, og nærmest eneste, kilde til EPA
og DHA i fôr.
DSM og Evonik innså at de i fellesskap kunne tilby næringen et viktig
alternativ. DSM har lang erfaring innen bioteknologi og kultivering av
marine organismer, mens Evonik i flere tiår har jobbet med industrielle
fermenteringsprosesser.
Etter mange år med forskning og utvikling lanserte DSM og Evonik i 2018
Veramaris som et joint venture. Veramaris tilbyr EPA og DHA produsert ved
fermentering av mikroalger i industriell skala under kontrollerte omgivelser
på land.

Tilbud og etterspørsel etter omega-3
Volum

Fortid
ﬁskeolje som kilde til omega-3-fettsyrer
økende etterspørsel etter omega-3
tilbud-etterspørselsgap
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Fremtid

HVORFOR

Vi vil ta vår del av ansvaret
for å bevare og beskytte livet
i havet. Veramaris dekker
etterspørselen etter bærekraftige omega-3-fettsyrer,
og bidrar til at næringen får
et næringsrikt og funksjonelt
alternativ til bruk i fôret.

HVORDAN

Vi arbeider med å forbedre
dagens praksis ved å samarbeide med, og lytte, til hele
verdikjeden. Vi setter en
ny standard ved å anvende
vitenskap basert på naturens
premisser. Vi støtter våre
partnere til å bli ledende
innen bærekraftig matproduksjon.

HVA

Vi har utviklet en teknologi
som produserer de essensielle omega-3-fettsyrene
EPA og DHA fra mikroalger i
industriell skala. Teknologien
gjør det mulig for oppdrettsnæringen å vokse videre, og
samtidig tilby sunn og bærekraftig sjømat.

PRODUKTER

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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OMEGA-3
EPA OG DHA
FRA NATURLIGE
MIKROALGER
Essensiell
Algeoljen er en kilde til
omega-3 fettsyrene EPA og
DHA, med en konsentrasjon
på over 50 prosent.

Naturlig
Algen som er basis for vår
prosess stammer fra
nord i Stillehavet og er
ikke genmodifisert.

Forskere har lenge vært enige om at omega-3-fettsyrene EPA og DHA er
viktige for sunn utvikling og god helse for både mennesker og dyr. Siden
kroppen selv ikke produser EPA og DHA, er vi avhengige av å få det tilført
gjennom maten vi spiser. Fettsyrene spiller derfor en viktig rolle i fôr og
kosthold.
Villaks får i seg omega-3 gjennom den naturlige næringskjeden. De marine
algene som produserer EPA og DHA spises av zooplankton. Disse blir igjen
spist av mindre fisk som ansjos, brisling og blåhvitting – som igjen blir mat for
laks og andre større arter i havet.

Funksjonell

FORDELER

Algeoljen er enkel å håndtere
og tilsette fôret.

• Inneholder både EPA og DHA
• Høyeste konsentrasjon av EPA og DHA
i markedet
• Tilsettes fôret i flytende form

> 50 %
EPA + DHA

• Naturlig ren
• Ikke genetisk modifisert
• Stabil og forutsigbar tilgjengelighet
• Høy kvalitet

VÅR
ALGEOLJE
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• Fleksibel i bruk og kan tilpasses fôrresept

Frem til nylig har fiskeolje og fiskemel fra villfiskbestander vært den vanligste, og nærmest eneste kilden til EPA og DHA. I 2016 ble totalt 16 millioner tonn fisk tatt opp fra havet og benyttet til produksjon av fiskeolje og
fiskemel. Som flere andre naturressurser, er tilgjengeligheten av fiskeolje
og fiskemel uforutsigbar og knapp. Ved hjelp av algeoljen fra Veramaris, har
laksenæringen fått et funksjonelt og næringsrikt alternativ til de marine
ressursene.
Veramaris produserer de essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA basert
på naturlige mikroalger fra havet. Mikroalgen Schizochytrium sp. ble o
 ppdaget
nord i Stillehavet. Gjennom fermentering under kontrollerte o
 mgivelser kan
Veramaris produsere naturlig EPA og DHA, uavhengig av marine økosystemer.

1 TONN

60 T

Veramaris sin
omega-3-olje

fanget

1 TONN

60 TONN

Veramaris sin
omega-3-olje

fanget villﬁsk

1 TONN

Ved å produsere EPA og DHA på denne måten, hopper vi over flere ledd i
Veramaris
næringskjeden. Det marine mangfoldet i havet beskyttes og næringen
får en sin
omega-3-olje
ny ressurs til bruk i bærekraftig fôrproduksjon.

