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Maring Sektorgruppe nå i gang i FHL!

• Sektorgruppe Maring en ny og viktig del av FHL:
– Fast plass i Bransjegruppe Industri i FHL
– Marine Ingredienser/biprodukter, en sentral plass – Marine Ingredienser/biprodukter, en sentral plass 
– Egen sesjon på FHLs neste generalforsamling
– Nært samarbeid med Sektorgruppe Mel og Olje
– Medlemsbedrifter representert i FHFs Fagutvalg for 
Biprodukter

– Medlemstallet øker og vervingen skal intensiveres
– Strategien er å overføre flest mulig av Maring
Forum medlemmene til Sektorgruppa 



Maring Sektorgruppe i FHL, status pr nov 2011:

• 14 FHL medlemsbedrifter i Sektorgruppen Maring
• 21 medlemsbedrifter som ikke er medlem av 
FHL, men i Maring ForumFHL, men i Maring Forum

• 35 medlemsbedrifter til sammen utgjør nå  
Maring Forum:
– 29 produsentbedrifter av marine ingredienser
– 6 tjenesteytende medlemmer F&U institutter 

• Mål 2012: 20 FHL medlemmer
• 25- 30 medlemmer i 2013



Finansiering Maring Forum

• Sektorgruppe medlemmene betaler kontingent                
til FHL/NHO basert på omsetning og lønnsbudsjett. 

• Ingen ekstra avgift til Maring.
• Maring Forum medlemmene er også med og bidrar
• Medlemsavgiftene skal sikre finansiering av:                
Gunn Harriet Knutsen, Jostein Refsnes og Jon Aulie

• Halvannet årsverk til sammen.
• Totalt trenger vi ca kr 1.5 mnok/år
• Rubin bidrar med 500 000 i 2011, ikke i 2012
• Kreative alternativer etterlyses…..

– Maring involveres i prosjekter?



Maring og prosjekter:

• Maring har vært med på å initiere Traceoil
prosjektet

• Traceoil: Sporing av fiskeoljer, opprinnelse og • Traceoil: Sporing av fiskeoljer, opprinnelse og 
blandingsforhold, se mappa

• Finansieres av Innovasjon Norge
• Maring er prosjektleder på vegne av 
medlemmene, med G C Rieber som hovedsøker

• Maring vil jobbe for flere slike prosjekter



Maring Forum: 
Møter utfordringer og løser problemer sammen 
med medlemmene i ulike arbeidsgrupper:

Biprodukt gruppe. 
• Ny og gammel Biproduktforordning er hovedtema
• Den nye biprodukt forordning er godkjent av EU og 

den har trått i kraft
• Forventes å tre i kraft senhøstes 2012 i Norge
• Fokus på kategori 2 materiale
• Søknad er sendt Mattilsynet (aug. 2008) på en 

alternativ metode for kategori 2 materiale basert på 
pH senking og redusert temperatur krav

• Søknaden er anbefalt av VKM og EFSA
• Håper å få den inn i EU regelverket fra 2012



Maring Forum: 
Møter utfordringer og løser problemer sammen 
med medlemmene i ulike arbeidsgrupper:

• Marin Olje gruppering (er

– Codex Alimentarius Standard for fiskeolje
– VKM Risikovurdering av fiskeoljer
– Selolje forbudet i EU
– Usunn konkurranse i Omega-3 bransjen, etiske 
retningslinjer for bransjen.

– Frivillig standard for lavoksiderte fiskeoljer
– Traceoil
– Diverse toll saker
– Tett samarbeid med GOED/Omegaland



Maring Forum: 
Møter utfordringer og løser problemer sammen 
med medlemmene i ulike arbeidsgrupper:

• To nye arbeids grupper under etablering:

– Proteiner til humant bruk

– Microalger som råstoff til omega 3 
industrien/fôr



Maring Forum – årets program:
• Årsmøte i Maring på FHLS generalforsamling i Bergen

• Medlemsmøte i mai i Tromsø

• Årsmøte i Maring Forum i Trondhjem under AquaNor

• Miniseminar om Microalger som råstoff for omega 3• Miniseminar om Microalger som råstoff for omega 3

• Arrangert Nordisk LipidForum symposium og lipid kurs i 
Ålesund i juni med 180 deltagere

• Tre møter i arbeidsgruppa for Marine oljer, hvor Codex
har vært hovedtema

• FagDag 24 november på Gardermoen

• Totalt 350-400 deltagere



ALLE MÅ HUSKE:

• Second International Marine Ingredient Conference

På Holmenkollen Park Hotel i Oslo:                         
22-24 september 2013.

• FHL Maring/FHF som hovedarrangør???



Maring Forum: Mål vi jobber etter:

• Øke verdiskapning av Norske råvarer og Norsk 
Marin Ingrediens Industri 

• Mål: (”Norge en autoritet på marine 
ingredienser”)

• Påvirke utviklingen i EU og Norsk lovverk• Påvirke utviklingen i EU og Norsk lovverk
• Være en sterk og konstruktiv medspiller med 
Mattilsynet

• Mange aktive medlemmer i en eller flere 
arbeidsgrupper

• Være en aktiv deltager i Bransjegruppe Industri 
• Samspill med andre sektorgrupper i FHL som 
gruppen for Fiskemel og Fiskeolje

• Gi info og bistand til for våre medlemmer


