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Innledning 
Algedyrkerne og foredlerne har pr våren 2021 fremdeles store utfordringer knyttet til salg og markedsføring av 

sine produkter til mat og ingredienser til mat. Det skyldes blant annet manglende dokumentasjon av 

næringsinnhold, manglende standardisering av analysemetoder og manglende harmonisering av krav til 

innhold av jod. Algenettverk Nord AS har engasjert M.Sc. Malin Kleppe for å oppsummere status for 

mattrygghet og dokumentert næringsinnhold i de viktigste dyrkede artene i dag, sukkertare og butare. Dette 

fagområdet er i rask utvikling, og det er viktig for dyrkere og produsenter å være oppdatert på situasjonen og 

dermed kunne tilpasse sin produksjon til etablerte og nye krav til dokumentasjon.  

Dette notatet presenterer kjent kunnskap om de viktigste utfordringene når det gjelder mattrygghet pr mars 

2021, og kjent kunnskap om næringsinnhold. Det peker også på framtidig forskningsbehov. Notatet må leses 

som en statusrapport og brukes til støtte og inspirasjon for nye undersøkelser, avklaringer og dokumentasjon. 

På lengre sikt vil det være en svært viktig og spennende oppgave å kunne dokumentere helseeffekter og 

bærekraft ved bruk av marine alger, og da selvsagt innenfor strenge etiske normer knyttet til markedsføring og 

holdbare produktløfter. 

Takk til Malin og alle hjelpere! 

 

Inndyr 29. april 2021 

 

Heidi Meland 

Daglig leder Algenettverk Nord AS 
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Hva krever kundene? 
For å kunne selge alger som mat og ingrediens til næringsmiddelindustrien, må noen grunnleggende krav 

tilfredsstilles. 

Matinformasjonsforskriften fra EU krever som minimum dokumentasjon av energi, fett og mettet fett, 

karbohydrater og sukkerarter, protein og salt. For tare er det i tillegg relevant å ta med innhold av jod. 

Mikrobiologisk status skal dokumenteres, og det er spesielt relevant for varmebehandlede produkt. 

Kjøperen skal videre ha dokumentasjon av transport og lagring, holdbarhet, temperatur lagring og temperatur 

transport når det er relevant. 

I dag er det ingen grenseverdier for innhold av tungmetaller og kontaminanter. Det kan komme, og 

harmonisering med EU-regelverket er viktig. 

Utvikling av emballasje er viktig for en næring med bærekraftsprofil, det gjelder særlig bruk av intelligent 

emballasje og råvarer som enkelt kan resirkuleres. Varene skal merkes med navn, dyrkingsområde, vekt, 

produksjonsdato, best før dato, LOT identitet, produsent id og opprinnelsesland. 

Fra et overordna perspektiv så må produktene for øvrig være produsert og foredlet innenfor relevant EU 

regelverk og norske lover og forskrifter for mat. 

 

Råd for bruk av butare og sukkertare  
Malin Kleppe 13.02.21 

Generelle råd: Jod  
Det er problematisk at mange i dag får i seg for lite jod. Det er ikke vanlig å sjekke jodstatus på lik linje som å 

f.eks. sjekke jern i blodet. Av denne grunn er det mange som ikke er klar over at de mangler jod i kostholdet 

sitt. Studier viser at mange norske kvinner (og menn) får i seg for lite jod (Ernæringsrådet, 2016). Årsaken til at 

betydningen av for lavt inntak av jod for kvinner vektlegges spesielt, er at det vil kunne få store negative 

konsekvenser for hjerneutvikling til foster om kvinner med for lav jodstatus blir gravide. En trenger ikke å ha 

symptomer for lavt inntak av jod, men problemet oppstår om en kommer i en situasjon hvor jod behovet øker, 

som ved graviditet og amming (De Leo, Lee, & Braverman, 2016). Personer som har hatt for lite jod i kosten sin 

over flere år, og som følge av det har fått reduksjon og tømming av jodlageret i kroppen, vil trolig også ha 

lavere toleranse for høye inntak jod i kostholdet, og må ta hensyn til det.  

I Norge er vinduet for optimalt jod-inntak lite (150-600 µg) sammenlignet med andre land, f.eks. Japan 

(maksimale mengder oppimot 3000µg). Verdien som er satt for øvre tolerable inntak av jod er ikke absolutt. 

Det vil forekomme store individuelle variasjoner for toleransen for jod (Nagataki, 2008; Yozen, Yoshimasa, & 

Irie, 2015). Alger og sjømat er de matkategoriene hvor vi finner høyest konsentrasjoner av jod (Velíšek & 

Meaden, 2014). Med dette i bakgrunn vil jod fra makroalger kunne være en god kilde for jod i kostholdet. Ved 

riktig bruk vil dette sikre jod inntaket og forbedre jodstatus til den norske befolkningen.  

Anbefalt inntak av jod er 150 µg per dag for en voksen, som tilsvarer 1050 µg I/uke (WHO, 2003). Små barn skal 

ha mindre mengder jod og gravide og ammende skal ha mer (200-250µg/dag). Nåværende øvre tolerabelt 

inntak er 600 µg I/dag, som tilsvarer et øvre tolerabelt inntak på 4 200 µg I/uke for en voksen person (EFSA, 

2014). Sikkerhetsmargin for inntak av jod vil variere fra 1050-4200 µg/uke (150-600 µg/dag). I utregningene 

forutsettes det en 100% biotilgjengelighet for jod i tare. Det er per i dag usikkert om dette er tilfellet. For en 

frisk voksen person er det lite som tilsier at et sjeldnere inntak over daglig anbefalt mengde vil utgjøre en 

helserisiko, siden kroppen har effektive metoder for å kvitte seg med overskudd jod. Det er derimot vist at et 

høyt inntak over lengre tid kan være helseskadelig (Preedy, Burrow, & Watson, 2009).  