60 TONN
fanget villﬁsk

Næringskjeden forkortes
Nåværende praksis i akvakultur

Naturlige
havalger

Zooplankton

Fisk

Fiskefartøy

Fiskeolje

Lakseoppdrett

Veramaris sin algeolje

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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Vi står overfor en global u
 tfordring
med tanke på hvordan vi skal
produsere sjømat til en stadig
økende befolkning, uten å tømme
havet for fisk. Bruk av algeolje
fra Veramaris i fiskefôr er en del 
av l øsningen.

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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TAR VARE PÅ NATUREN,
TAR VARE PÅ D
 EGNATURE
I dag ønsker flere å vite mer om hvor maten kommer fra. Forbrukerne forventer åpenhet om produksjonsmetoder, og dyrevelferd er viktig. De bryr seg
om miljøet og krever mat fra bærekraftige kilder.
Fisk og sjømat er viktige råvarer i et sunt og variert kosthold. Fet fisk, spesielt
laks, er en god kilde til omega-3 og protein. Siden 1961 har fiskekonsumet
økt med 3,2 prosent i gjennomsnitt per år, noe som tilsvarer det dobbelte
av befolkningsveksten i samme periode. Som svar på økende etterspørsel
etter fisk og sjømat, har oppdrettsnæringen vokst. I 2015 nådde næringen en
milepæl da den for første gang produserte like mye oppdrettsfisk som fisk
fanget i havene.
Mens oppdrettsnæringen og teknologien stadig utvikles, forblir ett dilemma
uløst: 16 millioner tonn villfisk - nesten 20 prosent av den globale fangstfisken – fanges og bearbeides til fiskeolje og fiskemel for å mate oppdrettsfisk.
Villfanget fisk historisk sett har vært den eneste kilden til omega-3 fettsyrer.
Overfiske har lagt press på villfiskbestander – og er den viktigste årsaken til
tap av biologisk mangfold i havet. I 2016 sa FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) at mer enn 30 prosent av de vurderte fiskebestandene ble fanget i
ett volum som ikke var bærekraftig.

Global villfangst og akvakultur
Millioner tonn

Produksjon
fra villﬁsk
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Produksjon fra villﬁsk
Kilde: FAO (2018)
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Produksjon fra akvakultur

68%
2030

Tilstand for globale ﬁskerier, 1975 – 2015
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Biologisk ikke bærekraftig

Biologisk bærekraftig

Kilde: FAO (2018)

Uten en endring av dagens praksis, vil det ikke være nok fisk til å møte
etterspørselen etter EPA og DHA på bærekraftig vis.
I Veramaris har ingeniører og forskere fra morselskapene DSM og Evonik
sammen kommet frem til en løsning: naturlige mikroalger av høy kvalitet
som erstatning for EPA og DHA fra villfanget fisk. Sterkt konsentrert algeolje
bidrar til å løse den globale omega-3-mangelen, slik at oppdrettsnæringen
kan fortsette å produsere sunn sjømat.

En voksen person trenger
minst 250 mg
omega-3 EPA og DHA

hver dag for å
opprettholde
hjerte-, hjerne- og øyehelse.

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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BÆREKRAFTIG
VEKST
BÆREKRAFTSMÅLENE

2030-agendaen for bærekraftig utvikling ble introdusert for
FNs medlemsland i september 2015. Den legger frem 17 forpliktende mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal
skape en verden hvor “forbruks- og produksjonsmønstre og
bruk av alle naturressurser – fra luft til land, fra elver og innsjøer
og akviferer til hav og sjø – er bærekraftig.” Å nå disse målene
er ambisiøst.
Veramaris tar utfordringen. Fem av FNs bærekraftsmål er
direkte relaterte til vår kjernevirksomhet, og fungerer som et
veiledende rammeverk for vår bærekraftssatsing.

Utrydde sult: Befolkningsvekst og økt
levestandard i verden
øker etterspørselen
etter animalsk protein,
og dermed oppdrettsfisk. For å få nok marine ingredienser til
fiskefôr, øker presset på villfiskbestander.
Algeolje som inneholder EPA og DHA kan
være med å møte den økte etterspørselen.

Liv under vann: Å
sørge for at fisk,
som laks, får fôr med
optimale nivåer av
omega-3. Å bruke
alger som kilde til EPA
og DHA reduserer etterspørselen etter
villfisk. Fish-in-fish-out (FIFO) forholdet går
ned til null, og det biologiske mangfoldet i
havet beskyttes.

