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Fra redaktøren
Sjømatnæring og –ernæring er tema
for Fiskerikandidaten 2010. Her
finner du åtte spennende og interessante artikler med mye nyttig informasjon. La oss se nærmere på hva
artiklene tar opp:
«Sjøll ikkje nordlændingan kan leve
bære på godmatprat, tjyvløgn, nåde
og nordavind.»
At vi nordmenn har vokst opp side
om side med tangsprell og tare har
gitt oss noen fordeler som vi har hatt
forstand til å benytte oss av. Det må
være lov å si at på samme måte som
god champagne drikkes i Frankrike,
utsøkt bigos serveres i Polen og
verdens beste fotball for tiden spilles
i Spania, lages verdens beste sjømat i
Norge. I artikkelen «Sjømat og nasjonal identitet» kan du lese om kvalitet,
bærekraft og stolthet i næringen.
«No må ikkje bane, stakkar, være
hæstpeis!»
Det er vanskelig å tro at man blir
snill av å spise sild. De langt fleste
fire-femåringer blir dyrisk mannbisk
når spekesilda serveres. At en blir
frisk av å spise fisk, eller mer presist
sjømat, det er ikke like vanskelig å
forstå. Og med de mange, mange
ulike sjømatrettene vi har tilgjengelig, skulle det ikke være vanskelig å
få det til å smake for en hver gane
– uansett alder. Artikkelen «Mat fra
havet – naturlig helsekost» tar for
seg ernæringsmessige fordeler ved å
spise norsk sjømat.
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Når gamlingene i hine harde dager
dyppet flatbrødet i leverpanna etter ukas tredje skreimølje, visste de
sannsynligvis ikke selv hvor sunt dette
var. Et slikt kosthold kan ikke erstattes av tranpillere og vitamintilskudd.
Leser du artikkelen «Sjømat – mer
enn marine omega-3 fettsyrer» får du
vite mer om dette.
«Vi e små, mæn vi e mange!»
Smått er også godt, så også med
raudåta, et lite krepsdyr som det finnes store mengder av i våre farvann.
At den finnes langt nede i næringskjeden, samt at den finnes i enorme
mengder, gjør den attraktiv å høste
av. I artikkelen «Raudåta – et hav av
muligheter» kan du lese mer.
«Han ga mæ en kjepp og viste mæ et
harespor te frokost.»
Mulighet til sporing av det vi spiser
er viktig. Sporbarhet vil si at vi skal
kunne finne tilbake til hvor produktet har vært og hvilke innsatsfaktorer som er benyttet til en hver tid i
produksjonsprosessen – som å følge
haresporene til du finner haren. Les
om blant annet sporbarhet i artikkelen «Risikostyring og samfunnsansvar
i fiskeribransjen.»
«Vi sov oss tidlig kjønnsmoden,
og kom i skade førr å førrmere oss
kraftig.»
Rømming av oppdrettsfisk kan være
en trussel mot villfisken og de marine
økosystemene. En måte å bøte på
dette problemet er å produsere steril
oppdrettsfisk. Triploid fisk gjennomgår ikke kjønnsmodning, i motsetning
til diploid fisk. Dette er gunstig også
fordi lite energi går med til utvikling
av kjønnsprodukter. Les mer om tripoloid fisk i artikkelen «Farming cod:
Putting the pressure on, and turning
up the heat?»

«Æ har ikkje næmt olja me et kløyva
ord!»
Det er kanskje det de fleste forbinder
med sjømat – det sunne fettet. Vi får
i oss en alt for liten andel av dette,
til tross for at vi har umåtelig stor
tilgang til sorten. Det har også betydning hvilken type sjømat man spiser,
idet fisken, i likhet med oss, ”blir” hva
den spiser. I artikkelen «You are what «Tørrfesken råtna på hjell så dæm
you eat: Following fats through food ikkje engang ville ha han tell takbechains» kan du lese mer om dette.
legg på stråhytten i Afrika.»
Sjømat regnes for å være lett beder«Fostra opp på boknafesk og sildvelig, og det er mange faktorer som
grynssuppa.»
påvirker sluttproduktets kvalitet.

Marius Berntsen
Redaktør

Tormod Viken Johannessen
Artikkelansvarlig
Kjennskap til disse faktorene er svært
viktig. En utførlig gjennomgang av
kvalitetsbegrepet får du i artikkelen
«Kvalitet – hva er det?»
Midt i bladet finnes en presentasjon
av oss studenter, og i bildekavalkaden
får en et lite innblikk i hva vi har gjort
på studiet.
Vi vil på tampen takke alle forfattere
og annonsører for deres bidrag og
imøtekommenhet. En stor takk går
til vår layout-ansvarlig Trine Holm
Larsen for alt hun har bidratt med.
Med det gjenstår det bare for deg å
bla om.
God lesing!
Marius Berntsen (redaktør)
(Sitater hentet fra «Æ lyg ikkje» og
«Æ sei ikkje meir» av Arthur Arntzen)
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Sjømat og nasjonal identitet
av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Globalt kjente merkevarer er i følge Utenriksdepartementets omdømmeundersøkelse overraskende
viktige for hvordan vi former vårt inntrykk av en nasjon. Den samme undersøkelsen viser at laksen er det
nærmeste Norge kommer en merkevare.
Merkevarer og en nasjons omdømme
blir gjensidig påvirket av hverandre.
Med andre ord bringer det nasjonale
omdømmet verdi til merkevaren,
og merkevarens omdømme bringer
verdi til nasjonen. Ute i verden er det
mange som først og fremst forbinder
Norge med sjømaten vi eksporterer.
Sjømatnæringen er derfor ikke bare
viktig for sysselsetting og verdiskapning langs kysten, næringen er også
med på å skape nasjonens identitet.

På den andre siden handler ikke målet om å bli verdens fremste sjømatnasjon bare om hvor mye vi produserer og selger. Det handler også om
hvordan vi oppfattes, og ikke minst
om hvordan vi oppfatter oss selv.

Regjeringen har satt seg som mål at
Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. På mange måter er vi allerede i front: Norge er verdens nest
største sjømateksportør og har store
markedsandeler i viktige markeder.

Kjennskap og stolthet
Jeg har selv nettopp gjort samme
øvelse og har kommet frem til tre
stikkord: kvalitet, bærekraft og stolthet. Disse tre stikkordene er tett
knyttet til hverandre. Myndighetene

Derfor vil jeg at årets fiskerikandidater, før dere går ut i næringen, skal
stoppe opp og tenke: Hva vil vi at
skal kjennetegne merkevaren norsk
sjømat?

og næring arbeider sammen for å
sikre kvalitet og bærekraft. Stolthet
derimot, det er noe som må vokse
frem av seg selv. Vi som kjenner næringen godt er stolte av det vi holder
på med, men jeg opplever dessverre
ofte at nordmenn flest ikke er genuint stolte av at vi er en sjømatnasjon.
Mange nordmenn kjenner ikke engang til fiskeri- og havbruksnæringens
historiske, kulturelle og økonomiske
betydning. For at vi skal bli verdens
fremste sjømatnasjon er det avgjørende at hver og en av oss er bevisst
på - og stolte av sjømaten vi produserer. Jeg vil se den samme stoltheten
som man kan se hos franskmennene
når de snakker om sine oster, hos
japanerne når de presenterer sine
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at vi må bli flinkere til å få våre råvarer eller våre bearbeidede produkter
til å skille seg ut fra våre konkurØkt sjømatkonsum
renters. Vi må synliggjøre råvarenes
Et viktig steg er å sørge for at flere får og produktenes fortrinn gjennom
et forhold til sjømaten vi produserer å bygge skreddersydde merkevarer
og til hvordan den produseres. Vi vet ut fra bærekraftig forvaltning, gode
at kostholdsvanene som etableres
sporbarhetssystemer, sikker kjøletidlig i livet har stor betydning for hva kjede og dokumentert kvalitet.
vi spiser senere som voksne. Vi vet
også at sjømat er sunt. Ut fra en hel- Også når det gjelder CO2 avtrykk, er
hetsvurdering av ernæringsmessige
sjømat en vinner. Miljøregnskapet
fordeler ved å spise fisk anbefaler
viser at en kg norsk laksefilet som blir
Vitenskapskomiteen for mattrygghet omsatt i Paris, medfører et utslipp på
at vi spiser mer fisk og annen sjømat. ca 2,5 kg CO2-ekvivalenter. Av dette
Mat fra havet er særlig viktig for
står selve frakten for rundt 0,25 kg.
barn og unge som er i utvikling. Det For svineproduksjon er utslippstallet
er denne gruppen som i dag spiser
på ca 6 kg og for storfeproduksjon på
minst sjømat.
ca 30 kg.
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nye biler eller hos tyskerne når de
skjenker sitt øl.

I 2008 ble Fiskesprell – som en del
av «Regjeringens handlingsplan for
bedre kosthold i befolkningen 20072011» - et landsdekkende kostholdstiltak rettet mot barnehage og
ungdomsskole. Fra og med skoleåret
vi er inne i, er prosjektet utvidet til
barneskolen.
Prosjektet er et spleiselag mellom
Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,
Eksportutvalget for fisk og fiskesalgslagene. Målet med alle aktivitetene
i prosjektet er å inspirere, motivere
og stimulere til økt sjømatkonsum i
barnehager og skoler. Fordi mange
føler seg usikre på hvordan de skal
tilberede sjømat er det lagt vekt på
kokkekurs for barnhagepersonell.
Sjømat er ikke bare sunt, men også
godt og lett å tilberede.

Kompetansemiljø og forskning
Fiskeri- og kystdepartementet er et
betydelig forskningsdepartement.
Bak vår satsning på forskning ligger
erkjennelsen av at vi har behov for
å ha inngående kunnskap om marin
biologi, om utviklingspremissene
for de enkelte artene og bestandene
og om samspillet mellom disse og
miljøet rundt. Likeledes har vi behov
for kunnskap om konsekvenser av og
påvirkning fra menneskelig aktivitet.
Grunnlaget for lokal, nasjonal og
internasjonal tilslutning til fiskeri- og
havbruksnæringen er at denne påvirkningen ikke bidrar til uakseptable
konsekvenser for de enkelte bestandene og for økosystemene.

Hver dag spises det 35 millioner sjømatmåltider fra Norge. Fiskerinæringen har visst å utnytte en kystlinje på
over 83 000 km, øyene medregnet,
Jeg tror også at det er nødvendig å
i flere tusen år. En aktiv distrikts- og
utvikle flere sjømatprodukter som
fiskeripolitikk har bidratt til at vi i dag
forbrukeren vil ha, både som middag har bærekraftig utnyttelse av fiskeriog som pålegg. Hjemmemarkedet er og havbruksressursene og livskraftige
viktig både for å øke sjømatkonsumet kystsamfunn.
ut i fra et ernæringsperspektiv, og
fordi det er et viktig utstillingsvindu.
Dette er grunnlaget for regjeringens
Jeg ønsker at turister som kommer
mål om at Norge skal bli verdens
til Norge, skal få se og smake den
fremste sjømatnasjon. For å lykkes
sjømaten de forbinder med Norge.
må det investeres i kunnskap, kompetansemiljøer og teknologi. Årets
Merkevarebygging
fiskerikandidater er en svært viktig
Mitt mål er at vi må få mer verdi ut av ressurs for denne målsetningen.
hver fisk som produseres. Det betyr

Lisbeth Berg-Hansen
Statsråd og sjef for Fiskeri- og
kystdepartementet
Foto: Scanpix/Statsministerens
kontor
Ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa,
fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og
-kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing.
Berg-Hansen har vært politisk rådgiver i
Fiskeridepartementet fra 1992 til 1996, samt
statssekretær ved Statsministerens kontor i
perioden 2000 til 2001.
Hun har også sittet 16 år i Bindal kommunestyre
og formannskap, hvorav 8 år som varaordfører.
Lisbeth Berg-Hansen kommer fra jobben som
fiskeoppdretter i familieselskapet SinkaBergHansen AS og hun har også innehatt en rekke
styreverv både i og uten for næringa.
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Mat fra havet - naturlig helsekost
av Rune Larsen og Edel Elvevoll, BFE, Universitetet i Tromsø