 

  Butare 
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  Konsentrasjon 

(mg/kg våtvekt)  

Mengde/uke fersk 

tare 

Mengde/uke 

tørket 

Gjennomsnitt 145  22,9 g 3,3 g  

Min-Maks 54-347  61-9,6 1,4-9 g 

 

  Sukkertare 

  konsentrasjon 

(mg/kg 

våtvekt) 

Mengde/uke fersk 

tare 

Mengde/uke 

tørket 

Gjennomsnitt 298  11 g  1,1 g 

Min-Maks 103-426 
 

 32-7,8 g 0,7-3 g 

 

En kostholdsundersøkelse fra Norkost 3 viser at nordmenn har et gjennomsnittlig inntak av jod på 875 µg/uke, 

hvor menn har i snitt et inntak på 1015 og kvinner 770 µg/uke (Helsedirektoratet, 2012). Sikkerhetsmargin for 

jod ligger mellom 1050-4200 µg/uke. Det gjenstår altså en mengde på 3325 µg/uke før en er utenfor 

sikkerhetsmarginen satt for jod.  

Ut fra det beregnede gjennomsnittet kan man med hensyn til jodkonsentrasjonen spise 23 g fersk eller 3 g 

tørket butare pr uke om denne ikke har vært kokt eller prosessert på andre måter enn tørking. Man kan 

spise 11g fersk eller 1 g tørket sukkertare pr uke om denne ikke var vært varmebehandlet eller prosessert på 

noen andre måter enn tørking. Disse beregningene er gjort med hensyn tatt til tilførsel av jod fra andre 

matvarer.  

Skulle taren bli vasket, tørket, blansjert eller varmebehandles på andre måter vil mengde tare som kan spises 

økes fordi jodkonsentrasjonen reduseres med 94-38% (Bruhn et al., 2019; Nielsen et al., 2020). Blansjeres 

sukkertaren i 2-5 min vil en kunne spise mer fordi jodkonsentrasjon er redusert, noe som tilsvarer 186 g fersk 

sukkertare i uken. Varmebehandling vil på samme måte som blansjering trolig ha lik effekt på butare, men det 

er usikkert hvor stor grad jodkonsentrasjonen vil reduseres. Dersom butare varmebehandles/blansjeres kan en 

med hensyn til jod med stor sannsynlighet trygt tredoble inntaket pr uke.  

Kontroll av jodkonsentrasjon  
Det anbefales å gjøre analyse av jod hvert 3 år.   

Denne anbefalingen er gjort på bakgrunn av mindre variasjon over tid (tilnærmet likt høstetidspunkt) innad en 

lokalitet, og at det allerede er opparbeidet et akseptabelt gjennomsnitt for analyser av jod (totalt antall 

analyser for dyrket sukkertare: 10, butare: 20). Anbefalingen er satt med forbehold om at det ikke må 

forekomme store endringer i produksjonsstrategi, dato for innhøsting, lokalitet, endringer av utseende på taren 

(lav vekstrate eller lignende) eller andre faktorer som kan tenkes å ha en effekt på konsentrasjonen av jod i den 

dyrkede taren. Er dette tilfellet så anbefales det å gjøre hyppigere analyser av jod. Ligger analyseresultatene i 

øvre sjikt i konsentrasjonsnivået (nærmere 300-350 mg/kg våtvekt for butare; over 400 mg/kg våtvekt for 

sukkertare) anbefales det å gjøre hyppigere analyser og bruke egne analysedata i næringsdeklarasjon for å 

unngå misvisende informasjon om konsentrasjonsnivå til forbrukere.  

For analyse av jod er det viktig å sikre seg at laboratoriene er kjent med analyser på dette prøvematerialet, 

og/eller har gjennomført tiltak for å kvalitetssikre resultatene. Ulike metoder vil kunne vise en viss variasjon i 

resultatene, og det er behov for standardisering av analysemetoder for jod.  

 
Prosesser som påvirker innholdet av jod i tare 
Ulike prosesseringsmetoder av tare vil påvirke dens innhold av jod (og trolig også andre elementer). Dette er 

prosesser som steking, koking, blansjering, fermentering, vasking, tørking og bløtlegging (også re-hydrering av 

tørket tare), med variabler som ulik varighet og temperatur. Det kan også være en kombinasjon av disse (f.eks. 
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re-hydrering og steking osv.). Det er i ulike studier blitt undersøkt effektene av de forskjellige 

prosesseringsmetodene, hvor alle konkluderer med reduksjon av jodkonsentrasjon (utenom vasking er det 

betydelige reduksjoner). Dette er oppsummert i tabell i rapport fra NOFIMA 2020 (Marthe Jordbrekk Blikra, 

Skipnes, Noriega Fernández, & Skåra, 2020).  

Ved tørking, re-hydrering og koking vil det gjenstå rundt 25% av det totale innholdet av jod (Nitschke & Stengel, 

2016), og nye tall viser at ved blansjering på 60 °C i 2-5 minutter ble jodinnholdet redusert med over 90 %, 

samtidig som innholdet av polyfenoler og antioksidative egenskaper var høye (Nielsen et al., 2020). Bløtlegging 

av tare ved 30-32 °C ved ulik varighet er vist å redusere innholdet av jod med 78-88% (Nielsen et al., 2020; 

Stévant et al., 2018).  

Generelle råd: Kadmium og uorganisk arsen  
Uorganisk arsen er ikke en begrensende faktor for inntak ved normale mengder. Det vil være andre element 

som overstiger satt grenseverdi/tolerabelt ukentlig inntak før en når eksponeringsmarginen for uorganisk 

arsen. Det er derimot viktig å holde en oversikt over konsentrasjonen av dette elementet i butare og sukkertare 

grunnet dets toksisitet.  

