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Lokasjon
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Kvalvik
Group AS

KvalvikBait AS
R&D/Market/Sales

(Bait hook fishing, trap
fishing, angling)

Kvalvik BlueBio AS
Market/Sales

Food supplements and 
ingredients

Misjon og Organisering
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• Tilby verdiskapende produkter fra marint restråstoff for 
å styrke bærekraften til norsk fiskeriindustri



KvalvikBait:
• Bærekraftig agn ved utnyttelse av marine 

biprodukter
• Luktbasert attraktant

Forskningsrådets 
innovasjonspris 2014:

Pris årets agn EFFTEX 2016:



Behovet for kunstig agn
Norsk kjøpt husholdningskonsum av sjømat 2009, 

produktvekt og nominell verdi 
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• > 100.000 tonn matfisk går til agn i dag
• Norges konsum av sjømat er ca 80.000 tonn pr 

år
• Forbud mot utkast av biprodukter og 

restråstoffer
• Krav til bærekraftig fiske
• Verdi agnforbruk flere milliarder pr år

• Sild ca. 9 kr/kg
• Akkar ca. 23/kg

• Krav til kjøl/fryselagring av tradisjonelt agn



Snøkrabbe som ressurs
• Havforskningsinstituttet 

estimerte at fangsten kunne 
vokse til 100.000 tonn innen 
2024

• Kvote i 2017 4.000 tonn
• Lever i kaldt, dypt hav (maks 5oC)
• Klør og bein eksporteres 

hovedsakelig til Asia
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Verdikjede
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Omega-3 
olje

Protein-
hydrolysat

Snøkrabbefiske i 
Barentshavet

Klør og bein eksporteres 
Primært til Asia

Enzymatisk hydrolyse,
separasjon og rensing

Krabbeskall



Kvalvik BlueBio
• Produksjon av smaksforsterker og 

høykvalitets-omega-3 olje i én 
felles prosess fra snøkrabbe

• Omega-3 olje til 
helsekostapplikajsoner

• Olje i bulk – Arctic Opiliomega®
• Smaksforsterker i ulike 

matanvendelser
• Snow Crab Umami®

• Delvis avproteinisert snøkrabbeskall
til kitosanproduksjon
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Snow Crab raw
material 
(frozen)

Milling

Heated mixing
reactor

Enzymes

Tricanter/Separator
Omega-3 Snow

crab oil
Deproteinized

crab shell

Snow crab
peptides
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Hovedutfordringer

• Konsistent råmateriale
• Regulatoriske barrierer olje
• Differensiere smakforsterkerproduktet i 

markedet


	Slide Number 1
	Lokasjon
	Misjon og Organisering
	Slide Number 4
	Behovet for kunstig agn
	Snøkrabbe som ressurs
	Verdikjede
	Kvalvik BlueBio
	Slide Number 9
	Hovedutfordringer