Oppfordringen om å spise mer fisk
og annen sjømat rettes fra flere
hold. Studier viser at økt konsum
av sjømat, særlig fet fisk, reduserer
risiko for å utvikle hjerte- og
karsykdommer. Samtidig finnes det
forskning som viser at sjømatkonsum
kan virke beskyttende eller lindrende
overfor en rekke andre sykdommer.
Forklaringen på sjømatens
helsefremmende fortreffelighet ligger
gjemt i næringsinnholdet og noen
av de særegne næringsstoffene som
sjømaten er rik på.
Naturlige næringsmidler med unikt
næringsinnhold
Helseeffektene av sjømat har
hovedsakelig vært knyttet til de
marine fettsyrene, EPA og DHA, og
sjømat kan anses som eneste gode
naturlige kilde til disse fettsyrene.
Nyere forskning viser nå at andre
komponenter i sjømat bidrar til
helseeffektene, ofte ved å ha
synergisk effekt med omega-3. Et
annet aspekt ved det marine fettet
er at det er en god balanse mellom
omega-3 fettsyrer og omega-6
fettsyrer. Dette har blitt et sentralt
forskningsemne siden omega-6
fettsyrer har en proinflammatorisk/
betennelsesfremmende effekt,
mens økt inntak av omega-3 virker
antiinflammatorisk (reduserer/
motvirker effekten av omega-6). I
tillegg inneholder sjømat, i alle fall
arter fra våre havområder, en lav
andel mettet fett. Sammensetningen
av fettsyrene og innholdet av EPA og
DHA bidrar til å gjøre sjømat til unike
næringsmidler.
Fiskens fettinnhold og
fettsyresammensetning ikke er de
eneste ernæringsmessige faktorene
som gjør sjømat særegent. Innholdet
av enkelte mineraler og vitaminer
er høyt i forhold til sammenlignbare
matprodukter. Basert på analyser
av ulike næringsmidler viser sjømat
seg å ha et høyt innhold av Vitamin

D, vitamin B12, selen og jod. Selv
om disse sporstoffene ikke gir den
direkte helsefremmende effekten
som omega-3 fettsyrene, vil konsum
av sjømat effektivt bidra til å dekke
det anbefalte daglige minsteinntaket.
I Norge antas mange mørkhudede
og eldre å ha et for lavt inntak av
vitamin D og B12. I andre regioner
der ernæringsmessig status er lavere
enn i Norge kan sjømat som vitaminog mineralkilde promotere direkte
helsegevinst. Særlig med hensyn på
jod der lavt inntak fortsatt forårsaker
mangelsykdom i mange land. 100
gram makrell og laks vil eksempelvis
dekke mer enn 100 % av anbefalt
mengde vitamin D, B12, og selen, og

ca 30 % av jod. Konsum av sjømat
bidrar også til å dekke behovet for en
rekke andre vitaminer og mineraler.
Sjømat er også en ypperlig
proteinkilde. Proteinene har høy
kvalitet ved at de er lett fordøyelig
og inneholder alle de essensielle
aminosyrene. I tillegg kan proteinene
være opphav til biologisk aktive
peptider som har en gunstig
fysiologisk effekt. Andre bioaktive
forbindelser i sjømat som er påvist å
gi en gunstig effekt inkluderer taurin,
phytosteroler og antioksidanter.
Utvidete helseeffekter av sjømat
Det er først og fremst overfor

Figuren viser anslagsvis hvor stor mengde av de ulike fiskeslagene man må
spise for å sikre et inntak 0,5 g EPA og DHA. Pangasius har omtrent 10 ganger
lavere innhold av EPA og DHA sammenliknet med norsk hvitfisk, og konsum
av 200-250 gram torsk eller sei per dag gir anbefalt mengde omega-3. Økt
bruk av vegetabilske oljer i laksefôr har medført at innholdet av marine
omega-3 har gått ned i oppdrettslaks, omtrent halvert, men er fortsatt en
god kilde til disse fettsyrene. Verdiene på hvitfisk og dagens laks bygger på
data fra en mastergradsoppgave ved universitetet i Tromsø (OH Johannesen,
2009), mens historiske data (2005) på oppdrettslaks er hentet fra NIFES.
Variasjonen innad i artene kan være stor.
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hjerte- og karsykdommer at konsum
av sjømat eller omega-3 fettsyrer
har vist å gi seg en forebyggende
effekt. Dette forklares ved at fett- og
kolesterolnivåene i blodet forbedres,
samt at omega-3 endrer kroppens
produksjon av inflammatoriske
forbindelser, som igjen bremser
åreforkalkningen. Dette reduserer
risiko for å bli rammet av
hjerteinfarkt og hjerneslag. Én
studie1 viste at personer som spiste
et måltid fisk i uken reduserte
risiko for å dø av hjertesykdom
med 15 % sammenlignet med
individer som ikke spiste fisk. En
annen studie2 viste at moderat
fiskekonsum (1-2 porsjoner pr uke,
særlig fet fisk) reduserte risiko for å
dø av hjertesykdom med 36 %, og
forebyggende effekt ble funnet ved et
så lavt inntak som 0,25 g EPA og DHA
pr dag.
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man spiser mindre av usunne
matalternativer.
Risiko ved å ikke spise fisk
Til tross for at det nå finnes utallige
forskningsresultater som viser at
sjømat er sunt og kan forebygge
og lindre sykdom, har det vist seg
utfordrende å øke konsumet av fisk i
befolkningen. Det er mange årsaker
til dette og det er en sammensatt
problemstilling. En av forklaringene
kan ha vært den til dels motstridende
informasjonen man, i hvert fall
tidligere, har mottatt om sjømatens
helseeffekter.

Rune Larsen
Fiskerikandidat, PhD Norges Fiskerihøgskole,
Førsteamanuensis ved Norges Fiskerihøgskole.

På den ene siden oppfordres man
av myndigheter og forskere til å
spise mer fisk, mens man i andre
sammenhenger advares mot å spise
spesifikke fiskearter med bakgrunn
i miljøgifter. Fare knyttet til konsum
synes å være mer virkningsfullt på
Det er nå også fremkommet sterkere å redusere inntaket av fisk, enn
bevis for at konsum av sjømat og
oppløftende forskningsresultater
omega-3 har en gunstig effekt på
har på å øke det. Selv om det er
fosterutviklingen. Studier har vist
utfordrende å utforme en enkel,
at hos barn der mødrene har hatt
men nyansert, kommunikasjon
Edel O. Elvevoll
et høyere inntak av omega-3 under
overfor forbrukerne, har helsesvangerskapet og i ammeperioden,
risikovurderinger fra nasjonale og
Dekan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
har gitt gunstige effekter på motorikk, internasjonale ekspertkomiteer
økonomi (BFE). Sivilingeniør i industriell kjemi
sosial og kognitiv utvikling. Om disse gjentatte ganger fastslått at økt
effektene vedvarer når barna vokser konsum av sjømat innebærer en langt med en doktorgrad i kjemiteknikk.
til er foreløpig ikke kjent.
større helsegevinst enn eventuell
risiko. Dette gjelder også for gravide,
i butikkene. En mastergrasoppgave i
Det finnes også studier som viser at
med unntak av noen få fiskeslag, for
fiskerifag fra Universitetet i Tromsø
sjømat og omega-3 har en lindrende eksempel gjedde og hai.
satte søkelys på dette og næringsinneffekt overfor noen autoimmune
holdet i asiatiske oppdrettsarter ble
sykdommer, for eksempel leddgikt,
Det er derfor interessant å merke
sammenliknet med tradisjonell norsk
og noen studier viser at sjømat kan
seg at det har fremvokst en ny
sjømat. Det ble blant annet funnet
han en gunstig effekt overfor enkelte mentalitet innen vurdering av helse
at pangasius hadde betydelig mindre
mentale og kognitive lidelser. Ny
mot risiko. Mange forskere snakker
forskning tyder også på at sjømat,
nå om økt risiko ved å ikke spise fisk. EPA og DHA og en mindre sunn fettsyresammensetning sammenliknet
særlig mager fisk som torsk, kan
FAO/WHOs felles ekspertkomité på
beskytte mot utvikling av type 2
mattrygghet er i ferd med å utarbeide med torsk (se figur).
diabetes. Dog er entydigheten i
nye retningslinjer og råd i forbindelse
Siden dokumentasjonen på
resultatene for alle disse lidelsene
med konsum av sjømat, og dette vil
helsegevinst er størst med hensyn
langt lavere enn overfor hjerte- og
bygge på en omfattende evaluering
på omega-3, er det nærliggende å
karsykdommer.
av helsefordeler mot risiko.
sammenligne innholdet av EPA og
DHA for å evaluere sunnhetsgraden,
En ofte underskattet forklaring
Er all sjømat like sunn?
selv om dette blir en forenklet
på sjømatens helsefremmende
I de siste årene har det dukket opp
fremstilling. Figuren viser hvor mye
effekt er at økt inntak av fisk og
nye fiskeslag i fiskediskene som
av en type sjømat man må spise
skalldyr implisitt innebærer at man
konkurrerer med arter fra norske
for å innta den anbefalte (ISSFAL3)
erstatter det med andre elementer
fiskerier og oppdrett. Dette inkludei kostholdet. Således kan noe av
rer artene pangasius og tilapia som er mengden av omega-3 fettsyrer på 0,5
helseeffekten forklares ved at
billige å produsere og har en lav pris g pr dag.
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I samme åndedrag der man
evaluerer innholdet av omega-3 i
ulike fiskeslag, er det verdt å nevne
utviklingen i lakseoppdrett, der økt
bruk av vegetabilske oljer i foret har
medført en reduksjon i innholdet
av EPA og DHA i fisken. Selv om
oppdrettslaks fortsatt er en god kilde
til omega-3, har laksen mistet noe av
sin ernæringsmessige særegenhet
via økt bruk av vegetabilske oljer.
Årsaken til denne omleggingen er
sammensatt, men faktorer som
pris, bærekraft og kommersiell
tilgjengelighet av marine oljer spiller
inn.

Variert kosthold er viktig
De helsemessige fordelene ved
sjømatkonsum begrenses ikke bare
til konsum av fet fisk. Norske helsemyndigheter mener at det fra et
helsemessig synspunkt er gunstig
om forbruket av fisk, både mager
og fet fisk, øker i befolkningen og
de anbefaler at man spiser fisk både
som pålegg og til middag, og at man
varierer mellom ulike fiskeslag. Selv
om forskere og fiskeelskere lovpriser
sjømat både med hensyn på smak
og sunnhet, er det viktig å reflektere
over at sjømat tross alt bør utgjøre
en del av kostholdet. Kostholdsrådet

om å spise variert kost er viktig, og
man bør ikke ha et ensidig fokus på
sjømat, selv om det fra et folkehelseperspektiv vil være fordelaktig om
konsumet øker.
Fotnoter
1
He et al., Circulation 2004;109;27052711
2
Mozaffarian et al, JAMA, 2006,
296;1885-1899
3
International Society for the Study
of Fatty Acids and Lipids
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You are what you eat:
Following fats through food chains
by Malcolm Jobling, AMB, BFE, University of Tromsø
The following short verse by the
English writer Walter de la Mare (25
April 1873 – 22 June 1956) aptly summarises a truism
It’s a very odd thing
As odd as can be
That whatever Miss T. eats
Turns into Miss T.

ers to examine predator-prey interactions, and in forensic investigations to
reveal fraudulent mislabelling of food
products, such as attempts to pass
off a farmed fish as a more expensive
wild-caught counterpart.

This conservatism of fats and their
fatty acids can have profound consequences for human health and
but when we talk about fats and fatty disease. Recent decades have seen
changes in the diets of Europeans
acids it is probably more correct to
and North Americans to include
paraphrase de la Mare, and change
increasing amounts of ‘fast’ or ‘con‘turns into’ to ‘becomes part of’. In
other words, the fatty acid composi- venience’ foods that contain a lot
of terrestrial animal and plant fats.
tion of Miss T’s cells and tissues will
reflect what she has eaten. The con- These foods are often both high in
fat and rich in saturated fatty acids
servation of fatty acid compositions
through food chains is so pronounced (SFAs), monounsaturated fatty acids
that fatty acids can be used as mark- (MUFAs) and n-6 polyunsaturates

(PUFAs), but are low in n-3 highlyunsaturated fatty acids (HUFAs)
(see Box 1 and http://lipidlibrary.
aocs.org for a primer on fats and
fatty acids). The main n-3 HUFAs
are eicosopentaenoic acid (EPA;
20:5 n-3) and docosahexaenoic acid
(DHA; 22:6 n-3). Both n-3 and n-6
fatty acids are essential components
of the diet, but it is low consumption of n-3 HUFAs that is a matter of
particular concern. This is because
the n-3 HUFAs are considered to be
very beneficial for human health
and development. At present, most
Europeans and North Americans
are consuming diets that are high in
saturated fats and n-6 PUFAs, and are
characterised by n-6 to n-3 fatty acid
ratios within the range 7-20:1. Rec-

Table 1. Percentages of the main fatty acids (as % of total fatty acids) in some farm animal meats, plant oils, marine
fish oils and fish fillets.