 

Ved inntak av sukkertare og butare som ikke er varmebehandlet på noen måte, vil det være konsentrasjonen 

av jod som er begrensende faktor. Fermentering av sukkertare har vist å kunne redusere 

kadmiumkonsentrasjonen med 35% (Bruhn et al., 2019). Tolerabelt ukentlig inntak (TWI) satt av EFSA er på 2,5 

µg Cd/kg kroppsvekt i uken(EFSA, 2009) som tilsvarer 200 µg kadmium per uke for voksen person på 80 kg. I 

Europa er eksponering for kadmium gjennom andre matvarer beregnet til gjennomsnittlig 1,7 µg Cd/kg 

kroppsvekt per uke. For en person på 80 kg gir dette 136 µg per uke, hvor det gjenstår 64 µg til det maksimale 

ukentlige inntaket (VKM, 2015).   

 

  Butare 

  Konsentrasjon 

(µg/kg våtvekt)  

Mengde/uke fersk 

tare 

Mengde/uke 

tørket 

Gjennomsnitt 177  360 g  52 g 

Min-Maks 50-307  208-1280 g 38-190 g 

 

  Sukkertare 

  Konsentrasjon 

(µg/kg våtvekt) 

Mengde/uke fersk 

tare 

Mengde/uke 

tørket 

Gjennomsnitt 52,2  1226 g 120 g 

Min-Maks 12,9-110 
 

 581-4960g 59-294 g 

 

Utfra det beregnede gjennomsnittet kan man med hensyn til kadmiumkonsentrasjonen spise 360 g fersk 

eller 52 g tørket butare om denne ikke har vært kokt eller prosessert på andre måter enn tørkingen. Man kan 

spise 1,2 kg fersk eller 120 g tørket sukkertare om denne ikke var vært varmebehandlet eller prosessert på 

noen andre måter enn tørking. Disse beregningene er gjort med hensyn tatt til tilførsel av kadmium fra andre 

matvarer.  

Disse høye mengdene viser at utfra opparbeidet gjennomsnitt er ikke konsentrasjonen av kadmium 

begrensende faktor for konsum, men fremdeles konsentrasjon av jod i taren. Selv ved en reduksjon av 

jodinnhold ved blansjering i 2-5 min, noe som fører til at man kan spise 186 g fersk sukkertare i uken, så vil det 

fortsatt være jodkonsentrasjonen som begrenser inntaket. 
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Kontroll av konsentrasjon av kadmium og uorganisk arsen 
Det skal være tilstrekkelig å analysere for kadmium og uorganisk arsen hvert 4 år for produksjon av butare og 

sukkertare for å kunne sikre mattryggheten til produktene.  

 

Dette blir bekreftes av et godt opparbeidet gjennomsnitt for kadmium (antall analyser for dyrket butare: 32, 

sukkertare:50), og at det normalt er mindre variasjon for prøver for en lokalitet over flere avlingsår.  

 

Det bør i noen tilfelle analyseres oftere for kadmium: 

1. Når konsentrasjonen av kadmium er i øvre sjikt, for butare gjelder 0,3 mg/kg våtvekt og sukkertare 0,1 mg/kg 

våtvekt.   

2. Når det er store endringer i produksjonsstrategier, lokalitet, innhøstingstidspunkt, endringer av utseendet på 

taren, dårlig vekstrate ol. (dvs. store endringer som kan ha en effekt på konsentrasjonene av kadmium og 

uorganisk arsen). 

 

Selv de høyeste målte nivåene av uorganisk arsen, utgjør ikke dette en risiko for matsikkerheten når det gjelder 

normale inntak av tare. Likevel skal mengdene av uorganisk arsen holdes under kontroll grunnet dens 

toksisitet.  

 

Mikrobiologi 
Når det gjelder mikrobiologi er det ikke påvist enterokokker, koliforme, patogene vibrios eller Listeria 

monocytogenes i sukkertare eller butare. På kokt tare er det fremdeles vist et betydelig antall varmetolerante 

bakterier, noe som indikerer at varmebehandlingene ikke er tilstrekkelig til å fjerne antall levedyktige 

spordannende bakterier på taren. På grunn av isolasjonen av potensielt toksinproduserende spordannende 

bakterier (Bacillus pumilus og B. licheniformis), må det gjøres tiltak for å kontrollere veksten av disse artene i 

maten under håndtering og lagring. (Marthe J. Blikra et al., 2019). Etter/ved varmebehandling bør taren derfor 

lagres kaldt for å unngå vekst av Bacillus spp. Det må kommenteres at verdiene målt i denne studien var langt 

lavere enn hva som ansees som ikke trygt å spise.  
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Forskningsbehov 
Malin Kleppe 26.03.21 

Mattrygghet 
Varedeklarasjon for butare og sukkertare gjelder innholdet i fersk tare og ved noen tilfeller er det gjort analyser 

på tørket tare. Studier vises viktigheten med en standardisering for behandling/prosessering av tare, og en 

deklarering av behandlede produktene. Årsaken til dette er at innhold av ulike komponenter i butare og 

sukkertare endres ved ulik behandling (fermentering, varmebehandling, tørking ol.). Eksempel er blansjering, 

som har vist å redusere innholdet av jod betydelig, men også øke kvaliteten av proteiner og andelen 

flerumettede fettsyrer i sukkertare (Nielsen et al., 2020). Denne teksten beskriver behovet for å undersøke 

årsaker til variasjoner i rå/fersk sukkertare og butare. I fremtidig forskning vil det også være behov for 

deklarering av videre prosesserte produkter av butare og sukkertare. Konsum av fersk eller tørket butare og 

sukkertare er begrenset av høyt innhold av jod. I tillegg inneholder disse artene konsentrasjoner av 

tungmetallene kadmium og uorganisk arsen som kan være problematisk når det gjelder mattrygghet. 

