
BIOMARIN Mat: Viekroen Marché er i en særklasse - igjen.  For fjerde året på rad 
gikk spisestedet av med seieren i kåringen av landets beste veikro, skriver 
nettstedet NA24. 

Kongelig fôr til dronningen

Alf Fagerheim
Tromsø

Det er oppdrettsfirmaet Kir-
kenes Charr, som produserer 
finnmarksrøya, står bak et 
forskningsprosjekt, hvor de 
skal blande kongekrabbemel 
inn i fôret til røya. De samar-
beider med Nofima om selve 
gjennomføringen av forsøkene. 
Seniorforsker hos Nofima, Sten 
Siikavuopio, forteller at dette 
er et helt spesielt og unikt rå-
stoffprosjekt.

Annerkjent
Kirkenes Charr selger røya un-
der merkenavnet Finnmarks-

røye. Den er 
anerkjent for 
å holde høy 
kvalitet og er 
prisbelønnet 
for sin kvali-
tet. Kundene 
er ledende re-
stauranter og 
Hurtigruten.

S e l s k a p e t 
jobber med 
forskning og 
utvikling og 
har blant annet 
funnet fram 
til fôrings-
sykluser som 
gir økt vekst 
og seinere 
kjønnsmodning.

Røya produseres i kar på land 
i  bygda Ropelv. Anlegget er 
sikrettilgang på store mengder 
vann av god kvalitet.

Males opp til mel
Han synes det er en fornuftig 
bruk av restavfallet fra konge-
krabben: 

– Det er ingen i Norge som 
tidligere har tatt i bruk konge-
krabbeskall til å lage fôrmel. 

– Ca en tredjedel av krabben 
regnes som svinn, som aldri 
har blitt benyttet før, og dette 
utgjør omlag 100 tonn på års-
basis. 

Males opp
I praksis males krabbeskallet 
opp og tilsettes inn i fôret i ulike 
konsentrasjoner.

– Vi har flere kontrollgrup-
per av røye som får fra 0 til 
30 prosent konsentrasjon av 
krabbeskall i melet, forteller 
Siikavuopio. 

– Slik at vi ser hvilke konsen-
trasjoner man skal benyttes seg 
av for å få best mulig kvalitet 
på røya.

Større appetitt
Siikavuopio viser til forsøk 

med å blande inn skall fra 
kongekrabbe i fôr til laks, hvor 
resultatet var at laksen spiste 
mer og vokste fortere. Det er 
også gjort lignende forsøk av 
noen russiske forskere med å 
blande inn kongekrabbemel i 
fôr til ørret.

–Det virker slik at stoff i 
kongekrabbeskall fremmer 
appetitten til laks, og vi håper 
dette også vil gjelde røye.

Bærekraftig fôr
Foruten at skallet innholder 
mye proteiner, vitaminer, mi-
neraler og litt fett, så er det et 
naturlig rødt fargestoff i skallet 
på krabben som kan ha positiv 
betydning for rødfargen i kjøt-
tet til røya.

– Røya er et nisjeprodukt som 
et produseres 6-700 tonn per 
år, og råstoff fra kongekrabbe 
er perfekt til fôr for å fremme 
ekstra smak og kvalitet, sier 
han. – Det er viktig å kunne lage 
bærekraftig fôr av råstoff som 
til nå er blitt dumpet.

Fornøyd
Oddbjørn Jerijærvi i Kirkenes 
Charr er meget godt fornøyd 

med å ha Nofima med på la-
get: 
– Vi har gjennomført ulike pro-
sjekter i bedriften, hvor vi har 
samarbeidet med forskere fra 
flere ulike miljø. Det har vært 
med på å revolusjonere drifta 
av bedriften. 