Beef

Pork

Soya
oil

Linseed
oil

Herring
oil

Cod liver
oil

Cod
fillet

Tilapia
fillet

Atlantic
salmon fillet

16:0

25

23

10

5.5

14.5

12.5

16.5

15

15

18:0

15

12

4

4

1

3

6.5

3

Fatty acid
Saturates (SFAs)

Monounsaturates (MUFAs)
16:1
18:1

0.5
39

37

20:1

23

20

0.5

22:1

6

9.5

3

2

6

10

22.5

11

22.5

25

15.5

7.5

4

1

7

22

6

1

1.5

1

20.5

8

0.5

10.5

2

10

Polyunsaturates (PUFAs)
18:2 n-6 (LA)
18:3 n-3 (ALA)

2.5

15

51

12.5

1.5

1

1.5

7

53.5

1.5

0.5

0.5

5

13

14.5

0.5

6.5

0.5

6.5

12.5

35

5

9.5

n-3 HUFAs
20:5 n-3 (EPA)
22:6 n-3 (DHA)
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ommendations about total fat, n-6
and n-3 fatty acid consumption are
regularly re-appraised and modified,
with nutritionists currently advising
that fat should supply about 30% of
dietary energy. In addition, the n-6
PUFAs should provide 5-8% of dietary
energy, and the dietary ratio of n-6 to
n-3 fatty acids should be below 5:1.
The recommendations are to reduce
intake of saturated farm animal fats,
maintain intake of n-6 PUFAs from
plant fats and increase consumption of n-3 HUFA rich seafood and/or
dietary supplements to achieve these
goals. The fillets of fatty fish, such as
herring (Clupea harengus) and mackerel (Scomber scombrus), contain
5-20% fat that is relatively rich in n-3
HUFAs. Fatty marine fish are currently the main source of n-3 HUFAs
in the human diet. Marine fish oils,
such as cod liver oil, may be taken as
a dietary supplement; n-3 HUFAs can
be 20-30% of the fatty acids present
in marine fish oils, and a daily dose
of 5 g cod liver oil (ca. 5 ml) would
provide 1-1.5 g n-3 HUFAs to a human consumer (Table 1). The n-6 to
n-3 fatty acid ratio of cod liver oil, at
about 0.06:1, is also very favourable
from a dietary perspective.
Terrestrial and aquatic fatty acid
food chains
Micro-organisms, plants and animals
from terrestrial and aquatic ecosystems differ in the types of fatty acids
that make up the fats present in
their tissues and organs. These fatty
acids differ in the numbers of carbon
atoms in the molecule, and in the
number and positioning of double
bonds between carbon atoms (Table
1). Fatty acids found in terrestrial
plants and animals generally have
carbon chain lengths of 14-18, and
are a mix of SFAs, MUFAs and PUFAs.
The fats present in the seeds and
grains of a number of plants, such as
soya, rapeseed (canola), sunflower
and corn (maize) contain quite large
amounts of PUFAs. The PUFAs found
in these fats are 18C fatty acids of
the n-6 and n-3 series; proportions
vary, with soya being rich in linoleic
acid (LA; 18:2 n-6) and linseed rich in
alpha-linolenic acid (ALA; 18:3 n-3)
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(Table 1). The large proportions of
PUFAs present in plant fats means
that they are fluid oils at room
temperature. In contrast to terrestrial plants and animals, fatty acids
with up to 22 carbon atoms in their
carbon chain are commonly encountered in aquatic organisms. Some of
these long-chain fatty acids contain
several double bonds, and these are
the highly-unsaturated fatty acids
(HUFAs)(Table 1).
The fats present in terrestrial and
aquatic organisms differ not only
in the chain-lengths and degree of
saturation of their fatty acids. There
are also differences in the types
Malcolm Jobling
of unsaturated fatty acids that are
present, so the fatty acids typical of
Malcolm Jobling arrived in Tromsø in 1979, and
food chains in terrestrial and aquatic
has taught students of Fisheries Science at the
environments show several marked
University of Tromsø for over 30 years.
differences. Amongst the PUFAs, n-6
fatty acids are typically found in terHe is a professor at BFE, University of Tromsø,
restrial and freshwater environments, and his main teaching and research interests are
whereas in marine systems n-3 fatty
fish ecophysiology, feeding and nutrition, and
acids are much more frequently
the aquaculture of anadromous and marine fish
encountered. Freshwater food chains species.
are characterised by LA, arachidonic
acid (ARA; 20:4 n-6), ALA and EPA.
He has written over 300 scientific papers,
On the other hand, the fats of marine magazine articles, books and book chapters, and
phytoplankton and zooplankton tend is active in publishing as an author, editor, and
to have quite high proportions of EPA as a reviewer of books and scientific manuscripts
and DHA, and this pattern is generally
retained at higher levels in the food
Foto: Trine Holm Larsen
chain. Thus, when the fatty acid compositions of freshwater and marine
fish are compared large differences
are often found, and these differencoils in the feeds given to farmed fish.
es reflect the differences in the fatty
This has become common because of
acid compositions of the food the fish
a combination of a shortfall in supply
have eaten.
and increasing prices of feed quality marine fish oils. The replacement
Marine fish oils have traditionally
of marine fish oils by plant oils may
been an important component of the
create some problems for farmed
pellet feeds used to farm high-value,
fish production because marine fish
carnivorous fish such as salmonids,
oils are good sources of n-3 HUFAs
sea basses and sea breams, and
whereas plant oils are not (Table 1).
marine flatfishes (soles and flounThe plant oils contain MUFAs and n-6
ders). This has been the case because
PUFAs, and some contain a high permarine fish oils have been readily
centage of ALA, but they are devoid
available on the international market
of n-3 HUFAs. As such, fish species
at reasonable price, and the use of
that have limited ability to convert
these oils in pellet feeds also ensures
ALA to n-3 HUFAs will not deposit
that the fillet fats of the farmed fish
much n-3 HUFA in their tissues when
contain n-3 HUFAs. There is, however,
they are fed pellets that contain a lot
now an increase in the use of plant
of plant oil, but very little marine fish
oils to partially replace marine fish
oil.
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Something old, something new
Atlantic cod (Gadus morhua) and
Atlantic salmon (Salmo salar) are
well-established as food-fishes in
western Europe and North America,
and they are familiar sights in food
stores. These fish are often the species of choice for the preparation of
fish dishes served in hotels and restaurants and for meals of fresh fish
eaten at home. Although cod farming
is on the increase the vast majority
of cod on sale in fresh-food outlets
is wild-caught, whereas the Atlantic
salmon sold in supermarkets and
other food stores is of farm origin.

a high LA content, can increase fat
mon sight on supermarket shelves
content to 3-3.5% and change the n-6 in Europe and North America; these
to n-3 fatty acid ratio to 6-7.
are the tilapias (Fig. 1) and pangasius
(Pangasianodon hypophthalmus)(Fig.
In contrast to the cod, the fillet of a
2). Both are freshwater fish that are
farmed Atlantic salmon will usually
mostly farmed in South-east Asian
contain 15-25% fat, and neither fat
countries. Pangasius farming has
content nor fatty acid composition
undergone explosive growth, driven
will be much affected by frying. The
mostly by expansion in Vietnam and
fat content and fatty acid composiother countries of the Mekong River
tion of the salmon fillet will be mostly basin. The development of pangasius
affected by the amount of fat and
farming has played an important
the fatty acid compositions of the
role in the socioeconomics of rural
fats (plant, marine fish etc.) in the
communities in these countries, with
feed pellets given to the fish during
over 90% of farmed pangasius being
their grow-out phase in seawater. For processed for export. In contrast to
example, the greater the fat content pangasius, the history of tilapia farmAtlantic cod is a white-fleshed,
of the feed pellets the higher will
ing is very long; but just like pangalean-filleted fish. It has 0.5-1% fillet
be the percentage fat in the salmon
sius culture the farming of tilapia has
fat, and n-3 HUFAs usually make up
fillets that are produced. Further,
experienced a recent rapid expanabout half of the fatty acids (Table 1). assuming that marine fish oils were
sion. Tilapia farming is carried out in
Despite this high proportion of n-3
quite a large proportion of the oil
about 100 countries, with the major
HUFAs, and very favourable n-6 to
mixture used to make the feed pelproducers being China, Egypt, Philipn-3 fatty acid ratio (0.04-0.08:1), the lets, around 15-20% of the fatty acids pines, Indonesia, Thailand and Brazil.
low fat content of the fillet means
present in the fillet would be n-3
Annual production now rivals or
that a meal of fresh cod fillet will
HUFAs; in this case 100 g of farmed
exceeds that of salmonids, and tilapia
provide the consumer with only a
Atlantic salmon fillet would contain
is now a familiar sight in international
small amount of n-3 HUFAs; 0.25-0.5 2-2.5 g n-3 HUFAs, making the fish a
markets; within the space of twog n-3 HUFAs in each 100 g fillet. In ad- good source of these fatty acids. In
to-three decades tilapias graduated
dition, both fat content and fatty acid addition, the n-6 to n-3 fatty acid ra- from fish of interest only to poor,
composition can be changed during
tio of the salmon fillet is also favour- ’backyard’ farmers in developing
the preparation of the cod fillet for
able; generally about 0.5:1.
countries to a globally-traded, prime
consumption, with frying having the
white-fish commodity. Tilapias of
greatest effects. For example, frying
In recent years two ’exotic’ farmed
several species are farmed, but Nile
a cod fillet in sunflower oil, which has fish have become a relatively comtilapia (Oreochromis niloticus) is the
most widely cultivated, accounting
for about 80% of annual worldwide
production.

Figure 1. The Nile tilapia (Oreochromis niloticus) is an important fish for
warmwater aquaculture wordwide. Tilapias are farmed in South-east
Asia, the Middle East, Central and Southern America and in several African
countries. Annual production of farmed tilapia is over 2 million tonnes, and
rivals or exceeds that of farmed salmonids. (source: FAO).

Both tilapia and pangasius are whitefleshed, freshwater fish with fillets
that contain 1-2% fat. In contrast to
their white-fleshed marine counterparts, such as codfishes and marine
flatfishes, the fillet fats of these freshwater fish have only relatively small
proportions of n-3 HUFAs; 6-20%
of fillet fatty acids as n-3 HUFAs in
tilapia and pangasius compared to
roughly half in the codfishes. This
is a clear demonstration of one of
the differences in fatty acid profiles
between freshwater and marine fish
(Table 1). Freshwater and marine fish
also differ in their abilities to convert
ALA to n-3 HUFAs; in general, freshwater fish have a greater capacity
to synthesize EPA and DHA from

Fiskerikandidaten 2010
ALA. This means that it is possible to
increase the fillet n-3 HUFA content
of farmed freshwater fish, such as
tilapia, by providing them with feeds
that contain high proportions of linseed, or other plant oils that are rich
in ALA. It must be cautioned, however, that the conversion of ALA to
n-3 HUFAs is not very efficient so it is
ALA, rather than the n-3 HUFAs, that
tends to accumulate in the fillet fat
(Fig. 3). All of this means that a meal
consisting of a farmed, white-fleshed
freshwater fish, such as tilapia or
pangasius, will not provide the human consumer with a very large dose
of n-3 HUFAs; 0.1-0.4 g n-3 HUFAs in
each 100 g fresh fillet eaten. Furthermore, the n-6 to n-3 fatty acid ratios
of tilapia and pangasius fillets (usual
range 1-5:1) are not as favourable as
those of marine fishes, e.g codfishes,
flounders and soles, and farmed
Atlantic salmon.
Value added products:
What’s in a name?
We are all familiar with convenience
fish products such as fish fingers,
fishsticks and fish crispies. All have
been processed to food products
that differ markedly from a fish fillet, and they are called value added
products as a result of the processing; but what’s in a name? Does the
processing increase the nutritional
value of these fish products? If fat
content and fatty acid compositions
are used as the criteria for evaluation the answer to the question must
be a definite no. Many processed
fish products contain only about
50% fish, the remainder being fillers,
batters and coatings made up of
wheat or maize flour, potato powder, starches and sugars, plant oils,
flavourings and spices. For products
made with codfishes [cod, haddock
(Melanogrammus aeglefinus), saithe
(Pollachius virens) or Alaska pollock
(Theragra chalcogramma)], with a
fillet fat content of 0.5-1%, the fat
content in the final product (6-15%)
will often be increased several-fold
over that in the fish upon which it is
based. There will also be a profound
change in the fatty acid profile, from
one dominated by n-3 HUFAs to one
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Figure 2. Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) is an increasingly
important farmed fish in South-east Asia, particularly in countries of the
Mekong River basin (Vietnam, Thailand, Cambodia and Laos) but also in
Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Myanmer (Burma) and China. Alternative
names for the fish include the iridescent shark, striped or sutchi catfish.
(source: FAO)
high in SFAs, MUFAs and n-6 PUFAs.
This means that the n-6 to n-3 ratio
in convenience fish food products is
often far higher (10-30:1) than the
recommended maximum (5:1). The
frying or cooking of these convenience fish foods in culinary oils, such
as corn (maize), palm, rapeseed
(canola) or sunflower, will further
increase the fat content of the meal
and reduce the relative contribution of n-3 HUFAs. We should not,
therefore, delude ourselves. We will
not markedly increase our n-3 HUFA
consumption, and reduce the n-6 to
n-3 ratio of our diet, by eating deepfried convenience fish foods, such as
fish crispies and fish fingers.

contents of farmed fish by providing
them with ALA-rich feeds, and then
attempting to market them as n-3
enriched, value added products. This
has been advocated, but has usually been met with scepticism and
resistance from most aquaculture
nutritionists.