Begrensende faktor for konsum av sukkertare vil være innholdet av jod, for butare kan det være kadmium 

og/eller jod. For å sikre mattryggheten for inntak av disse artene må en forsikre seg om at konsentrasjonene 

ikke overstiger grenseverdier som er utarbeidet i EU (gjelder kadmium) og CEVA (jod og uorganisk arsen). Det 

vil forekomme en naturlig variasjon for konsentrasjonene av tungmetaller og jod. Ved store variasjoner er det 

viktig med mer kunnskap for å kunne forklare disse, og hvordan en best kan sikre seg et stabilt innhold av de 

ulike elementene. Det er også viktig med forskning på metoder/prosesser for å redusere konsentrasjonene av 

tungmetaller, slik at en best mulig kan sikre mattryggheten til disse produktene.  

Variasjoner som må avdekkes 

Kadmium 
Forskjeller i kadmiumkonsentrasjon i ulike prøver av dyrket sukkertare og butare påvirkes av miljøpåvirkninger 

ved de ulike lokalitetene, samt biologisk variasjon. Tidligere studier har vist effekten av individuelle variabler 

som tilgjengelighet til næringsstoffer, karbondioksid/pH, vannbevegelser, populasjonstetthet, temperatur, lys 

eller saltholdighet på vekst og sammensetning av tarebiomasse (F. C. Küpper et al., 1998; Lüning & Mortensen, 

2015; Manns, Nielsen, Bruhn, Saake, & Meyer, 2017; Stengel, McGrath, & Morrison, 2005). Det er normalt 

forholdsvis liten variasjon innad i en lokalitet for dyrket tare innad et høstetidspunkt, noe som trolig kan 

begrunnes med biologisk variasjon. Likevel er det er det et behov å få redusert innholdet av kadmium, og 

dermed også å finne ut hva som kan forårsake forskjeller i konsentrasjoner av kadmium i sukkertare og butare.  

Uorganisk arsen 
Konsentrasjonen av uorganisk arsen i disse artene er normalt lave, og under grenseverdien definert av CEVA i 

Frankrike (3 mg/kg tørrvekt) og eksponeringsmargin fra 0,09-0,38 µg/kg kroppsvekt/dag (VKM, 2016). Grunnet 
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toksisiteten til uorganisk arsen er det likevel behov for økt forståelse for årsaken til variasjon innad i prøvene av 

makroalger. Tidligere studier kan tyde på at konsentrasjonen av uorganisk arsen ikke påvirkes mye igjennom 

sesongen for dyrket tare i IMTA anlegg. Dette kan ha en sammenheng med at dyrket tare i IMTA vil ha jevn 

tilgang til fosfor (HPO4 2-) fra fiskeoppdrettsanlegget, som igjen kan konkurrere med opptaket av uorganisk 

arsen (HAsO4 2-), siden det er vist at ved mangel på fosfor vil alger akkumulere større mengder uorganisk arsen 

(Ronan et al., 2017).   

Jod  
Konsentrasjonen av jod i analyserte prøver fra dyrkere viser for sukkertare en variasjon mellom 103-426 mg/kg 

våtvekt. For butare er variasjonen mellom 54-347 mg/kg våtvekt. Dette er på tvers av lokaliteter og 

høstetidspunkt. Jodkonsentrasjonen kan gjenspeile et resultat av biotisk og abiotisk stress og for regulering av 

oksidativt stress som både kan være forårsaket av eksogen eller endogen påvirkning (F. Küpper, Kloareg, Guern, 

& Potin, 2001; F. C. Küpper et al., 1998). Taren kan også påvirkes av forbindelser i miljøet som kan føre til en 

økning av jod. Variasjonene innad en lokalitet og ved et høstetidspunkt har vist seg å være lavere. Likevel er det 

per dags dato ikke mulig å forklare de store variasjonene av jod i sukkertare og butare. Det er viktig å påpeke at 

det trolig vil forekomme variasjon av jodkonsentrasjon ved ulike analysemetoder. Det kan være nødvendig å 

sikre at laboratoriet har gode og standardiserte metoder for analyse av jod på prøvematerialet, og har 

gjennomført tiltak for å kvalitetssikre resultatene.  

Det er av interesse å undersøke helseeffekter for større inntak av jod gjennom makroalger (sukkertare og/eller 

butare), ved ulike tidsintervaller (sjeldent til over lengre tid). Er sikkerhetsmarginen for optimalt jod-inntak for 

norsk befolkning for lite (150-600 µg)? Det er også av interesse å undersøke biotilgjengeligheten for jod i 

makroalger som sukkertare og butare. 

Prosessering som kan redusere mengde jod i tare  
Nylig har en rekke prosesser som kan redusere konsentrasjonen av jod i brunalger blitt undersøkt. Disse er 

gjennomgått i eget dokument (se «Jod, kadmium og uorganisk arsen i butare og sukkertare -råd og 

anbefalinger»). Kort oppsummert så vet vi at varmebehandling av tare (koking, steking, blanchering osv.) vil 

redusere innholdet av jod. Det gjenstår likevel å få dette bekreftet for butare på lik linje som med sukkertare. 

Det kommer frem at en stor prosentandel av jod vil forsvinne ved varmebehandling som blanchering og koking 

(Bruhn et al., 2019; Bruhn et al., 2017; Nielsen et al., 2020; Stévant et al., 2018), men studier viser noe 

motsigende resultater når det gjelder ved hvilke temperaturer og i hvilken grad jod innholdet reduseres. Det 

kan derfor være fordelaktig å gjenta deler av disse studiene, både i forhold til geografisk variasjon og for både 

butare og sukkertare. 

 

Geografi, lokalitet 
Det har til nå vært store variasjoner av metaller mellom lokaliteter. Hvorfor det er slik er ukjent. Det er av 

interesse å få forsket på hva som fører til forskjeller av metaller ved ulike lokaliteter. Er det mulig å se en trend 

av kadmium langs norskekysten? Dette er noe som bør undersøkes nærmere. Opptaket av kadmium vil kunne 

være avhengig av tilgjengeligheten på kadmium i omgivelsene (Markham, Kremer, & Sperling, 1980). 

