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Veramaris har solgt mest fiskefri EPA & DHA omega-3
og ARA blant alle leverandørene til havbruksnæringen,
takket være fremsynte norske oppdrettere



Future of Fish Feed (F3) er et initiativ for å fremme
fôrinnovasjon innen havbruksnæringen, støttet av
USAs ledende frivillige organisasjoner, inkludert The
Nature Conservancy



Tre av verdens største aktører innen havbruk, Mowi,
Yuehai Feed Group og AlphaFeed, skal kjøre
pilotprosjekter med Veramaris sin naturlige algeolje

Takket være flere innovative og fremsynte norske oppdrettere har
Veramaris gått av med seieren i F3 Fish Oil Challenge. Vinneren
av konkurransen er det selskapet som har solgt størst volum med
fiskefri omega-3 og ARA (arachadonic acid) til havbruksnæringen.
De store volumene med algeolje som ga Veramaris seieren har
gått til norske oppdrettsanlegg.
Formålet med F3 Fish Oil Challenge er å øke den kommersielle
satsningen på alternative fôringredienser for å redusere næringens
avhengighet av villfisk. Vinneren av konkurransen mottar 200.000
USD.
I følge F3 sine beregninger har konkurransen bidratt til å spare 2
milliarder fôrfisk som ellers ville blitt fôr for oppdrettsfisk. Veramaris
sine solgte volumer av EPA, DHA og ARA utgjorde nesten 90
prosent av denne besparelsen.
Veramaris-volumet ble hovedsakelig produsert på to pilotanlegg i
Slovakia og USA. 10. juli i år åpnet Veramaris sitt største anlegg i
Blair i Nebraska for å møte den økende etterspørselen etter
omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Anlegget i Blair har kapasitet til
å dekke 15 prosent av lakseoppdrettsnæringens globale
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etterspørsel etter omega-3-fettsyrer, som til nå har blitt fisket fra
havet.
De tre havbruksgigantene Mowi, Yuehai Feed Group og
AlphaFeed har nå forpliktet seg til å kjøre pilotprosjekter med
algeoljen fra Veramaris. Dette viser en økende satsning på
bærekraft blant verdens største oppdrettere.
«Jeg ønsker å takke modige ledere fra hele verdikjeden for deres
samarbeid for å fremme et mer bærekraftig havbruk» sa CEO i
Veramaris Karim Kurmaly da han mottok prisen.
Veramaris er grunnlagt av DSM og Evonik og tilbyr
havbruksnæringen en høykvalitetskilde til EPA, DHA og ARA.
Veramaris løser en stor utfordring for havbruksnæringen og
muliggjør bærekraftig vekst for hele bransjen. En ny undersøkelse
fra den norske forskningsinstitusjonen Nofima viser at høye
omega-3 EPA og DHA nivåer i laksefôret leder til betydelige
forbedringer i laksens overlevelse, vekst, farge og velferd.1
‘The Future of Fish Feed’ ble lansert i 2015 og er et samarbeid
mellom frivillige organisasjoner, forskere og private partnerskap.
Hensikten er å fremme kommersialiseringen av
havbruksinnovasjoner og redusere presset på det biologiske
mangfoldet i havet. F3 Challenge er sponset av University of
Arizona, University of Massachusets, Cuna del Mar, Synbiobeta,
Anthropocene Institute, Dawson Family Fund, Sustainable Ocean
Alliance, The Nature Conservancy, The Campbell Foundation,
Tides Foundation, og The National Renderers Association.

Mer informasjon
https://f3challenge.org/
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Nofima 2019, presentert på Aqua Nor 2019 i Trondheim.

Om Veramaris
Veramaris er et 50:50 joint venture mellom DSM og Evonik, som dyrker naturlige
havalger med omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Selskapet startet opp i 2018, og
hovedkontoret ligger i Delft i Nederland. Visjonen til morselskapene er å
forhindre overfiske og beskytte det biologiske mangfoldet i havet. Algene dyrkes
frem gjennom en fermenteringsprosess ved anlegget i Blair i Nebraska, USA.
Veramaris ruster partnere langs verdikjeden til å møte den økende
etterspørselen etter marine og animalske proteiner på en ansvarlig måte.
Legal Disclaimer
This information and any recommendations, technical or otherwise, are
presented in good faith and believed to be correct as of the date prepared.
Recipients of this information and recommendations must make their own
determination as to its suitability for their purposes. VERAMARIS EXPRESSLY
DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY,
COMPLETENESS, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND/OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE (EVEN IF VERAMARIS IS AWARE
OF SUCH PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY INFORMATION AND
RECOMMENDATIONS PROVIDED. IN NO EVENT SHALL VERAMARIS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES ARISING FROM OR RELIANCE UPON, OR USE
OF, ANY INFORMATION OR RECOMMENDATIONS PROVIDED HEREIN.
Reference to any trade names used by other companies is neither a
recommendation nor an endorsement of the corresponding product and does
not imply that similar products could not be used. Veramaris reserves the right to
make any changes to the information and/or recommendations at any time,
without prior or subsequent notice.

