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Maring Forum– NYTT juni 2010. 
 
Denne utgaven dekker følgende tema: 
 

1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 
2. Ny biproduktforordning 
3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum 
4. Sel olje forbud,  
5. Codex standard for fiske oljer 
6. FHL-Maring Sektorgruppe, status 
7. FHL-Marin g Nettside, status 
8. Maring Forum Årsmøte under Nor-Fishing  med fokus på 

Påstandsforordingen 
9. Maring Forum på Nor-Fishing 
10. First International Marine Ingredients Conference 2010 
11. Nordisk LipidForum, status 
12. Håp i havet 

 
Her er det høy aktivitet og mange spennende ting på gang! 
 

1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 
Vitenskapskomiteen offentliggjorde 24.3. 2010 sin vurdering av FHLs 
søknad om å få godkjent alternativ metode for kategori 2 fisk (dødfisk).  
VKMs vurdering 
Konklusjonen er at metoden som innebærer metoden som innebærer pH<4, 
partikkelstørrelse < 10mm, ≥ 85°C, ≥ 25 min., inaktiverer farer som 
representerer en sannsynlige helserisiko både for kategori 2 og kategori 
3 fiskebiprodukter.  Mattilsynet har sendt VKMs vurdering til den 
europeiske Vitenskapskomiteen ”EFSA” for ”godkjenning”. Under 
forutsetning av EFSAs positive vurdering vil metoden bli tatt inn som en 
ny metode for fiskebiprodukter i EUs biproduktforordning. 
Norske myndigheter har godkjent metoden for bruk på kategori 2 
fiskebiprodukter og for bruk på kategori 3 fiskebiprodukter til fiske fôr. 
 



2 
 

2. Ny biproduktforordning (se vedlegg). 
Teksten og artiklene til ny biproduktfordning er nå vedtatt av EU 
Parlamentet og EU Rådet og den trår i kraft 4. mars 2011 i EU og 
forhåpentligvis samtidig i Norge. Se vedlegg. EU Kommisjonen arbeider nå 
med gjennomføringsbestemmelsene og tekniske krav. FHL er i aktiv dialog 
både med norske og europeiske myndigheter i forhold til å sikre 
proporsjonale og risikobaserte bestemmelser for fiskebiprodukter. 
De viktigste målene er  

• nye metoder for prosessering av fiskebiprodukter 
o alternativ metode for kategori 2 og 3 fiskebiprodukter 
o inaktivering ved høy eller lav pH for kategori 2 

• Alle kategori 3 fiskebiprodukter må kunne anvendes til fiske fôr, så 
lenge ikke oppdrettsfisk anvendes som fôr til samme art. 
fiskehelserisiko må kontrolleres via prosesseringskrav. 
 

Fiskeolje må kunne fremstilles ved samme metoder som fiskemel. 
 

3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum 
Vitenskapskomiteen er godt i gang med arbeidet med begge del 
bestillingene. Det forventes ikke noen resultater før tidligst i slutten av 
året. Samtidig har Kommisjonen bedt EFSA om en tilsvarende 
risikovurdering av hygieneparametre i fiskeolje. Det forventes et svar i 
på denne utredningen slutten av året. 

 
(EFSA-Q-2010-00073: “Request for a scientific opinion to assess the 
parameters with respect to hygiene which may be relevant for the 
production of fish oil.”) 

 
Vi følger videre arbeid nøye. 
 

4. Selolje forbud  
En sel olje gruppering er etablert av Maring Forum og denne gruppen har 
en løpende dialog med Fiskeri og Kyst Departementet og Utenriks 
Departementet som sammen har etablert et sel prosjekt. Målet for dette 
prosjektet er å levere inn en klage til WTO på sel forbudet som EU 
Parlamentet gjennomførte i fjor.   
 