Undersøkelser viser at økt temperatur (Ray, 1984) og redusert salinitet (Rainbow, 1997) kan øke 

biotilgjengeligheten av kadmium i vannet. Miljøendringer gjennom året er markante på alle lokaliteter, og det 

fremkommer derfor tydelig at dette vil ha en effekt på konsentrasjoner av uorganiske grunnstoff i taren. Dette 

gjelder også miljøpåvirkninger som varierer på ulike lokaliteter. 

Vill versus dyrket 
Det forekommer forskjeller i viltvoksende og dyrket tare. Ved en større forståelse for hva som forårsaker f.eks. 

variasjonene for jod vil det også være mulig å få en større forståelse for variasjonene mellom dyrket og 

viltvoksende tare. Det er lagt fram en rekke hypoteser knyttet til forskjeller, et eksempel er om den raske 

veksten til dyrket tare kan være forbundet med opptak av en rekke essensielle metaller, som kan bety at de 

uønskede metallene ikke blir tatt opp i like stor grad (Kleppe, 2017). Dette gjenstår det å få bekreftet.  



 
 
 
    

9 
 

Dyrket tare i nærheten av oppdrettsanlegg vil ha en kilde til næringsstoff gjennom fôrspill og feces som fører til 

gode vekstvilkår (Chapman et al., 2014). Dette vil kunne påvirke konsentrasjonen av kadmium, jod og uorganisk 

arsen. Det kan forekomme en fortynningseffekt grunnet høy veksthastighet. I tillegg kan en tilgjengelighet til 

alkalimetallet kalsium ha en effekt på opptak av kadmium, grunnet mangel på selektivitet mellom ionene (på 

grunn av lik ioneradius) (Davis, Volesky, & Mucci, 2003). Det er derfor viktig å merke seg at tilstedeværelse av 

ulike metaller kan påvirke opptaket og akkumuleringen av kadmium og andre metaller. Dyrket tare nært 

oppdrettsanlegg vil ha andre vekstvilkår og tilgang til næringsstoffer og andre elementer enn den viltvoksende 

taren. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke opptaket og akkumuleringen av jod og metaller indirekte 

(Lüning & Mortensen, 2015), samt at lakseanlegg kan være en mulig kilde for jod, kadmium og andre elementer 

(Sanden et al., 2015; Sanden et al., 2017).  

En annen viktig forskjell på vilt og dyrket tare er alderen på taren. Viltvoksende tare vil hovedsakelig bestå av 

tare som er eldre enn dyrket tare. Dette kan bety en større grad av bioakkumulering for eldre tare grunnet 

sammensetningen av polysakkarider og polyfenoler i taren vil endres med alder. Forskjeller i mannuronsyre og 

guluronsyreenheter i alginat i tillegg til innhold av polyfenoler har vist å ha en effekt på akkumulering av 

metaller (Stengel et al., 2005), og det fremkommer at eldre vev kan ta opp større mengder kadmium (Markham 

et al., 1980).  

Produksjonsstrategi 
Det er lite som tilsier at f.eks. ulike dyrkingsmedier vil påvirke konsentrasjonene av metaller i butare og 

sukkertare (Kleppe, 2017). Det er viktig å huske at skulle man observere endringer i plantenes utseende, 

forskjeller i vekstrate og andre lignende faktorer så vil dette kunne påvirke opptaket og innholdet av metaller. 

Det gi variasjon for bestemte elementer? 

Dato for innhøsting 
Det forekommer variasjoner ved ulike høstedatoer. Sammenhengen er kompleks, siden variasjonene trolig ikke 

kan generaliseres til hele norskekysten. Noe som er mer sikkert er at ved senere høsting vil taren i større grad 

utsettes for påvekstorganismer, som igjen kan øke konsentrasjoner av f.eks. kadmium eller uorganisk arsen 

(Kleppe, 2017). For konsentrasjonen av jod i tare har tidligere studie vist en reduksjon av jodkonsentrasjon 

gjennom vår og sommer, og det blir begrunnet med en periode preget av sterkere solstråleirradiasjon og 

høyere forekomst av endo- og/eller epifytisme som fører til oksidativt stress og utskillelse av jod (Gall, Küpper, 

& Kloareg, 2004). Det gjenstår å få undersøkt dette nærmere for dyrket butare og sukkertare.  

Prosessering som kan redusere innholdet av uønskede metaller i tare 
Det er av stor interesse å få kunnskap om prosesseringsmetoder som kan redusere innholdet av uønskede 

metaller i sukkertare og butare. Spesielt gjelder dette for kadmium i butare og sukkertare. For at disse 

makroalgene skal kunne tas i bruk som en grønnsak må nivåene av kadmium ikke overstige satt grenseverdi på 

0,05 mg/kg våtvekt (VKM, 2015).  

Organisk og uorganisk arsen  
Det finnes gode metoder for analyse av uorganisk og organisk arsen, men analysemetoden for uorganisk arsen 

er kostbar å utføre. Det har vært større fokus på andelen uorganisk arsen enn på totalarsen i butare og 

sukkertare. I fisk er det meste av forekomsten av arsen den ikke giftige formen arsenobetanin (Sele et al., 

2012). Det gjenstår imidlertid å få spesifisert de organiske formene for arsen i butare og sukkertare for å sikre 

mattryggheten. De organiske formene til arsen vil i hovedsak ikke være en trussel for mattryggheten på grunn 

av at innholdet er mindre og ikke helseskadelig.  