God helse: Å tilsette
algeolje med omega
3-fettsyrene EPA
og DHA i fiskefôr vil
i neste ledd kunne
bedre menneskers
helse. Omega-3-fettsyrer er gunstige for
hjerne-, hjerte- og øyehelse, men mangler
ofte i kosthold verden over.

Samarbeid for å nå
målene: Gjennom
partnerskap basert på
tillit og respekt, ønsker
Veramaris å samarbeide med alle aktører
som forplikter seg til å bevare verdens
naturressurser.

Ansvarlig forbruk
og produksjon: Ved
å bruke algeolje som
inneholder EPA og DHA
i fiskefôr, reduseres
behovet for knappe
mariene ressurser. Slik hjelper vi å bevare
villfiskbestanden.

FNs mål for bærekraftig utvikling
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OM VERAMARIS
Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og
Evonik som produserer omega-3-fettsyrene EPA og
DHA fra naturlige mikroalger.
Veramaris ble lansert i 2018 fordi de to morselskapene delte en visjon: å bevare livet i havet og samtidig tette gapet mellom tilbud og etterspørsel etter
EPA og DHA innen oppdrettsnæringen.

PRODUKSJONSSTED BLAIR,
NE, USA

HOVEDKONTOR
DELFT, NL

Hovedkvarteret ligger i Delft i Nederland. Produksjonen skjer gjennom en fermenteringsprosess i store
tanker på land i produksjonsanlegget i Blair, Nebraska
i USA. Anlegget er støttet av en investering på 200
millioner dollar fra morselskapene.
Veramaris gjør det mulig for partnere langs verdikjeden å redusere sin avhengighet av villfanget fisk,
og samtidig møte den økende etterspørselen etter
animalsk protein på en ansvarlig måte.

HVA VI STÅR FOR
BEVARE.

BANEBRYTENDE.

SAMARBEID.

RESPEKT.

Vi tror at biologisk mangfold i
havet er avgjørende for planetens helse, og at vi sammen
har ansvar for å beskytte økosystemet. Vi vil hjelpe bransjen
med å bli uavhengig av marine
ressurser.

Vi jobber for å forbedre gjeldende praksis i fôrbransjen og
å levere en vitenskapsbasert
løsning i stor skala. Veramaris
tilbyr en ny standard for næringen, slik at den kan vokse på
naturens premisser.

Vi anerkjenner at det kreves
felles innsats for å løse globale
utfordringer. Vi bygger
allianser og partnerskap med
aktører langs hele verdikjeden.
Sammen endrer vi bransjen
og gjør den til havets ledende
forvalter.

Vi sitter ikke på alle løsningene – i dag kjenner vi ikke en
gang alle spørsmålene. Men vi
vet at ved å være åpne og ved
å dele vår kunnskap, kommer
vi stadig nærmere målet om et
bærekraftig samfunn.

KONTAKT OSS
questions@veramaris.com

FØLG OSS PÅ SOSIALE
MEDIER FOR Å FØLGE
MED PÅ SISTE NYTT
OM OSS.

BESØK VÅR
NETTSIDE

www.veramaris.com

LEGGER TIL RETTE FOR VEKST I OPPDRETTSNÆRINGEN.
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Selv om Veramaris har jobbet hardt for å sikre at
informasjonen som er oppgitt her er nøyaktig og oppdatert, gir Veramaris ingen garanti for nøyaktigheten,
påliteligheten eller fullstendigheten i informasjonen.
Denne brosjyren inneholder kun vitenskapelig og
teknisk informasjon for forretningsmessig bruk. Landeller regionsspesifikke opplysninger bør vurderes før
merking eller annonsering til sluttbrukere. Denne
publikasjonen utgjør ikke vitenskapelig eller medisinsk
rådgivning, diagnose eller behandling, og distribueres
uten garantier av noe slag.
Under ingen omstendigheter skal Veramaris være
ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge
av leserens avhengighet av eller bruk av denne informasjonen. Leseren skal være ansvarlig for enhver tolkning
eller bruk av informasjonen. Innholdet i dette dokumentet kan endres uten videre varsel. Ta kontakt med din
lokale Veramaris-representant for mer informasjon. Alle
varemerker nevnt i denne brosjyren er enten registrerte
varemerker eller varemerker av Veramaris V.O.F. i
Nederland og / eller andre land med mindre annet er
angitt.

Veramaris V.O.F.
Alexander Fleminglaan 1
2613AX Delft
Nederland
© 2019 Veramaris®
www.veramaris.com