I don’t like fish
Many people are not particularly
fond of eating fatty fish, or taking
marine fish oils and oil capsules as dietary supplements. To meet the food
preferences of these people attempts
have been made to enrich several
commonly consumed foods with n-3
HUFAs through the addition of marine oils; either fish or microalgal oils.
ALA is usually assigned essential fatty Foods that have been test-marketed
acid status because many animals,
include mayonnaise, margarines and
including humans, can use it as a
fat spreads, breads and biscuits, milk,
precursor for the formation of n-3
fruit juices and soft drinks. Several
HUFAs. The bioconversion of ALA to
of these products were not well-ren-3 HUFAs is, however, often relative- ceived and suffered poor sales. Many
ly inefficient, and especially so when of the products had a relatively short
the diet contains high concentrations shelf-life because they rapidly develof LA. The reduced synthesis of n-3
oped a ’peculiar’ odour or a strongHUFAs from ALA occurs because the
fishy or rancid ’off-flavour’ during
two 18C fatty acids – 18:3 n-3 (ALA)
storage, due to fatty acid oxidation.
and 18:2 n-6 (LA) - compete for con- As a result several n-3 HUFA enriched
version to longer-chained and more
products were withdrawn from the
unsaturated fatty acids via the same
market after a short time, but others
elongase and desaturase enzymes.
persisted and are still available.
We have already seen that when fish
are given feeds that are rich in ALA
There have been several recent
they tend to deposit it in fillet fat,
novel developments that have had an
and usually do not have a very large
impact on the enriched food sector.
increase in fillet n-3 HUFAs (Fig. 3).
These include the widespread use of
As such, we can debate the wisdom
antioxidants and improved packagof trying to boost the n-3 fatty acid
ing, leading to an increase in product
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shelf-life. Techniques that improve
the extraction and separation of oils
and fatty acids from raw materials
have also been developed, making it
possible to produce fatty acid concentrates and high n-3 HUFA marine
phospholipid extracts. In addition,
modern technology allows minute
quantities of oil to be encased within
microcapsules that can then be added to, and dispersed within, a food
product. When micro-encapsulation
technology is used for n-3 HUFA
enrichment of food products DHA
and EPA concentrates, rather than a
complete fish or microalgal oil, may
be chosen because this increases the
efficacy of the enrichment procedure.
Animal feeds containing linseed or
linseed oil are being used to manipulate the fatty acid compositions
of farm produce, such as eggs and
meat. One disadvantage with these
food products is that, just like the
fillets of fish fed linseed oil (Fig. 3),
they contain most of the n-3 fatty
acids as ALA rather than n-3 HUFAs.
An alternative approach involves the
incorporation of DHA-rich, dried marine microalgae into broiler chicken

and laying-hen feeds; this results in
the production of DHA-enriched eggs
and chicken meat with an enhanced
n-3 HUFA content. Based upon what
we know about fatty acid bioconversions, it should be clear that DHA-enriched eggs and meat are better food
alternatives than those in which most
of the n-3 fatty acids are present as
18C ALA.
Looking to the future
Marine fish, and their oils, have
a long tradition as sources of essential nutrients in the human diet.
An expanding human population
is placing an increasing demand
on fish resources, and alternative
sources of the essential nutrients
that fish supply should be sought.
When thinking about the n-3 HUFAs
a sustainable long-term solution to
the problem may lie in the fact that
fish do not synthesize n-3 fatty acids
themselves, but obtain them via their
diet. The source of these fatty acids
lies at the base of the marine food
chain, with a range of bacteria and
microalgae being capable of synthesizing these essential fatty acids. The
various micro-organisms have fatty
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Figure 3. Nile tilapia (Oreochromis niloticus) can convert ALA (18:3 n-3) to
EPA (20:5 n-3) and DHA (22:6 n-3). Feeding tilapia with linseed oil (rich in
ALA) results in an increase in the deposition of n-3 fatty acids in the fillet fat
(lipid); a large increase in the deposition of ALA, but also some increase in
concentrations of n-3 HUFAs (e.g. EPA and DHA). (data from Visentainer et al.
(2005) Food Chemistry 90, 557-560)

acid profiles that differ in amounts
and percentages of DHA and EPA;
some produce a DHA-rich oil with
small amounts of EPA and almost
no n-6 fatty acids, whereas others
produce oils that are rich in EPA, but
with only a small amount of DHA.
Some of these alternative oils have
been tested in humans, and there is
evidence that the daily consumption
of capsules containing oils extracted
from marine micro-organisms can
meet our requirement for bioactive
n-3 HUFAs. A few are commercially
available as dietary supplements, and
others are undergoing clinical trials to
treat patients with cardiovascular or
neurological diseases.
As an alternative to the use of marine
micro-organisms as a sustainable
source of n-3 HUFAs, the genetic
engineering of oilseeds is also being
explored. Terrestrial plants are capable of synthesizing 18C n-3 and n-6
fatty acids, but not those with long
carbon chain lengths. Genes encoding for the elongase and desaturase
enzymes involved in the biosynthesis
of n-3 HUFAs have been identified in
a range of micro-organisms. Some
of these genes have been isolated
and inserted into oilseed plants, such
as linseed and soya, that appear to
have potential as transgenic producers of n-3 HUFAs. These transgenic
(GM) plants can produce EPA, and to
some extent DHA, but the fatty acid
compositions and levels in the oils
are not equivalent to those seen in
marine fish oils and microalgal oils.
For example, the oils produced by the
GM plants contain several n-6 fatty
acids that are not present in the oils
extracted from marine organisms. As
such, there remain a number of obstacles before the goal of producing
GM plant oils substantially equivalent to those from marine sources
is achieved. Firstly the levels of EPA,
and especially DHA, must be increased if GM plant oils are to closely
resemble marine oils, and secondly
the levels of n-6 fatty acids must be
substantially reduced. Nevertheless, the demonstration that GM
oilseed plants can produce n-3 HUFAs
indicates that some progress is being
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be important that procedures are
transparent. There must be an initial
rigorous testing, adequate regulatory
procedures must be in place and conHow might these futuristic GM plant sumers must be given sufficient inoils be used? They could pass directly formation to enable them to make a
well-founded decision about whether
into the human food chain by being
used in the manufacture of margaor not to purchase the products.
rines, spreads, yoghurts and other
dairy products. However, given the
Additional reading
resistance of many consumers to GM Berge, J.-P. & Barnathan, G. (2005) Fatty
foods this may not be the best option
acids from lipids of marine organisms:
available. An alternative would be to
Molecular diversity, roles as biomarkers,
introduce the n-3 HUFAs these oils
biologically active compounds, and
contain into the human food chain
economical aspects. Advances in
via an indirect route. The GM plant
oils could be used as oil sources in
Biochemical Engineering/Biotechnology
animal feeds, resulting in enhanced
96, 49-125.
levels of n-3 HUFAs in the meat, eggs Foster, R., Williamson, C.S. & Lunn, J.
and milk produced by these animals.
(2009) Culinary oils and their health
Perhaps a more obvious indirect
effects. Nutrition Bulletin 34, 4-47.
route would be the aquatic one,
Glencross, B.D. (2009) Exploring the
in which farmed fish are provided
nutritional demand for essential fatty
with feeds in which marine oils are
replaced by n-3 HUFA enhanced GM acids by aquaculture species. Reviews in
plant oils. Irrespective of the strategy Aquaculture 1, 71-124.
employed to introduce GM plant
Lunn, J. & Theobald, H.E. (2006) The
oils into the human food chain it will
made towards finding sustainable
terrestrial alternatives to marine fish
oils.
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Box 1: Fats and fatty acids
In normal daily conversation
when we talk about fats we will
usually be referring to the group of
chemical compounds that chemists
and biochemists call lipids. In the
formal language of the chemist
and biochemist, fats are a specific
group of compounds within the
lipids; fats are the lipids that are
most frequently encountered in
biological tissues where they are
used as energy stores.
Lipids: A diverse class of organic
compounds that are insoluble
in water but soluble in organic
solvents such as ether, acetone,
ethanol and chloroform; include
acylglycerols, phospholipids,
glycolipids and steroids. Some
lipids are essential components of
biological membranes, and others
act as energy stores.
Fats: Simple lipids that are esters
of fatty acids with the trihydric
alcohol glycerol; formally called
acylglycerols. Important energy

sources in feeds, and the primary
form of energy storage in animals.
Fatty acid: A long chain organic acid
with the general formula CH3(CXHY)
COOH. The hydrocarbon chain is
either saturated (Y = 2X) or there are
double bonds between some of the
adjacent carbon atoms (unsaturated
fatty acid).
Saturated fatty acid (SFA): A fatty
acid that is completely hydrogenated,
and therefore lacks double bonds
between adjacent carbon atoms, e.g.
palmitic acid (16:0).
Monounsaturated fatty acids
(MUFAs): Fatty acids with a single
double bond in the hydrocarbon
chain, e.g. oleic acid (18:1 n-9).
Polyunsaturated fatty acids (PUFAs):
Fatty acids with 2-4 double bonds in
the hydrocarbon chain, e.g. alphalinolenic acid (ALA; 18:3 n-3) and
linoleic acid (LA; 18:2 n-6).

Highly-unsaturated fatty acids
(HUFAs): Fatty acids with 4 or more
double bonds in the carbon chain,
e.g. arachidonic acid (ARA; 20:4
n-6), eicosapentaenoic acid (EPA;
20:5 n-3), docosahexaenoic acid
(DHA; 22:6 n-3).
Essential fatty acid (EFA): A fatty
acid that cannot be synthesized
by animals, and which must be
present in the diet. Fatty acids of
the n-3 and n-6 series are the EFAs.
n-3 fatty acid: A PUFA or HUFA
in which the first double bond in
the carbon chain occurs in the
link between the third and fourth
carbon atoms from the methyl end
of the molecule.
n-6 fatty acid: A PUFA or HUFA
in which the first double bond in
the carbon chain occurs in the link
between the sixth and seventh
carbon atoms from the methyl end
of the molecule.
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Sjømat
– mer enn marine omega-3 fettsyrer
av Livar Frøyland, leder Program for sjømat og helse ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Et balansert og variert kosthold bidrar til en god ernæringsstatus som er viktig for en god helse. Her har
sjømat en naturlig plass på linje med frukt og grønt. Likevel, vi spiser for lite fisk og mange tror at kapsler
og beriket mat erstatter sjømaten.
Tidligere i år publiserte Helsedirektoratet rapporten ”Utviklingen i norsk
kosthold 2009”, som gir et bilde på
kostholdssituasjonen i Norge. Rapporten sier at vi spiser mindre fisk
enn det som er ønskelig. Til nå har
helseeffektene ved å spise sjømat
nærmest utelukkende vært knyttet
til marine omega-3 fettsyrer, som vi
vet har en forebyggende effekt på
hjerte- og karsykdommer. Sjømat
inneholder imidlertid mange andre
viktige næringsstoffer, som jod, selen,
vitamin D, fiskeproteiner og taurin.
Disse næringsstoffene finner vi naturlig lite av i andre matvarer, men de er
viktige for en god ernæringsstatus.
Flere livsstilssykdommer, deriblant
overvekt, diabetes, beinskjørhet og
mentale lidelser, kan i følge WHO
forebygges ved et bedre kosthold, og
en god ernæringsstatus er en av flere
forutsetninger for en god helse.

det du spiser og bidrar således heller
ikke til et variert kosthold, men kan
være aktuelt i visse faser i livet eller
for dem som er allergisk mot sjømat.
Det som sjømaten erstatter kan være
produkter som bidrar med mettet
fett eller sukker. Derfor vil et redusert
inntak av disse produktene indirekte
bidra til å bedre ernæringsstatusen
og kostholdet ditt. Dette er et veldig
viktig poeng som er lett å glemme.
Du oppnår med andre ord en dobbel
gevinst, et redusert inntak av mettet
fett og økt inntak av næringsstoffer
som er spesifikke for sjømat . Valgfriheten er stor for hvilken sjømat du
kan spise. For de fleste av oss er det
kun fantasien, smak og behag som
setter grenser.