Allergener  
Det vil være av interesse å undersøke mengden skalldyr og annet som evt. ikke blir vasket bort i normal 

prosedyre for vasking. Dette for å kunne anslå om produktene må merkes med innhold av allergener. Mulige 

allergener som bør undersøkes i forbindelse med dyrket tare er, skalldyr, fisk og bløtdyr.  
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Giftstoffer 
Det er ingen kjente giftstoffer som er til stor trussel for konsum av dyrket butare og sukkertare. For andre alger 

har det potensielt kunne være problematisk med innholdet av kainsyre i søl. Dette er ikke en utfordring for 

inntak av butare eller sukkertare. Det er kunnskapshull når det gjelder mulighet for opphopning av fytotoksiner 

fra skadelige blågrønnalger i tare. Dette vil da gjelder ved høsting eller dyrking i områder med opphopning av 

denne algen. EFSA regner veksten av trådformede cyanobakterier på spiselig tare som et potensielt problem. 

Tilsvarende har produksjonen av giftstoffer fra dinoflagellater som kan finnes på tare, blitt sett på som et nytt 

problem (Banach, Hoek-van den Hil, & Fels-Klerx, 2020). Det er ikke kjent at dette skal være et problem for 

dyrket tare.  

Næringsstoffer i makroalger 
Butare og sukkertare kan være en god kilde til en rekke viktige næringsstoffer. Variasjonen av disse vil være 

viktig å få kartlagt. Hittil har derfor vært mye fokus på metaller og elementer som kan være problematisk for 

inntak av makroalgene, butare og sukkertare, for å sikre mattryggheten. Nå er det samlet mye informasjon og 

kunnskap om hvordan disse utfordringene kan og bør håndteres og hvilke videre arbeid som kan være 

nødvendig. Når mattryggheten i større grad sikres, er det et økende behov for kunnskap om næringsstoffene i 

dyrket butare og sukkertare.  

Analyse av næringsstoffer 
Det er i dag et stort behov for sikre og robuste metoder for analyse av næringsstoffer i makroalger. Det gjelder 

spesielt analyser av vitamininnhold. Dette bør løses i større prosjekter knyttet til analyse av alle næringsstoffer i 

tare. Ved gode analysemetoder vil det også være mulig å forske på variasjoner i de ulike næringsstoffene, og 

hvordan variasjonen eventuelt er knyttet til lokalitet, strategier for produksjon, prosessering, dato for høsting 

ol.  

Det er forsket mye på fucoidan i makroalgerer, men ikke så mye spesifikk forskning rettet mot fucoidan i butare 

og sukkertare. Siden fucoidan vil ha forskjellige biologiske egenskaper ved ulike kjemiske strukturer er det viktig 

å kartlegge de ulike kjemiske strukturene i butare og sukkertare. Dette må gjøres for å kunne sikre om tidligere 

forskingsresultater kan være overførbare til disse artene. Andre komponenter i taren som er gunstig 

helsemessig vil være av interesse for videre forskning. Et spesielt punkt vil være en indentifisering av spesifikke 

phlorotanniner i dyrket sukkertare og butare.  

Næringsdeklarasjon/varedeklarasjon  
Det er behov for å anskaffe tilstrekkelig med data for næringsstoffer i norsk dyrket sukkertare og butare for å 

kunne etablere en fullstendig varedeklarasjon disse makroalgene. Det er stor usikkerhet knyttet til et 

gjennomsnitt fra et lite analysegrunnlag. Pr dato er det behov for ytterligere analyser og flere prøver på disse 

næringsstoffene: 

Vitaminer (niacin B3, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, Vitamin E, riboflavin B2, tiamin B6, vitamin B12, vitamin 

C, Folat B9), energi, fett, fettsyrer, karbohydrater, kostfiber, protein, beta karoten, allergener og aminosyrer. 

Viktigst vil være å få et større antall analyseresultater for konsentrasjonen vitaminer i dyrket butare og 

sukkertare. For analyse av vitaminer (dette gjelder kanskje også flere næringsstoffer i tare) må metoder 

kvalitetssikres for å sikre riktige analyseresultatene på dette bestemte prøvematerialet. Tare er tidligere løftet 

frem som en mulig kilde til B12, spesielt for personer som grunnet vegetarisme kan ha mangel på gode kilder 

for B12 i kostholdet. Et problemområde for bruk av butare og sukkertare som en kilde for B12, er at B12 i tare 

kan forekomme på former som ikke er biotilgjengelig for mennesker. Derfor må det undersøkes på hvilke 

former B12 forekommer i dyrket norsk butare og sukkertare, og evt. biotilgjengeligheten til de ulike formene 

for B12.  

Prosesseringsmetoders påvirkning på næringsstoffer   
Studien fra Nielsen et al.,2020 viser reduksjonen av jod i sukkertare etter blanchering, og at blanchering 

påvirker innholdet av polyfenoler og essensielle aminosyrer positivt. Det kunne vært av interesse å 

sammenligne andre fenolske substanser som flavonoider (pigmentet fucoxanthin) og polysakkaridet fucoidan 
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før og etter blanchering. Begge disse er verdifulle når det gjelder antioksidantaktivitet. Dette er en studie gjort 

spesielt for blansjering av sukkertare. Det vil også være av interesse å se nærmere på andre 

prosesseringsmetoder og hvordan disse påvirker innholdet av næringsstoffer, metaller, i tillegg til smak, farge 

og tekstur. Det vil også være interessant å få dette gjennomført for butare.  

 

Det er mye som tilsier at prosessering av taren etter at den er høstet vil kunne påvirke konsentrasjonene av 

ulike element, næringsstoffer ol. Eksempler på dette er lyssensitive næringsstoffer (antioksidanter) som vil 

kunne reduseres ved eksponering for sollys. Tørkemetode (faktorer som temperatur, varighet) vil også påvirke 

innhold av næringsstoffer. Forskningsresultater gjort på andre lignende brunalger, vil til en viss grad være 

overførbare til butare og sukkertare. Ved å kvalitetssikre tørkemetode f.eks., vil en kunne vite hvordan 

innholdet av bestemte vitaminer påvirkes. Dette henger sammen med behovet for gode og robuste metoder 

for analyse av næringsstoffer i makroalger. 