Han forteller at de er i gang 
med fire-fem ulike forsknings-
prosjekter utover høsten. Deri-
blant forsøket med å blande inn 
kongekrabbemel i fiskefôret, 
hvor de blant annet samar-
beider med Nofima og har fått 
innvilget utviklingsstøtte fra 
FoU-programmet Mabit.

alf.fagerheim@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 81

KirKenes Charr
Tall i tusen kroner
Res.regnskap              2010        2009
Sum driftsinnt.  3 649  786
Driftsres.  -864  -505
Res. før skatt  -1 501  -1 152
Sum eiend.  17 482  17 661
Egenkapit. i %  19,5 %  25,5 %

FINNMARKSRØYA: Nordvest Russland og Finnmark har et potensialet i store mengder biprodukt av kongekrabbe, f.eks til bruk 
som pigment i røyefôr, sier Steve Majavara (tv) og Oddbjørn Jerijærvi.  PRIVAT FOTO

Fakta: kirkenes Charr 
Er etablert i Hesseng i Finn-QQ

mark. Stiftet i 1989, og registrert 
i enhetsregistret i 1995.

Daglig leder er Oddbjørn QQ

Jerijærvi.
Produserer røye fra klekking QQ

og yngel til slakteferdig Finn-
marksrøye.

Fikk i vinter tillatelse til å bygge QQ

eget slakteri ved oppdrettsanleg-
get.

Har deltatt i en rekke fors-QQ

kningsprosjekter, blant annet 
klekking av røyeyngel, sammen-
hengen mellom lys og tilvekst på 
røye, og fôringssykluser. 

Fakta: MaBit
Er et næringsrettet FoU-pro-QQ

gram innen marin bioteknologi i 
Nord-Norge.

Startet opp i 1998, og vil QQ

videreføres i sin nåværende form 
frem til 2015.

Finansieres av Fiskeri- og kyst-QQ

departementet, RDA Tromsø, 
Troms fylkeskommune, Nordland 
fylkeskommune og DA-Bodø.

Arktisk røye, eller Arc-
tic Queen som den er 
markedsført som, skal 
få prøvesmake fôr med 
kongelig smak.

z forsKning

Sten 
Siikavuopio

Det er ingen i  ”Norge som tidligere har 
tatt i bruk kongekrab-
beskall til å lage fôrmel. 
Sten Siikavuopio, Nofima

Oddbjørn 
Jerijærvi

Du og jeg er blitt langt sunnere
Nordmenn har kuttet ut 
brusen, og sukkerinntaket 
er på et rekordlavt nivå. Men 
fortsatt spiser vi for mye met-
tet fett. 

Det viser en fersk kost-
holdsundersøkelse blant 
voksne, ifølge Helsedirektora-
tet.  Tilsatt sukker utgjør syv 
prosent av energiinntaket hos 

både kvinner og menn. Suk-
kerinntaket ligger med det på 
et anbefalt nivå. 

– Dette er svært positivt. 
En betydelig nedgang i 
konsumet av sukkerholdig 
drikke de siste ti årene har 
nok bidratt til dette. Likevel 
vil vi fortsette å jobbe for at 
sukkerinntaket begrenses 

fordi vi vet at det er for høyt i 
enkelte deler av befolkningen, 
sier fungerende helsedirektør 
Bjørn Guldvog. 

Tallene fra den landsomfat-
tende Norkost-undersøkelsen 
viser at nordmenn får 18 
prosent av energien sin fra 
protein, 34 prosent fra fett og 
44 prosent fra karbohydrater. 

Nordmenn får fortsatt i seg 
for mye mettet fett. De største 
kildene er smør, margarin, 
olje og kjøttprodukter. 

Helsedirektøren skulle 
ønske at flere byttet ut mettet 
fett med flerumettet fett. Det 
kan redusere risikoen for 
hjertesykdom. 

– Dette kan gjøres gjennom 

å spise for eksempel mer fet 
fisk og mindre fete meieripro-
dukter. Man bør også begren-
se inntaket av rødt kjøtt og 
fete kjøttprodukter, til fordel 
for hvitt kjøtt, fisk, bønner og 
linser. Dette kan også være 
med på å redusere risikoen 
for kreft i tykktarmen, sier 
Guldvog. 
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