Fisk er sunt – er det noe alle vet?
Når sjømat bidrar til et variert kosthold og til en god ernæringsstatus
som forebygger livsstilssykdommer –
Livar Frøyland og Ingvild Eide Graff le- trenger man da forske mer på sjømat
der Program for sjømat og helse ved og helse?
Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning (NIFES) i Bergen, og
Kunnskapshull
jobber med å dokumentere helseefJa! Det er fortsatt mye vi ikke vet:
fektene av å spise sjømat.
Riktignok konkluderte Vitenskapskomiteen for matBeriket mat og kosttilskudd erstatter trygghet (VKM)
ikke sjømaten
i rapporten ”Et
Mange ulike matvarer er etter hvert
helhetssyn på fisk
beriket med en rekke ulike vitaminer, og annen sjømat
mineraler og ikke minst EPA og DHA. i norsk kosthold”
Felles for en rekke av disse produkmed at de positene er at de egentlig ikke bidrar
tive effektene av å
til et variert kosthold og men at de
spise sjømat veier
derimot ofte inneholder mye sukker
tyngre enn de neeller mettet fett. Det de aller færreste gative. Den samme
tenker over er at i det øyeblikket du
rapporten fremhevelger å avsette plass til sjømat på
ver likevel at det
middagstallerkenen eller på brødforeligger betydeliskiven har du valgt bort noe annet.
ge kunnskapshull ”
Kosttilskudd kommer på toppen av
Det er behov for å

studere den helsemessige betydningen av fisk og annen sjømat i norsk
kosthold.” . Flere land har utført slike
helhetsvurderinger på sjømat siden
både mengde og type sjømat varierer
mellom landene. Samtlige land har
kommet frem til at befolkningen bør
spise mer fisk, men landene er også
enige om at dokumentasjonen på hva
som skjer når man faktisk spiser fisk
er mangelfull
Forskningsutfordringer
Den vanskeligste forskningsmessige
utfordringen ved å dokumentere
effektene ved å spise sjømat og ikke
enkeltkomponenter, er at det er mye
vanskeligere å fastslå de eksakte
mekanismene for hvorfor sjømaten
er sunn. Ikke desto mindre er det mat
vi faktisk spiser, og Norge som en av
verdens største sjømatprodusenter
har kompetanse til å fyllekunnskapshullene som de ulike helhetsvurderingene på sjømat peker på. Dette
er svært ressurskrevende forskning,
men vi har allerede etablert samarbeid med andre ledende forskere
både nasjonalt og internasjonalt og
sammen har vi det nettverket som
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skal til for å gjennomføre slike studier for eksempel ernærings- og helsepåsom etterlyses både nasjonalt og
stander samt anbefalinger knyttet til
globalt.
inntak av sjømat både nasjonalt og
internasjonalt.
Dokumentasjon – viktig for økt
innovasjon
Videre er det viktig å få frem ny kunnDet er generelt gjennomført svært få skap om helseeffektene av å spise
kontrollerte spiseforsøk med sjømat
sjømat som helhet slik at sjømaten
sammenlignet med for eksempel
ikke blir stående igjen på startstreken
de mange studiene med fiskeoljer.
mens forbruket av kosttilskudd øker.
Flere mindre spiseforsøk med sjømat Dokumentasjon av effektene på vår
viser lovende resultater. Forsøkene
helse ved å spise sunn og trygg sjømå imidlertid gjennomføres i større
mat utover å være en kilde til marine
målestokk for å få full uttelling for
omega-3 fettsyrer vil være et viktig
innsatsen. En slik dokumentasjon er
fundament for videre innovasjon
viktig for både forbrukere, myndigog et konkurransefortrinn for norsk
heter og næringsaktører knyttet til
sjømat i et globalt perspektiv.

Livar Frøyland
Forskningsjef for sjømat og helse ved NIFES
(Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). Professor i ernæringsfysiologi ved
Universitetet i Bergen.
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Fiskerifag, kull 2007

Anette Almås
Trondheim
Marine Næringsmidler

Anja Sofie Bårnes
Steigen
Fiskeriforvaltning

Marius Berntsen
Fjordgård
Bedriftsøkonomi

Martin Davidsen
Tromsø
Fiskeribiologi

Andreas Eriksen
Tromsø
Markedføring
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Fiskerifag, kull 2007

Mathias Hansen
Sommarøy
Bedriftsøkonomi

Ingvild Lunndal
Tromsø
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Tormod Viken Johannessen
Bergen
Business creation
and entrepreneurship

Christer Michaelsen
Vardø
Fiskeribiologi

Magnus Stoud Myhre
Tromsø
Markedsføring
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Raudåta – et hav av muligheter
av stipendiat Birthe Vang, Universitetet i Tromsø
Raudåte (Calanus Finmarchicus) er
en liten hoppekreps kun 3-4 mm stor
(fig.1). Det lille røde dyret ble beskrevet første gang i Finnmark i 1765
av erkebiskopen i Trondheim, Johan
Gunnerus. Raudåta er et frittlevende
plantespisende pelagisk krepsdyr og
en sentral organisme i det marine
økosystemet.

flere millioner tonn raudåte som ikke
blir spist av fisk og sjøpattedyr ender
opp i havets bunnsedimenter. Den
enorme biomassen og den ettårige
livssyklus gjør raudåta til Norges største fornybare marine ressurs med et
betydelig høstbart overskudd.

Viktig bindeledd i næringskjeden
Raudåta er viktig mat både for fisk og
Raudåta har en ettårig livssyklus og
større dyreplankton som krill. Fordi
gyter tidlig på våren. Den nye genera- raudåta beiter på planteplankton er
sjonen går gjennom 6 naupilistadier
den en viktig nøkkelart for å bringe
(N1 – N6) og 6 copepodittstadier
energien videre oppover i nærings(C1 – C6). På vinteren trekker raudåta kjeden fra planteplankton til fisk og
ned på dypere farvann og går inn i
marine pattedyr som hval (fig. 3).
en hvilefase. Etter overvintringen
vandrer den til de øvre vannmassene Når raudåta gyter om våren utvikler
for å gyte.
den seg parallelt med produksjon av
planteplankton. De yngre stadiene av
Raudåta har stor utbredelse og
raudåte er den viktigste matressursen
er den dominerende art av marin
og dermed avgjørende for overledyreplankton i Nord-Atlanteren. Et
velsen av fiskelarver og yngel langs
av kjerneområdene er Norskehavet
kysten. Men raudåta er mer enn bare
hvor den utgjør hovedmengden av
barnemat. Under oppveksten beiter
dyreplankton. Den årlige produksjon fisk på stadig større stadier av raudåav raudåte er estimert til å være flere te og for voksen pelagisk fisk som sild
ganger større enn den totale biomas- og makrell er eldre stadier av raudåte
sen av fisk, sjøpattedyr og sjøfugl i de viktige byttedyr. For en av våre viktigsamme områdene. Noen estimater
ste fiskebestander, norsk vårgytende
anslår den årlige biomassetilveksten sild, utgjør raudåta hovedføden.
til raudåte å være imponerende 200400 millioner tonn(!). Utbredelsen og Raudåta har en unik biokjemisk
den store biomassen gjør raudåte til sammensetning som reflekterer dets
en av de viktigste zooplanktonartene marine habitat. Når raudåte høstes
i Nord-Atlanteren (fig. 2).
inneholder den ca 80 % vann, 10
% protein og 7 % fett samt kitin og
I det marine økosystemet går kun
mineraler. Raudåte inneholder også
10-15 % av energien videre til neste
store mengder av fargepigmentet
ledd i næringskjeden. Med den store astaxanthin, en sterk naturlig antiokbiomassen av raudåte betyr det at
sidant som fører til den røde fargen

Figur 1. Raudåte (Calanus Finmarchicus) Foto: K. Tande

som har gitt dyret det norske navnet
raudåte. Fordi raudåte er lavt nede
i næringskjeden har den svært lav
bioakkumulering av miljøgifter. Den
har også et svært lavt innhold av fluor
sammenlignet med krill.
Mulige bruksområder
Til nå har det ikke vært mulig å
utnytte raudåte kommersielt, men
utvikling av ny trålteknologi gjør det
mulig å etablere høsting og produksjon av ulike produkter basert på
raudåte. Myndighetene har etablert
en forsøkskvoteording på inntil 25
000 tonn krill og raudåte pr år. De
siste årene har det vært høstet ca
100 tonn raudåte pr år for å gjennomføre utvikling av fangstteknologi
og produkter fremstilt av raudåte.
Raudåte høstes på våren og forsommeren i områder med lite fiskelarver.
Den nye teknologien hindrer bifangst
av fisk og maneter, og reduserer
innslag av yngel og larver i fangsten.
Det er svært viktig at nøkkelarter
som raudåte høstes bærekraftig.
Den enorme produksjon og det lave
innholdet av miljøgifte gjør høsting
av organismer lavt i næringskjeden
attraktivt.
Den unike biokjemiske sammensetningen og den økologisk tilpasningen gjør at produkter produsert fra
raudåte kan være en ny råvare for
kommersiell utnyttelse med en rekke
bruksområder. Produkter fra raudåte
er svært interessante både som råvare for ernærings- og helseprodukter,
kosttilskudd, næringsmiddelingredi-

Figur 2. Biomassen av raudåte sammenlignet med biomassen av noen av de viktigste fiskeslagene i våre farvann (G.
Rørstad, Calanus AS).
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enser og som kilde til mulige farmasøytiske spesialpreparater. Den rene
raudåteoljen er rik på bl.a. marine
omega-3 fettsyrer og pigmenter og
skiller seg fra andre marine oljer når
det gjelder nye produktmuligheter.

Et produkt av raudåteolje utviklet av
Calanus AS har vist seg å ha egenskaper som gjør det svært godt egnet
som kosttilskudd. Upubliserte prekliniske studier med dyr utført ved universitetet i Tromsø i samarbeid med
Calanus AS, har vist at raudåteolje
Rubinrød olje
har flere positive biologiske virkninOlje utvunnet fra raudåte har et høyt ger utover de egenskapene som kan
innehold (>30%) av viktige marine
skyldes innhold av de marine omomega-3 fettsyrer blant annet EPA og ega-3 fettsyrene EPA og DHA. GjenDHA. Og i motsetning til fiskeolje og
nom dyreforsøkene har oljen vist seg
krillolje har den også et høyt innhold å redusere avleiring av innvollsfett
av en annen omega-3 fettsyre, nemlig og ha en positiv virkning på faktorer
stearidonsyre (SDA, 18:4 n-3).
som har betydning for utvikling av
diabetes II hos mus. Resultatene fra
I marine oljer fra fisk og sjøpattedyr
dyreforsøkene viser også redusert
foreligger mesteparten av de essenfettavleiring (plakkdannelse) i pulsåsielle fettsyrene i form av triglyseriren til hjertet, redusert kolesterolnivå
der og i krill i form av fosfolipider. I
i blodet og dempet uheldig inflamraudåte foreligger de i fosfolipider og masjon. Calanus AS planlegger nå
såkalte voksestere (monoestere av
klinisk utprøving av Calanus ® Oil på
fettsyrer og fettalkoholer), en svært
mennesker. Det vil bli spennende å se
energitett fettforbindelse. Dette er en om disse resultatene også gjelder for
naturlig tilpasning fordi raudåte har
mennesker.
behov for energi når den i hvilefasen
under overvintringen er uten tilgang Råvare for oppdrettsindustrien
til planteplankton.
Det har vært spekulert i om raudåte
kan være en råvare for mel og olje til
Raudåteolje har et svært høyt inneoppdrettsindustrien. Foreløpig er det
hold av astaxanthin som både beskyt- trolig lite aktuelt at raudåte kan funter mot harskning og gir oljen en dyp gere som fôr til oppdrettsindustrien
rubinrød farge. Oljen er naturlig fri
av forvaltningspolitiske, teknologiske
for miljøgifter og det er derfor ikke
og økonomiske årsaker. Men raudåtenødvendig å utsette oljen for rensemel kan fungere godt som tilskudd
prosesser som blir brukt på fiskeoljer og attraktant i startfôr, og oljen som
som skal til humant konsum.
kilde til flerumettede fettsyrer og na-

Figur 3. Raudåte er et viktig bindeledd i næringskjeden mellom planteplankton og større dyreplankton, fisk og marine pattedyr (G. Rørstad, Calanus AS).