Geografi, lokalitet 
Det er flere komponenter i taren som vil variere med ulik geografisk lokalitet. Eksempler på dette er at 

alginatinnholdet i tare kan synes å være nokså konstant gjennom året, men de ulike uronsyre-enhetene som 

alginat er bygget opp av ser ut til å kunne variere ved ulike lokaliteter. Forholdet mellom disse kan påvirke 

bindingsevnen til alginat og affinitet mot metaller (som kalsium og kadmium). (Manns et al., 2017). Kan dette 

også ha en sammenheng med utseendet til tarebladene ved ulike lokaliteter? Dette er et eksempel på at det 

kan forekomme forskjeller i næringsinnholdet innholdet i tare ved ulike lokaliteter.  

Produksjonsstrategi og dato for innhøsting  
Det finnes forskning som undersøker muligheten for å optimalisere mengder fucoidan i sukkertare, og hvordan 

sesongmessig variasjon og miljømessige forhold (lys, næringstilgang, saltholdighet og eksponering) kan påvirke 

konsentrasjonen av dette polysakkaridet (Bruhn et al., 2017). Forskningsprosjektet er gjennomført på dansk 

sukkertare, mens det mangler forskning på norsk sukkertare og butare. Det er også kjent at andre 

næringsstoffer i taren vil variere med blant annet sesong (laminarin og mannitol (Manns et al., 2017) og andre 

miljøfaktorer. 
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Tabeller 
Butare fersk 

 
Enhet 

Vanninnhold % 85,6 % 

Tørrstoff % 14,5 g/100g 

Energi  227,6 kJ/100g 

Energi 30,2 kcal/100g 

Aske 4,3 g/100g 

Protein 2,3 g/100g 

Fett 5,1 mg/g  

Enumettede fettsyrer 0,7 mg/g 

Flerumettede fettsyrer 2,9 mg/g  

Mettede fettsyrer 1,0 mg/g  

Sum n-6  0,7 mg/g  

Totalt sukker 0,1 g/100g 

Karbohydrater 1,4 g/100g 

Salt (NaCl) 1,7 g/100g 

Kostfiber 6,0 g/100g 

B3 (niacin) 0,6 mg/100g 

B6 (Pyridoxine) 0,07 mg/kg 

B9 (Folat) 49 µg/100g 

B12 (cobalamin) 12 µg/100g  

Vitamin E (alfa- tokoferol) 7,7 mg/kg  

Fe 12,6 mg/kg 

Se 0,05 mg/kg 

Zn 10,4 mg/kg 

Cu 0,64 mg/kg  

Jod 145 mg/kg  

Na 7779 mg/kg  

Mg  1591 mg/kg  

P 507 mg/kg  

K 10345 mg/kg 

Ca 3408 mg/kg 

As 7,8 mg/kg  

Cd 0,17 mg/kg 

Uorganisk As 27 µg/kg 

Histidine 0,03 g/kg 

Threonine 0,54 g/kg  

Lysine 0,64 g/kg  

Tyrosine 0,06 g/kg  

Methionine 0,04 g/kg  

Valine 0,63 g/kg  

Isoleucine 0,45 g/kg  

Leucine 0,81 g/kg  

Phenylalanine 0,52 g/kg  
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Sukkertare fersk Enhet 

Vanninnhold % 90,1 % 

Tørrstoff % 9,8 g/100g 

Energi  154,46 kJ/100g 

Energi 17,67 kcal/100g 

Aske 4,38 g/100g 

Protein 1,42 g/100g 

Fett 2,81 mg/g  

Enumettede fettsyrer 0,58 mg/g  

Flerumettede fettsyrer 1,27 mg/g  

Mettede fettsyrer 0,96 mg/g  

Sum n-6  0,30 mg/g  

Totalt sukker 0,07 g/100g 

Karbohydrater 1,2 g/100g 

Salt (NaCl) 1,28 g/100g 

Kostfiber 3,48 g/100g 

B3 (niacin) 0,19 mg/100g 

B6 (Pyridoxine) 0,18 mg/kg 

B9 (Folat) 30 µg/100g 

B12 (cobalamin) 9,7 µg/100g 

Vitamin E (alfa- tokoferol) 1,975 mg/kg 

Fe 4,835 mg/kg 

Se 0,023 mg/kg 

Zn 3,581 mg/kg 

Cu 0,391 mg/kg 

Jod 298,4 mg/kg  

Na 5329,1 mg/kg  

Mg  886,2 mg/kg  

P 281,1 mg/kg  

K 14983,0 mg/kg  

Ca 1687,3 mg/kg  

As 6,49 mg/kg  

Cd 0,052 mg/kg  

Uorganisk As 19,3 µg/kg 

Histidine 0,091 g/kg  

Threonine 0,31 g/kg  

Lysine 0,285 g/kg  

Tyrosine 0,04 g/kg  

Methionine 0,025 g/kg  

Valine 0,37 g/kg  

Isoleucine 0,195 g/kg 

Leucine 0,51 g/kg 

Phenylalanine 0,202 g/kg  
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Butare fersk         Sukkertare fersk         