Parlamentsvedtaket vil tre i kraft fra 20. august i år, og denne avtalen 
omfattes ikke av EØS avtalen, slik at vi står fritt til å produsere og selge 
sel produkter i Norge. Dette betyr også at sel olje kan sendes til et EU 
land for innkapsling etc, så fremt det går klart frem i avtaler/bestillinger 
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at det er snakk om leieproduksjon. Det skal ikke føre til omsetning i det 
landet hvor oljen kapsles inn. 
 
Så da kan vi fortsette med produksjon og salg av sel produkter i Norge og 
i øvrige EØS land. 
 
For interesserte så har jeg klippet følgende:  
 
(The Regulation on the trade in seal products (Regulation (EC) No 1007/2009 of 
the European Parliament and of the Council) laying down the future conditions 
for placing seal products on the EU market was adopted on 16th September 
2009 and published in the Official Journal of the EU on 31st October 2009. The 
Regulation was introduced in order to avoid an increase in dissimilar national 
legislation of EU Member States. Some Member States had already introduced 
legislation related to this politically sensitive issue which has been discussed 
extensively in both the general public and at national government level. 
 
Article 3 of COM (2008) 0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160 (COD) 
Conditions for placing seal products on the market 
1 The placing on the market of seal products shall be allowed only where the seal 
products result from hunts traditionally conducted by Inuit and other indigenous 
communities and which contribute to their subsistence. These conditions shall apply 
at the time or point of import for imported products. 
2 By way of derogation from paragraph 1: 
(a) The import of seal products shall also be allowed where it is of an occasional nature 
and consists exclusively of goods for the personal use of the travellers or their 
families. The nature and quantity of such goods may not be such as to indicate that 
they are being imported for commercial reasons; 
(b) The placing on the market shall also be allowed for seal products that result from 
by-products of hunting that is regulated under national law and conducted for the sole 
purpose of sustainable management of marine resources. Such placing on the market 
shall only be allowed on a non-profit basis. The nature and quantity of such products 
shall not be such as to indicate that they are being placed on the market for commercial 
reasons. 
The application of this paragraph shall not undermine the achievement of the objectives 
of this Regulation. 
3 The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 9 (2), 
issue technical guidance notes setting out an indicative list of the codes of the Combined 
Nomenclature which may cover seal products subject to this Article). 
 

5. Codex standard for fiske oljer 
Det er vel-kjent for alle våre medlemmer nå at Maring og FHL er med i en 
arbeidsgruppe, IIWG, som har som oppgave å foreslå en Codex standard 
for fiske oljer. Harald Breivik deltar på vegne av Rubin og de Norske 
produsenter av ferske marine oljer, som vi har gitt navnet ” very low 
oxidized oils”  
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Arbeidet siger fremover…må man vel kunne si….og nå er the 2nd: 

 
 Communication Paper on a Codex Standard for Fish Oils 

Published - July XX 2010 
 

….snart ferdig og vil bli sendt ut i løpet av de to første ukene av juli. Et 
utkast ligger vedlagt (må ikke distribueres). 
 
Det viktigste som har skjedd kan vel summeres som følger: 
 

a. Scopet er endret fra Fish Oil, til Named Marine Oils 
b. Det vil fra IIWG bli foreslått å vise til fettsyreprofil for de 

enkelte ”med navn nevnelse” marine oljer (en mer detaljert 
standard enn tidligere foreslått) 

c. De Sveisiske myndigheter, som er rapportører for denne 
Codex standarden, har utarbeidet et forslag til ”Proposal for 
new work”, et prosjektdokument for Codex admistrasjonen 
og CCFO (Codex Committe for Fish Oils), hvor de foreslår i 
første omgang å kun innlemme fiskeoljer med høye 
salgsvolum. Vi stiller oss avventende til denne strategien. 

 
FHL og Maring følger videre arbeid i saken og vil holde dere løpende 
oppdatert. 
 