Birthe Vang
Fiskerikandidat, Norges Fiskerihøgskole. Ansatt
som stipendiat og arbeider med raudåte som
råstoff for marin bioteknologisk industri.
Foto: Rudi Caeyers
turlig tilskudd av astaxanthin til f.eks.
(økologisk) laks og ørret.
Ifølge statistisk sentralbyrå var
veksten for torskeoppdrett fra 2007
til 2008 på 63 %. En av de største
utfordringene har vært stabil og god
produksjon av yngel. Torskelarver i
naturen spiser hoppekreps (copepoder), blant annet raudåte. Det er
vanskelig å dyrke hoppekreps i store
mengder og derfor får torskelarver
i oppdrett i stedet anrikede hjuldyr
(rotatorier) som startfôr de første 3-4
ukene. Undersøkelser hos NIFES viser
at hjuldyr inneholder mindre av flere
vitaminer og mineraler enn hoppekreps.
I forsøk der torskelarver ble startfôret
med hoppekreps og hjuldyr ser man
en klar forskjell mellom gruppene
(figur 4). Etter 6 måneder var torskelarvene fôret med hoppekreps 4
ganger større enn torskelarvene fôret
med normalt startfôr. Denne type fôring med levende hoppekreps er svært
tidkrevende og kostbar. En mulighet
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diens i «petfood» til både akvariefisk,
hund og katt.
Både lakselus og raudåte er hoppekreps (copepoder) i den store slekten
crustacea (krepsdyr) og har biokjemiske og immunologiske likhetstrekk.
I tidlige stadier i utviklingen (naupilusstadier) er de svært like. Mens
lakselusa etter hvert utvikler seg til
en parasittisk livsform forblir raudåte
et frittlevende dyr. På bakgrunn av
dette har det vært spekulert i om
raudåte kan stimulere laksens medfødte eller adaptive immunforsvar
mot lakselus.

Figur 4. Vekst av torskelarver startfôret med hoppekreps (copepoditter) og
anriket hjuldyr (rotatorier) (Lofitorsk AS, 2008).
er å «kopiere» naturens egen oppskrift ved å lage fôr mer tilpasset den
marine oppdrettsfisken i våre farvann
basert på raudåte.

Fra proteinet i raudåte fremstilles det
et smaksrikt pulver til bruk i ulike proteinbaserte produkter. Blant annet
som ingrediens i startfôr til marin fiskeyngel og reker, og som spesialingre-

Raudåte er en spennende liten rød
krabat med stort potensial og mange
mulige bruksområder for fremtiden.
KILDER:
Havforskningsinstituttet
NIFES
Calanus AS
Lofitorsk AS
Statistisk sentralbyrå

Fiskerikandidaten 2010

Risikostyring og
samfunnsansvar i fiskeribransjen

23

av Pia Fagernes, Det Norske Veritas (DNV)
Samfunnsansvar (CR) skal ideelt sett
være en integrert del av virksomhetens strategi for opprettholdelse
av langsiktig lønnsomhet. En god
tilnærming til samfunnsansvar bidrar
til å forbedre styringen av bedriftens
innvirkning på miljø, samfunn og økonomi. Håndterer din bedrift sitt samfunnsansvar, kan dette igjen resultere
i langsiktig lønnsomhet. Det Norske
Veritas (DNV) arbeider for sikring av
liv, verdier og miljø. For å bidra til økt
sikkerhet og bedre resultater for våre
kunder, er risikostyring hjørnesteinen i
våre tjenester.
Helhetlig risikostyring (HRS)
I en verden kjennetegnet med høy
kompleksitet, kontinuerlige overraskelser og stadige endringer, er
lederens evne til å håndtere risiko og
å finne veien ut av større og mindre
kriser blitt en viktig suksessfaktor for
å lykkes. Mange virksomheter har i
dag ulike kontrollsystemer på plass
(internkontroll, avvikssystem, beredskapssystem osv.) for å tilfredsstille
ulike myndighetskrav. Forskrift om IKakvakultur stiller krav til internkontroll
for å sikre produksjon av trygg mat.
Dette innebærer at virksomheten bl.a.
skal identifisere farer opp i mot dette
målet, vurdere risikoene og utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, samt sørge for
oppfølging av internkontrollsystemet.
I tillegg har de fleste virksomheter en
form for målstyringssystem. Samtidig
selv om alle disse brikkene er på plass,

mangler bedrifter ofte en overordnet
og effektiv risikostyringsprosess.
HRS sørger for at risikostyring blir
en integrert del av virksomhetsstyringen ved at den knyttes opp mot
virksomhetens overordnede mål og
favner alle typer risiko. HRS bidrar til
å systematisk identifisere, balansere
og kontrollere risiko gjennom alle
prosessene i en virksomhet. Risikostyringen skal inngå som en naturlig
del av virksomhetsstyringen og skal
ikke komme i tillegg til alt annet.
HRS kan kort omtales som «etterpåklokskap på forhånd» og handler
om å gjøre de rette grepene før noe
uønsket skjer. Risikostyring gir blant
annet følgende fordeler:

• Bedre beslutningsgrunnlag
• Økt mulighet for å nå bedriftens
overordnede mål
• Redusert antall overraskelser og
forebygger kriser
• Bedre forståelse av hvilke risikoer
som kan påvirke virksomheten og
hvordan disse kan inntreffe

sterne. Eksempler på interne risikoer
kan være svikt, feil eller avvik hos
personell, eller i systemer og rutiner,
mens eksterne risikoer kan variere fra
valutakurser og råvarepriser til naturkatastrofer. Risikostyringen rettes mot
virksomhetens sentrale prosesser, og
omfatter både de interne og eksterne
risikokategoriene. Strategiske risikoer
er de operasjonelle risikoene som
truer virksomhetens eksistens, eller
truer virksomhetens mulighet til å nå
sine overordnede mål. En risikovurdering av alle sentrale prosessers betydning for virksomhetens måloppnåelse avdekker virksomhetens samlede
risikobilde.
Rammeverk for helhetlig risikostyring (HRS)
HRS er en kontinuerlig og systematisk
prosess for å kartlegge, analysere,
håndtere og rapportere risikoer.
Helhetlig risikostyring sørger for at
oppmerksomhet og ressurser rettes
mot de forhold som er mest kritiske
for å nå virksomhetens overordnede
mål og bør være en integrert del av
virksomhetsstyringen. Tre sentrale
elementer må være på plass for å
lykkes med å få risikostyring til å bli
helhetlig og effektiv. Disse tre elementene er sammenfattet i DNVs
rammeverk for helhetlig risikostyring
som illustrert i Figur 2.

Som det fremkommer av Figur 1
under, kan risiko oppstå på flere ulike
plan og de kan deles inn i ulike risikogrupper. Risikoer i forbindelse med
prosesser og aktiviteter betegnes
som operasjonell risiko. Noen risikoer
En periodisk gjennomgang og opper knyttet til indre forhold og bedatering av virksomhetens risikotegnes interne, mens andre risikoer
bilde vil føre til en kontinuerlig og
kommer utenfra og betegnes eklevende prosess. Dette vil bidra til at
virksomheten når sine overordnede
mål, sikrer samsvar med gjeldende
regelverk og at de er mindre utsatte
for krisesituasjoner.

Figur 1 Interne og eksterne risikokategorier i helhetlig risikostyring.

Områder og spesifikke risiko innen
fiskeribransjen
I fiskeribransjen som i andre bransjer
finnes det forskjellige risikoområder
som enhver virksomhet må ta hensyn
til i ulik grad. Det blir stadig økende
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krav til hvordan virksomheter forholder seg til sine omgivelser og jo mer
virksomhetene tar hensyn til dette,
jo mindre risiko er det for at deres
omdømme blir utsatt.

dette får leverandøren en risikoprofil.
Basert på risikoprofilen vil noen av
leverandørene bli revidert, enten av
egne personer eller av DNV’s revisjonsteam.

Utfordringer i leverandørkjeden
I dagens innkjøpssituasjon er leverandører lokalisert over store deler
av verden. Det innebærer en stor
utfordring i å være sikre på at leverandøren leverer riktig kvalitet, at
leverandøren har god leveringshistorikk og at leverandøren produserer
etter globale anerkjente retningslinjer innen miljø, menneskerettigheter
og lokal lovgivning. Ett eksempel på
dette var Telenors erfaring fra deres
underleverandør i Bangladesh. Der
ble det oppdaget farlige arbeidsvilkår
for arbeiderne hos en lokal underleverandør som leverte galvaniserte
master til Ericsson, som igjen var
ansvarlig for utbyggingen av basestasjoner for Telenor.

Gevinsten er behov for mindre ressurser til å følge opp leverandører,
samtidig som man bruker de tilgjenglige ressursene mer effektivt. Risikoen
for omdømmetap blir betydelig mindre ved at man jobber aktivt med de
svakeste leverandørene, som igjen gir
et bedre, mer effektivt og innovativt
forhold til sine leverandører.

Både media, kunder og befolkningen
har de senere år fått et mye sterkere
fokus på at varer og tjenester man
kjøper skal være produsert rettferdig,
ha god kvalitet og være bærekraftig.
Der det inntreffer hendelser knyttet til brudd hos leverandørene på
disse feltene, utgjør det store kostnader for bedriftene. Dette kan være
kostbare produkttilbaketrekninger,
mye ressurser knyttet til håndtering
av media eller redusert salg som en
konsekvens av omdømmetap.
DNV har utviklet en risikobasert
leverandørevalueringsmetodikk
og tilhørende verktøy. Metoden
tar utgangspunkt i en innledende
elektronisk spørreundersøkelse
hos leverandøren, og basert på

Sporbarhet
Prinsipielt kan sporbarhet deles inn
i internsporing og kjedesporing, der
intern sporbarhet er mulighet til å
spore et produkt internt i en bedrift
mens kjedesporbarhet er mulighet til
å spore et produkt gjennom bedriftene i en produksjons/verdikjede. For
å oppnå kjedesporbarhet, må den
minste sporbare enheten som sendes
mellom bedriftene i en produksjonskjede ha en unik identifisering (GS1,
2007). I praksis vil det altså være mulig, ved hjelp av sporbarhetssystemer,
å hente ut informasjon om et produkt
fra fangstøyeblikket og til produktet
blir solgt i butikk.
I dag foregår det et nasjonalt prosjekt om elektronisk sporbarhet,
eSporing. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og
matnæringen. Målet er å utvikle
løsninger som ved utgangen av 2010
vil utgjøre en nasjonal, elektronisk
infrastruktur for effektiv utveksling
av sporingsinformasjon i matproduksjonskjeden. I forbindelse med eSporingsprosjektet er det gjennomført
ulike piloter innenfor fiskeri og hav-

Figur 2. Rammeverk for helhetlig risikostyring

Pia Fagernes
Ansatt i DNV fra og med 2003. Har assistert
næringsmiddelvirksomheter i å kartlegge
prosesser, utvikle ledelsessystemer,
kvalitetssystemer og HACCP-systemer
(Hazard Analysis and Critical Control Points),
samt bistått næringen med forståelse og
etterlevelse av gjeldende regelverk, varesikring,
importvurdering samt hendelsesanalyser og
omdømmeproblematikk.
Er ansvarlig for bedriftsinterne og -eksterne kurs
i HACCP og kontrollmetodikk/revisjonsteknikk og
har gjennomført slike for næringen, Mattilsynet
og Statens Landbruksforvaltning.
Ansatt i Statens Næringsmiddeltilsyn, SNT (nå
Mattilsynet) i perioden 1998 til 2003. Jobbet 2,5
år i tilsynsavdelingen som veterinærinspektør
og deretter 2,5 år i forvaltningsavdelingen som
seniorrådgiver. Erfaring som veterinærinspektør
ved Ringsaker Offentlige Kjøttkontroll og som
Distriks- og klinikkveterinær i Sverige.
bruk. I tillegg ble det utviklet en
sporbarhetsstandard gjennom
EU-prosjektet TraceFish i 2005, som
omfatter både villfanget fisk og
oppdrettsfisk. Dette viser at det er
et stort fokus på sporbarhet innen
fiskeri og havbruksnæringen.
Hvorfor sporbarhet i fiskeri og oppdrettsnæring?
Innen fiskeri er det gjennom lovverket stilt implisitt krav om sporbarhet:
1. Merking av fangstdato for villfanget fisk og slaktedato for oppdrettsfisk.
2. Fangstsertifikat på fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til
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EU. Gjelder direkte eksport og
eksport via et tredjeland.
3. EU regulering for å forhindre
ulovlig, urapportert og uregulert
(UUU) fiske. Sporbarhet er et mulig verktøy for å dokumentere at
en opererer innenfor de lovkrav
som er stilt og for å dokumentere
at fisken ikke er UUU.