  Gjennomsn
itt 

Variasjon  Antall 
analyser 

Enhet   Gjennomsn
itt 

Variasjon 
maks-min  

Antall 
analyser 

Enhet 

Maks-min Vanninnhold % 90,1 94,3-86,4 7 % 

Vanninnhold % 85,6 87,0-84,9 5 % Tørrstoff % 9,8 13,0-6,0 55 g/100g 

Tørrstoff % 14,55 19,80-
7,93 

37 g/100g Energi  154,46 313-42,6 11 kJ/100g 

Energi  227,63 413,0-
98,0 

9 kJ/100g Energi 17,67 29.okt 7 kcal/100
g 

Energi 30,2 35,0-24,0 6 kcal/100
g 

Aske 4,38 5,2-2,9 11 g/100g 

Aske 4,3 4,8-4,0 9 g/100g Protein 1,42 1,8-0,55 11 g/100g 

Protein 2,31 3,00-1,93 9 g/100g Fett 2,81 5-0,5 11 mg/g ww 

Fett 5,1 7,00-3,95 9 mg/g ww Enumettede fettsyrer 0,58 1-0,12 10 mg/g ww 

Enumettede fettsyrer 0,69 1,00-0,46 8 mg/g ww Flerumettede fettsyrer 1,27 2,4-0,28 10 mg/g ww 

Flerumettede fettsyrer 2,9 3,50-2,29 8 mg/g ww Mettede fettsyrer 0,96 1,6-0,29 10 mg/g ww 

Mettede fettsyrer 1,03 1,40-0,73 8 mg/g ww Sum n-6  0,3 0,50-0,13 5 mg/g ww 

Sum n-6  0,68 0,74-0,65 4 mg/g ww Totalt sukker 0,07   1 g/100g 

Totalt sukker 0,15   1 g/100g Karbohydrater 1,2 2,5-0,4 7 g/100g 

Karbohydrater 1,42 2,60-0,80 6 g/100g Salt (NaCl) 1,28 1,54-1,1 7 g/100g 

Salt (NaCl) 1,71 1,90-1,40 6 g/100g Kostfiber 3,48 5,3-2,2 7 g/100g 

Kostfiber 6,02 6,30-5,50 6 g/100g B3 (niacin) 0,19 0,19-0,19 1 mg/100g 

B3 (niacin) 0,57   1 mg/100g B6 (Pyridoxine) 0,18 0,18-0,18 1 mg/kg 

B6 (Pyridoxine) 0,07   1 mg/kg B9 (Folat) 30   1 µg/100g 

B9 (Folat) 49   1 µg/100g B12 (cobalamin) 9,7 9,7-9,7 1 µg/100g 

B12 (cobalamin) 12   1 µg/100g  Vitamin E (alfa- 
tokoferol) 

1,975 2,3-1,4 4 mg/kg 
ww 

Vitamin E (alfa- tokoferol) 7,67 9,10-6,40 3 mg/kg 
ww 

Vitamin E (beta- 
tokoferol) 

0,047 0,047-
0,047 

4 mg/kg 
ww 
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Vitamin E (beta- tokoferol) 0,06 0,07-0,06 3 mg/kg 
ww 

Fe 4,835 14,3-1,85 49 mg/kg 
ww 

Vitamin E (gamma- 
tokoferol) 

0,05 0,05-0,04 3 mg/kg 
ww 

Se 0,023 0,061-
0,001 

49 mg/kg 
ww 

Vitamin E (beta- 
tokotrienol) 

0,16 0,19-0,11 3 mg/kg 
ww 

Zn 3,581 7,0-1,5 49 mg/kg 
ww 

Fe 12,65 52,26-
3,52 

31 mg/kg 
ww 

Cu 0,391 3,1-0,04 49 mg/kg 
ww 

Se 0,05 0,12-0,01 31 mg/kg 
ww 

Jod 298,4 425,8-
103,2 

10 mg/kg 
ww 

Zn 10,46 23,01-
1,93 

31 mg/kg 
ww 

Na 5329,1 6400-4405 12 mg/kg 
ww 

Cu 0,64 1,93-0,10 31 mg/kg 
ww 

Mg  886,2 1100-769 9 mg/kg 
ww 

Jod 145,02 346,6-
52,4 

20 mg/kg 
ww 

P 281,1 400-160 9 mg/kg 
ww 

Na 7779,09 9500-
6700 

12 mg/kg 
ww 

K 14983 21000-
11000 

8 mg/kg 
ww 

Mg  1591,62 1738,4-
1200 

8 mg/kg 
ww 

Ca 1687,3 2148-899 9 mg/kg 
ww 

P 507,01 585,4-400 8 mg/kg 
ww 

As 6,49 11,1-1,9 50 mg/kg 
ww 

K 10344,75 12426,1-
6000 

8 mg/kg 
ww 

Cd 0,052 0,11-0,01 50 mg/kg 
ww 

Ca 3408,15 4666,6-
1200 

8 mg/kg 
ww 

Uorganisk As 19,3 37-14 14 µg/kg 
ww 

As 7,77 15,07-
2,15 

32 mg/kg 
ww 

Histidine 0,091   8 g/kg ww 

Cd 0,17 0,31-0,05 32 mg/kg 
ww 

Threonine 0,31571429 0,72-0,02 8 g/kg ww 

Uorganisk As 27,32 96,70-
7,29 

14 µg/kg 
ww 

Lysine 0,285 0,76-0,03 8 g/kg ww 

Histidine 0,03 0,04-0,03 6 g/kg ww Tyrosine 0,04 0,04-0,04 8 g/kg ww 

Threonine 0,54 1,00-0,08 6 g/kg ww Methionine 0,025 0,03-0,02 8 g/kg ww 
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Lysine 0,64 1,30-0,10 6 g/kg ww Valine 0,37285714 0,86-0,02 8 g/kg ww 

Tyrosine 0,06 0,07-0,06 6 g/kg ww Isoleucine 0,195 0,64-0,04 8 g/kg ww 

Methionine 0,04 0,04-0,04 6 g/kg ww Leucine 0,50714286 1,2-0,03 8 g/kg ww 

Valine 0,63 1,20-0,09 6 g/kg ww Phenylalanine 0,202 0,8-0,04 8 g/kg ww 

Isoleucine 0,45 0,89-0,06 6 g/kg ww 
     

Leucine 0,81 1,60-0,11 6 g/kg ww 
     

Phenylalanine 0,52 1,00-0,07 6 g/kg ww 
     

 