6. FHL-Maring Sektorgruppe, status 
Sektorgruppa Maring i FHL har p.t. 13 medlemmer. Disse 13 bedriftene er 
medlemmer av både FHL, NHO og Maring og danner forankringen for hele 
Maring Forum i FHL/NHO. 
 
Følgende arbeidsgruppe ble valgt (2009) for Sektorgruppen:  

• Jostein Refsnes, Nordlaks; leder 
• Tore Remman,  
• Harald Hagen, Marine Bioproducts 
• I tillegg så møter både Gunn Harriet Knutsen og Jon Aulie.  

 
Maring Forum, bestående både av Sektorgruppa Maring og øvrige 
medlemmer, utgjør tilsammen 35 medlemmer. Det ser ut som dette er et 
optimalt medlemstall, noen kommer til og noen faller fra hvert år, men vi 
har holdt oss stabilt på 35 medlemmer i to år nå. Men vi skulle gjerne 
vært 50 medlemmer, så meld fra hvis dere vet om potensielle medlemmer. 
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Oppdatert medlemsliste vil bli delt ut i forbindelse med Årsmøtet (se 
denne). 
 
Jostein Refsnes representerer Sektorgruppa Maring i FHLs 
Bransjegruppe Industri. Det betyr at vi nå har gode muligheter til å 
påvirke arbeidet og prioriteringer i FHL. 
 
Maring Forum har også et arbeidsutvalg som består av Sigrun Bekkevold, 
Eddy Torp med Jostein Refsnes som leder. 
 
Dette kan virke overadministrert, og på sikt så vil vi nok kun ha et 
arbeidsutvalg. 
 

7. FHL-Maring Nettside 
Vi har nå endelig kommet i gang med å revidere Marings nettsider. Denne 
kan lettest nås på følgende adresse: www.fhl.no/Maring 
 
Det betyr at den er en del av FHLs nye nettside. Så langt er denne siden 
kun en kladd for å komme i gang, som vi da føler vi er.  
 
Vi er interessert i å få kommentarer på denne, hva som skal legges inn 
etc. Dette blir også et tema på Årsmøtet 19. August (se denne). 
 

8. Maring Forum Årsmøte under Nor-Fishing: 
 
Tid: 19. august 2010 klokken 18 
Sted; Sintef Fiskeri og Havbruk, Brattørkaia 17b; 7010 Trondheim 
 

Forslag til Agenda 
Formelle saker: 

• Velkommen til Årsmøtet ved Styreformann Jostein Refsnes 
• Oppdatering om Sektorgruppen FHL-Maring og Maring Forum 
• Årsrapport, godkjenning 
• Arbeidsplan for 2010, godkjenning 
• Budsjett for 2010, godkjenning 
• Årsregnskap med noter, godkjenning 
• Valg 
• Eventuelt  

 
Faglig program 

• Et miniseminar om Påstandsforordningen (egen innkalling kommer). 
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”Revidert og godkjent regnskap” årsrapport, arbeidsplan og budsjett vil 
legges ut på vår nettside og en time før årsmøtet starter: 
 
Egen innkalling vil bli sendt ut i begynnelsen av august,  
 
Jeg håper mange vil stille opp på dette møtet. Møtet avsluttes med den 
tradisjonelle rekefesten på SINTEF Fiskeri og Havbruk; 
 

9. Maring Forum på NOR-Fishing 
Maring Forum vil ha enkel plass på FHLs Stand. 
 
Fint om dere stikker innom for en prat. 
 

10. First International Marine Ingredients Conference, MIC 2010. 
Jeg regner med at alle både er godt informert og har meldt seg på denne 
spennende og nye Konferansen som Rubin og Maring Forum har tatt 
initiativet til og står som arrangør av. 
 
Flere enn hundre har allerede meldt seg på! 
 
For de av dere som fortsatt ligger i stargropa: 
 
Se: www.marineingredients2010.net 
 

11. Nordisk LipidForum, status 
 
Neste internasjonale symposium vil bli arrangert fra 19-21 juni 2011 i 
Ålesund. 
 