sering, innfrysing, pakking og frysing
lagret og koblet mot hverandre. Hver
eneste fiskeblokk ble så merket med
en global unik identifikator. Dette
resulterte i at alle kunder av Hermes
AS kunne gå inn på www.hermes-as.
no, taste inn den globale unike identifikatoren og få relevant informasjon
knyttet til fiskeblokken. Prosjektet
førte blant annet til at M/Tr Hermes
I tillegg til å oppfylle lovkravene,
forhåndssolgte halve årskvoten av
finnes det mange muligheter for å
hvitfisk til Espersen AS, som blant anbruke elektronisk sporbarhet til å øke net leverer fisk til McDonalds Europa.
verdien på tjenestene. Elektronisk
sporbarhet kan blant annet benyttes I sporbarhetsprosjekter som nevnt
til mer presis tilbakekalling og tilbake- over, fokuserer DNV på gevinstene
trekking av produkter fra markedet,
det gir for bedriften å ha et elektrodokumentere uavbrutt kjølekjede,
nisk sporbarhetssystem implemeneller dokumentere Carbon Footprint. tert. Systemet er avhengig av kvaliteDen kan også gi effektiv utveksling av ten på dataene i et slikt system. DNV
korrekt informasjon mellom aktører
kan med sin kompetanse og erfaring
som kan brukes til optimalisering
med håndtering av risiko kvalitetssiav produksjonsplanlegging og prokre et elektronisk sporbarhetssystem.
duksjon og/eller optimalisering av
vareflyt gjennom forsyningskjeden.
Standarder som et verktøy for risikElektronisk sporbarhet kan føre til
ostyring
at en bedrift får konkurransefortrinn DNV har lang erfaring med bruk av
ved å differensiere seg fra sine konulike standarder som verktøy for å
kurrenter.
håndtere og kommunisere risikostyring. I de senere år har det vokst fram
Frysetråleren M/Tr Hermes er et
en rekke standarder som tar for seg
eksempel på hva innføring av elektro- ulike risikoer i fiskeri og oppdrett.
nisk sporbarhet kan gi av gevinster.
DNV har gjennomført et prosjekt der
Etter å ha implementert elektronisk
vi ser på likheter og ulikheter i stansporbarhet ombord på skipet, ble all darder for akvakultur; deres omfang,
informasjon knyttet til hal, prosesorganisering og tilnærming. Mens
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noen standarder er svært spesifikke
og predefinerer relevante risikoer,
legger andre større vekt på at du
selv som produsent skal ha et bevisst forhold til hvilke risikoer som er
relevante for deg og din operasjon og
jobbe disse inn i ditt styringssystem.
Naturland representerer for eksempel predefinert økologisk produksjon
som man ønsker å kommunisere til
forbrukerne, mens GlobalGAP fokuserer på styringssystemer og er et
verktøy for kommunikasjon mellom
kommersielle aktører. Standardene
har ulikt fokus på tema som matvaresikkerhet, miljø, sosialt ansvar og dyrevelferd, og gjennom et bevisst valg
av standard kan sertifisering være en
effektiv måte å håndtere og kommunisere risikostyring og prioriteringer i
produksjonen.
Fordeler med risikostyring
Bedrifter møter i dag et nytt risikobilde, der de i stadig større grad blir
holdt ansvarlig for globale klimaendringer, bedrageri, korrupsjon,
forurensning og misbruk av arbeidskraft. Dersom du unnlater å opptre
samfunnsansvarlig, vil miljøet og
samfunnet, sammen med bedriftens
omdømme, bli skadelidende. En solid
forretningsmessig tilnærming inkluderer en systematisk vurdering av
samfunnsansvar på både strategisk
og operasjonelt nivå.
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Farming cod: putting the pressure on,
and turning up the heat?
by Stefano Peruzzi and Malcolm Jobling, AMB, BFE, University of Tromsø
Over a period of 45 years, Norwegian aquaculture has developed
from being a ‘back-yard’ venture to a
modern, internationally competitive
industry that exports its products to
worldwide markets. Production (over
800 000t in 2008) is dominated by Atlantic salmon (Salmo salar)(ca. 85%)
and rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss)(ca. 10%) but there is also
some farming of Atlantic cod (Gadus
morhua), blue mussel (Mytilus edulis)
and a handful of other species (Fig.
1). The collapse of wild stocks of
Atlantic cod off the eastern seaboard
of Canada during the 1980ies, which
led to a moratorium on cod fisheries in 1992, sounded a warning bell
to North European governments
already facing declining catches of
cod from the North Sea and elsewhere. Gloomy prospects of declining stocks stimulated interest in the
development of Atlantic cod farming in the mid-1980ies. Norway and
other northern-hemisphere countries
instigated research into the intensive production of this species in an
attempt to repeat the success of the
salmon farming industry.

A bumpy ride for cod farmers
Following initial efforts directed towards cod culture undertaken some
25 years ago interest soon waned
and then remained dormant for a
few years, but interest in farming cod
increased again around the turn of
the century. Over the last 10 years or
so cod culture has developed in Norway and elsewhere: Canada, Iceland,
United States and United Kingdom.
By 2005 Norway, Canada, USA and
Iceland had established selective
breeding programmes to advance the
domestication of Atlantic cod.

for wild-caught cod left cod farmers
facing unforeseen competition, and
this resulted in decreasing profits and
an increasing number of financiallydistressed cod aquaculture companies.

Despite its problems, the cod farming
industry has overcome some important production bottlenecks, including those related to unpredictable
and inconsistent supplies of eggs and
juveniles. As such, the industry has
the potential for developing stable
production to complement a seasonal commercial fishery. In particular,
Following several early setbacks,
farmed cod could satisfy the demand
intensive culture methods and pracfor a fresh product at times of the
tices gradually improved making a
year when limited supplies of wild
small supply of farmed cod available cod are available and prices are high.
to international markets. This raised
If consumers were prepared to pay
hopes of a rapid expansion, based
a premium price for farmed cod at
partly on the assumptions that low
certain times of the year this would
fishing quotas and continued reduced offset the high costs of production.
supplies of wild fish would give a high
market price. A high market price
Not all doom and gloom, but…
for the finished product was needed Prior to the economic turmoil in
because of the high costs involved
the cod farming industry, the focus
in producing farmed cod. The initial
was on biological and technological
expectations were not met, and
challenges, such as egg and larval
warning lights of commercial troubles production, the development of techahead started to flash. Falling prices
nologies for production of live feeds,

Figure 1. Production (as % of total production) of the major
aquaculture species in Norway in 2008 (Data: Norwegian
Directorate of Fisheries, 2009).

Figure 2. Number of reported escapes of cultured trout,
salmon and Atlantic cod from Norwegian fish farms in
the period 2001-2008 (Data: Norwegian Directorate of
Fisheries, 2009).
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nutritional studies to develop feeds
for on-growing, disease control and
vaccine development, and studies
into methods for the control of precocious sexual maturation in cultured
stocks. Pre-harvest sexual maturation is of major concern because it
can affect growth, flesh quality and
survival. In addition, the release of
fertilized eggs and the escape of fish
from sea cages were regarded as additional issues of concern. In light of
the events experienced with Atlantic
salmon farming, environmental worries focused on the potential detrimental effects of farmed escapees
on vulnerable wild populations by
direct competition for food, space
and mates, spreading of diseases or
‘contamination’ of the gene pool following interbreeding. As a result, the
emerging cod farming industry was
put in the spotlight by environmental pressure groups, the media and
popular press.
In comparison with the salmon
industry, cod farming has given
new challenges. First, many cod will
mature before they have reached
harvest size, and they may spawn in
sea cages resulting in fertilized eggs
being released into the surrounding
area. Unfortunately, the photoperiod
treatments that were effective in hindering precocious sexual maturation
of Atlantic salmon have proven less
successful with cod (Taranger et al.,
2010). Second, cod are better than
salmon at finding their way out of
sea cages and cod may bite through
the mesh of the cage nets to escape.
Finally, cod are smaller than salmon
when moved to sea cages making
management operations more difficult and increasing the chances of
accidental release.
An experiment performed near
Austevoll to investigate the potential
impact of farmed cod showed that
20-25% of cod larvae sampled in the
vicinity of a farm could be traced
to cod that had spawned in nearby
sea cages (Jørstad et al., 2008).
Elsewhere, researchers simulated
escape incidents and monitored the
dispersal of radio-tagged farmed cod.
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The results showed that escaped fish
may disperse rapidly, and some were
found on local spawning grounds
(Uglem et al., 2008).
The goal is ‘no escapes’
The proportions of reported escapes
of farmed cod have been higher than
those of salmon and trout (Fig. 2),
and the Norwegian government has
demanded an increased industry focus on preventive measures, control
systems and technical requirements
for aquaculture (NYTEK regulations).
An Escape Commission for Aquaculture (RKA) has been appointed
to examine the causes of farmed
fish escapees, and to propose new
standards and regulations. In line
with this, the Directorate of Fisheries has established a “Vision zero
escapes” programme setting out a
number of measures aimed at reducing farmed fish escapes by applying
stricter operational regimes. One
positive result has been a reduction
in escaped salmon in the most recent
years (Fig. 2).
For farmed cod in particular, the government’s ambition is to introduce
requirements for achieving ‘zero release’ of eggs and gametes by 2015.
It is expected that improved legislation and tailored technological solutions will help to reduce the number
of cod escapes as already achieved
for salmon. Improved technology
will, however, not prevent farmed
cod from spawning in sea cages nor
can it prevent interbreeding of farm
escapees with wild cod of local stocks
in the event of fish escapes. The development of land-based facilities has
been advocated as measure to hinder
farmed cod escapes but this would
require very large initial capital investment on the part of the farmers.
In the current economic climate this
is probably an unrealistic proposition.
Sterile cod: the way forward?
The production of sterile cod is an
option for reproductive containment
that would meet both industrial and
environmental criteria. Sterile fish
and shellfish can be produced by the
induction of polyploidy, particularly

Stefano Peruzzi
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& Genetics; University of Reading, UK) in 1994,
and then had periods as a post-doc in USA and
France before coming to Norway.
He is Associate Professor in Fish Genetics
and Aquaculture at the University of Tromsø,
Department of Arctic and Marine Biology (AMB),
Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics
(BFE) since 2003. His main research interests are:
culture and control of reproduction of marine
and freshwater fish and shellfish; study of sex
determination systems in aquaculture species.
He teaches bachelor and post-graduate courses,
mostly covering aquaculture development and
rearing technologies.

Malcolm Jobling
see page 11.

triploidy. Triploid fish have three
sets of chromosomes – two from
the mother and one from the father.
They are produced by application
of thermal or pressure treatments
shortly after egg fertilization. The
treatment prevents the extrusion
of the second polar body when cell
division is resumed (Fig. 3). Pressure
shocks are usually preferred over
thermal treatments because they are
more efficient and less damaging to
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Figure 3. The process of triploidy induction in fish using high level pressure shocks.
the eggs than thermal shocks (heat
or cold). One possible disadvantage
with triploid induction using pressure
shocks is that it requires purposebuilt equipment that can produce
pressures of 550-650 bars for treatment of the newly-fertilized eggs.
Due to the genetic condition of
triploid fish (one extra set of chromosomes), the germ cells cannot undergo all the meiotic divisions needed to
produce viable eggs or sperm, so the
fish are usually functionally sterile.
In the event of escape they cannot
successfully reproduce in the wild.
Triploids also have the potential to
grow faster and perform better than
diploids, and are not expected to
suffer the flesh deterioration observed in normal diploid fish during
the course of sexual maturation and
reproductive development. Reduced
growth and flesh deterioration occurs
because normal diploid fish allocate
a proportion of their growth capacity
and energy reserves towards reproduction (Fig. 4). Although the production of sterile triploids is endorsed
by several national and international
agencies for management purposes

(Piferrer et al., 2009), the performance of cultured triploids is variable
and the theoretical growth and flesh
quality advantages are not always
seen in practice. As such, convincing
the global fish farming industries to
use triploids, rather than diploids, for
production has not always been easy.
In Europe and USA, triploidy is
currently applied in Pacific oyster
(Crassostrea gigas) production as it
provides a faster growing and more
palatable product. Triploid rainbow
trout are produced when large fish
are in demand, such as for smoking.
Sterile triploid rainbow trout and
other salmonids are also raised for
the reproductive containment of fish
released by angling associations in
several European countries. The introduction of exotic fish species, such
as grass carp (Ctenopharyngodon
idella) in USA for the purpose of
weed control in ponds, requires that
the fish are sterile triploids to reduce
the threat of uncontrolled reproduction in the wild.
Triploid cod can be reared to market size, they show impaired gonad

development (Fig. 4), and do not
produce viable gametes. As such, the
introduction of this technology could
be a tool for minimizing the ecological risk of farmed cod escapees.
Nevertheless, it remains to be demonstrated that the technique can be
applied reliably for mass-producing
100% sterile fish with sufficient improvement in growth and survival to
make them competitive on the market and attractive for the industry.
Triploid fish are not considered genetically modified organisms (GMOs)
according to European regulations
(EU, Directive 90/220/CEE), and they
are not subject to the tight rules applying to the use and containment
of GMOs in farming. Nevertheless,
the perception of triploid fish by fish
farmers, traders and consumers is
rather blurred on this point and few
efforts have been made to develop
the technique for mass use. As such,
further effort should be made to
inform aquaculture industry operators and the general public about
the advantages and disadvantages
of triploidy technology and what it
entails. Aside from the likelihood that
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some form of fish sterilization will be
mandatory in the future, such an information campaign could potentially
help tackling some unresolved issues
regarding the perception and use of
domesticated fish in aquaculture.
Finally, if successful, it could make an
important contribution towards the
development of a more sustainable
and environmentally-friendly cod
farming industry.
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Kvalitet - hva er det?
av stipendiat Stein Harris Olsen, Universitetet i Tromsø
Fra årsskiftet har det blitt innført flere
krav til merking av fisk. Målet med
kravene har vært å fremme kvaliteten på fisk, og å gi forbrukerne mer
faktainformasjon. Men hva er egentlig kvalitet, og kan en drive kvalitetsforbedring hvis en ikke kjenner til
begrepet kvalitet? Det finnes utallige
tolkninger av begrepet. En generell
tolkning av kvalitet finnes i boken
«Quality-control Handbook» fra 1951
av Juran, J.F. Der beskrives det som å
imøtekomme eller overgå kundenes
forventninger til produktet. Hvordan skal da produsenter, grossister,
detaljister og konsumenter av sjømat
forholde seg til begrepet kvalitet?
Alle er kvalitetsbeviste, men har trolig ulike forventninger og preferanser
til produktene.