I forkant av symposiet, 15-19 juni, vil det bli arrangert et Lipid Academy i 
samarbeid med Omegaland på Høyskolesenteret i Ålesund. Dette er et 
kurs i lipidkjemi; lipid analyser, ernæring, anvendelser i næringsmidler, 
administrasjonssystemer og enzymteknikk, og kan anbefales på det aller 
varmeste! 
  
Det var 6 norske deltager på Akademiet i København og disse var meget 
godt fornøyd med arrangementet.  
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Som kjent så har Maring Forum undertegnet en formell kontrakt med 
Nordisk LipidForum hvor Maring Forum tar på seg sekretariatsfunksjonen 
mens Jostein Refsnes overtar som General Sekretær. 
 
Maring Forums oppgaver for 2009 har dekket følgende: 
 

– New membership fee adress list established 
– New domane www.lipidforum.info introduced, pls have a look! 
– Lipidforum web page  moved to the new domane  
– New web page under planning/preparing 
– New account system established 
– The accounts for 2009 finsihed and revised and approved by 

the Board 
– The Lipid Forum Academy and Symposium for 2011 in 

Ålesund are under planning 
 
 

12. MareLife/HAV landet. 
 
Fagsjefen Jon Aulie er nå valgt inn i MareLifes styre. I tillegg til dette så 
har Maring Forum ansvar for alle MareLifes prosjekter og oppgaver innen 
Aktive Marine Ingredienser (egen arbeidsgruppe i MareLife).  
 
Ett av prosjektene som Maring Forum har deltatt i er det såkalte Storby 
Prosjektet, hvor mandatet/målet er: 
 
”Hvordan kan storbyene bidra til å gjøre Norge til ett av de mest 
konkurransedyktige og nyskapende land i verden?” 
 
I ”Storbymeldingen” (St.Meld. Nr 31, 2002-2003) utfordrer 
universitetsbyene med tilhørende klynger å være motorer i realiseringen 
av den beskrevne ambisjonen. Prosjektet MareLife Storby, med 
”Havlandet Norge” som hovedlevering, er svaret fra marin sektor på 
Storbymeldingen. 
 
Rapporten, som ble overelevert FKD-statsråden på Storbykonferansen i 
Bergen 15. juni, synliggjør, gjennom en analyse av storbyregionene og en 
nasjonal sammenstilling av disse, det marine Norges globale format og 
innovasjonspotensial som ledende leverandør og kunnskapsnav. Videre 
peker rapporten på viktige konkrete tiltak som kan iverksettes for å 
forbli i verdenstoppen og ikke minst utfordrer den myndighetene og 
Norges største kapitaleier, Staten selv, når det gjelder totale finansielle 
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rammebetingelser. Vår politikk for formuesforvaltning - handlingsregelen 
er en flaskehals for djerve nasjonale investeringer i vår flaggskipnæring. 
En høyoppløselig utgave av rapporten kan lastes ned fra MarLifes 
hjemmeside: www.marelife.no 
 
 eller direkte link til produktet  
 
http://www.marelife.no/downloads/category/4 
 
 
Hjemmesiden gir også utfyllende informasjon om konferansen i Bergen 
med program og presentasjoner 
 
Rapporten vil også bli tilgjengelig på vårt Årsmøte 19. august i Trondheim. 
 
 
 
 
Eller:   
Jon Aulie        
Jon.Aulie@fhl.no      

 
.  
 
Men spørsmål og synspunkter på inneholdet…. og hva som bør være med i 
de fremtidige Maring Froum Nytt, som er det nye navnet, tas i mot med 
takk,  
 
Med ønske om en god Maring sommer til alle.  
 
 
Jon Aulie      Gunn H. Knutsen  
Jon.aulie@fhl.no     gunn.knutsen@fhl.no 

 
 
 
 
 