Håndverksmessig kvalitet:
Dette omhandler håndtering og bearbeiding som for eksempel bløgging,
sløying, filetering, ising og pakking.
Produktets kvalitet (egenskaper):
Produktets kvalitet er sammensatt
og avhenger blant annet av tid og
temperatur, samt den biologiske- og
håndverksmessige kvaliteten
Sensorisk kvalitet:
• Krav til lukt, smak og utsende
Ernærings- og helsemessig kvalitet:
• Krav til mattrygghet, og rett ernæringsmessig sammensetning
Hygienisk kvalitet:
• Krav til hygiene

Når det gjelder kvalitetsbegrepet
Etisk kvalitet:
• Krav til dyrevelferd, bærekraftig
på sjømat, omfatter kvalitet flere
forvaltning, resursutnytting og
og svært ulike aspekter. Primærrettferdig råvarehandel (fair trade)
kvaliteten (fig. 1) kan deles inn i tre
hovedgrupper der råvarens biologiske
kvalitet, håndverksmessig kvalitet og Teknologisk kvalitet:
• Krav til bearbeiding, foredling og
produktkvalitet inngår (Nortvedt et
lagring
al., 2006).
Råvarens biologiske kvalitet (den
iboende «levende» kvalitet):
Dette omhandler fiskens størrelse,
sesongvariasjoner, næringsinntak,
kjønnsmodning og miljøforhold.

Figur. 1

Økonomisk kvalitet:
• Krav til ressursbruk, markedsverdi
og tilgjengelighet
Det er hovedsaklig forbrukerne som
indirekte styrer hvor stor vekt det

Sjømatproduktets primærkvalitet
Råvarens biologiske kvalitet
Teknologisk
kvalitet

Økonomisk
kvalitet

Etisk
kvalitet

Produktets kvalitet

Hygienisk
kvalitet

Sensorisk Ernærings- og helsemessig
kvalitet
kvalitet
Håndverksmessig kvalitet

må legges på de forskjellige kvalitetskriterier, blant annet har fokuset
på etisk kvalitet økt de siste tiår,
med krav til dyrevelferd, bærekraftig
utnytting av ressurser, ulovlig fiske og
rettferdig råvarehandel (fair trade).
Men de fleste forbrukerne vurderer
nok først og fremst den sensoriske og
ernæringsmessige produktkvaliteten.
Produktet skal være innbydende,
smake og lukte godt. I tillegg skal det
ikke være noen form for risiko knyttet
til konsum.
Fasthet, fravær av filetspalting, i tillegg til fravær av vond lukt og smak,
er viktige kvalitetskriterier på fisk.
Derfor er god kunnskap om faktorer
som bidrar til en optimal kvalitet
svært viktig. Tid, temperatur og hygiene er trolig de viktigste parametre
for å sikre et trygt og godt produkt,
men man må også ha i tankene at
biologiske forhold spiller inn. Fiskens
sammensetning påvirkes av mange
biologiske faktorer, blant annet arv
og også miljø. Viktige forhold som
påvirker muskelen hos fisk er næringstilgang, veksthastighet, størrelse,
kjønnsmodning, årstidsvariasjoner,
temperatur og vannkvalitet. Spesielt for arter i opprett er det mulig å
forandre og kontrollere de biologiske
faktorene, for å forbedre den iboende kvalitet. Men hos ville akvatiske
organismer, er miljøparametrene
svært vanskelig eller umulig å påvirke, så her må hovedfokuset legges på
den håndverkmessige kvaliteten for å
forbedre produktkvaliteten.
Hovedandelen av fisken som nedklassifiseres, skjer som følge av dårlig
håndverk. Allerede ved fangst eller
slakting kan produktets kvalitet ødelegges. En oppdretter kan bruke to
år på å produsere en fisk av ypperste
kvalitet, men denne kvaliteten kan
ødelegges i løpet av noen timer gjennom slakting og bearbeiding, dersom
håndverket utføres feil. Dette er også
tilfellet gjennom fiske og fangst. Man
kan fange en fisk som har svært god

Fiskerikandidaten 2010
iboende kvalitet, men på grunn av
fangstskader og dårlig utført håndverk (bløgging, utblødning, sløying, ising, etc) forringes kvaliteten.
Klemskader fra fangstredskap, dårlig
kjøling og utblødning, i tillegg til slagog krokskader er vanlig å finne på fisk
(Akse et al., 2005).
Desto raskere og mer skånsomt man
kan fange, avlive og produsere fisk,
desto bedre blir produktkvaliteten.
Den første kvalitetsforringelsen ved
kjølelagring av fisk generelt, skjer de
første dagene av lagringen på grunn
av autolyse. Dette skyldes fiskens
egne enzymer som starter nedbrytningen av muskel, straks etter at
døden har inntruffet. Hvordan fisken
fanges og håndteres under fangst
har derfor stor betydning. Normalt
er fiskemuskelen steril og beskyttes av skinnet. Dersom man hugger
inn i fiskemuskelen med krok under
berging av fangsten, vil dette føre
til smitte av bakterier inn i muskel. I
tillegg kan klemskader fra redskap og
slag medføre at muskelceller sprekker
og dårlig kjøling kan føre til cellene
kollapser. Høy temperatur aktiverer
proteolytiske enzymer i muskel. Disse
enzymene bryter ned proteiner i
muskelceller og bindevevsproteiner
som holder muskelen sammen. Dette
fører til at muskelen faller fra hverandre under bearbeiding og væske
lekker ut som drypptap. Slik fisk må
ofte nedklassifiseres da den er vanskelig å videreforedle. I tillegg tapes
produktvekt, samt viktige ernæringsmessige komponenter på grunn av
drypptapet. Enzymer i muskelen
aktiveres hurtigere, dersom fisken
håndteres røft eller blir utsatt for
høy temperatur. Fisken kan derfor ha
nedsatt kvalitet, selv om fiskemuskel
nærmest er steril og uten verken lukt
eller smak.

bidrar til den karakteristiske fiskelukten. Hvor raskt disse enzymatiske og
bakterielle prosessene går, avgjøres
blant annet av hvordan fisken håndteres under fangst og avlivning, i tillegg til lagringstemperatur og de ulike
fiskeslagenes skinn, slimlag, muskel,
osv. I ufrosset tilstand vil bedervelsesprosessene etter vært gå raskere ut
over i lagringsperioden. Det dannes
blant annet svovelforbindelser og
ammoniakk som bidrar til vond lukt
og smak, i tillegg vil de lange flerumettede fettsyrene begynne å harskne. Etter en tid i ufrosset tilstand
vil fisken være uegnet som menneskemat. Fisk og sjømat regnes som
lettbedervelig og det er flere årsaker
for dette. Torsk er vanligvis uegnet
som salgsvare etter ca 12 dager og
reker etter ca 5-6 dager, under kontinuerlig islagring (0 °C). I motsetning
til storfekjøtt som er holdbart i flere
uker etter slakt (Lynum, 1997; Luten
et al., 2006).

En av de viktigste årsakene til at fisk
og sjømat regnes som lettbedervelig,
er det store innhold av lett omsettelige ekstraktivstoffer i muskelen - som
peptider, frie aminosyrer, osmoprotektanter, mineraler og sporstoff.
Dette er «snop» for bakteriene, noe
som gir hurtig bakterievekst. Bakteriefloraen på huden og i tarmen hos
fisk består av en rekke arter som forekommer i det farvannet den er fanget. Hvilke type bakterier, samt antall,
vil variere i med årstidsvariasjoner,
forurensning, fangstmetode og
håndtering ved fangst. En del av den
naturlige bakteriefloraen på akvatiske
dyr fra våre kalde farvann, er kuldeelskende. Dette er bakterier som er
i stand til å vokse selv om temperaturen er 0 ºC. Det er normalt ikke så
mange kuldeelskende bakterier på
levende fisk, men under kjølelagring
vil disse bakteriene etter vært utkonFiskemuskelen hos en nylig avlivet
kurrere den generelle bakteriefloraen
fisk er, som nevnt, normalt steril, og
som hemmes av kulde. God hygiene,
muskelen hos nylig fanget torskefisk
skylling ved sløying og rensing av fisk,
har en metallisk lukt, med preg av sjø i tillegg til hurtig nedkjøling er derfor
og tang. Ikke før etter ca 5-6 døgn på av stor betydning for holdbarheten.
kjølelager starter den bakterielle akti- Skyllingen fjerner bland annet blod,
viteten som blant annet fører til lukt- slim og bakterier fra fisken, og spesiog smaksforringelse. Det er denne
elt blodet er et godt vekstmedium for
bakterieveksten som etter vært
bedervelsesbakterier.
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Ved kjøling av fisk rundt 0 °C vil de
fleste bakterier bli hemmet. En torsk
som behandles optimalt i forkant av
kjøling, har derfor en normal holdbarhet på rundt 12-14 dager. Men
hvis man legger fisken i kjøleskap ved
3-4 °C, får de kuldeelskende bedervelsesbakteriene gunstigere temperaturvilkår. Disse bakteriene vokser
dobbelt så fort ved 4 °C, enn ved 0
°C. Dette fører til at fisken vil være
bedervet etter ca 5-6 dager. Derfor
er det av stor betydning at temperaturen på fisk, krepsdyr og bløtdyr
senkes hurtig ved fangst og holdes
rundt 0 °C både gjennom produksjon, lagring og distribusjon. Spesielt
med tanke på at kun noen få grader
økning i temperatur har svært stor
betydning for holdbarheten. I tillegg
vil lav temperatur også hindre utvikling av mulige sykdomsfremkallende
bakterier. Vanligvis produserer disse
bakteriene svært illeluktende forbindelser under vekst, slik at sjømat ofte
smaker og lukter dårlig lenge før det
blir farlig å spise. Generelt sett er ikke
disse bedervelsesbakteriene farlig for
mennesker, da vi normalt varmebehandler produktet før konsum. Unn-

32

Fiskerikandidaten 2010

taket er hvis sjømaten skal konsumeres rå. Da er det viktig at produktene
kommer fra et rent miljø, at man har
streng hygiene under tilberedning,
samt at produktene umiddelbart
kjøles eller fryses ned. Generelt sett
bør fisk og krepsdyr som skal spises
rå, fryses i minst 2 døgn ved temperatur lavere enn minus 20 °C. Dette for
å drepe mulige parasittiske rundorm
som kan infisere mennesker.
Som kunde må en også være oppmerksom på at sjømatproduktene
kan ha ligget i butikken noen dager
før salg. I tillegg er krav til kjøling under 4 °C. Det vil si at fisken kan eksponeres for temperatur opp mot 4 °C,
uten at forskrifter brytes. Fra årsskiftet har det blant annet blitt innført
krav til merking av fangstdato på fisk.

Men fangstdato kan være misvisende
med tanke på kvalitet. Spesielt når
lagringstemperaturen er av stor
betydning for kvalitet og holdbarhet
til produktet. Når man kjøper fersk
sjømat bør den altså holdes kjølig
og fraktes hjem fra butikken så raskt
som mulig. I tillegg bør den konsumeres innen kort tid. Og så snart det
oppstår en unormal lukt eller smak
fra produktet, bør man unngå å spise
dette. Sjømat som ikke skal konsumeres i løpet av et par dager etter kjøp,
bør derfor allerhelst fryses ned.
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