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Örþörungar

• Fæða framtíðarinnar

• Afkastamikil auðlind

• Samtíningur óskyldra hópa einfrumunga; grænþörungar, bláþörungar
(bakteríur) frumdýr.

• Finnast í vatni, sjó, eyðimörkum, jöklum

• Hundruðir þúsunda tegunda

• Vannýtt auðlind, tveir tugir í ræktun

• Ræktaðir í áratugi

• Með stillingu umhverfisaðstæðna má stýra efnasamsetningu þeirra
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Örþörungar eru notaðir í eftirfarandi tilgangi
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Virðisaukning tekur á sig margar myndir
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Staðsetning efna í virðiskeðjunni

Verðmæt efni/not
Fæðubótaefni

• Phyocyanin

• Astaxanthin

• Β-karotin

• Omega-3 

• Q10

Snyrtivörur

• Gegn appelsínuhúð

• Gegn öldrun húðar

Lyf

Verðminni efni

Fóður og áburðarefni

• Fitur og prótein og kolvetni

Efnaiðnað

• Fjölliður

• Litarefni

• Lífdísil

• Hreinsun frárennslisvatns

• Binding koltvísýrings



Hvað þarf til að fara efst í virðiskeðjuna



Vinnslan: Skref í fullvinnslu



Vinnsla og virði
Til að komast efst

• Tæki = skilvindu, frumubrjót, þurrkara, supercritical

• Þekkingu

• Samstarf

• Rannsóknir

• Fjármuni

• Fæða framtíðarinnar

• Framleiðslutækni í mótun

útdregið

þurrkað

pestó



Virði ræðst af gæðum - Ræktunartækni
Þörungar á hæstu þrep virðiskeðjunnar eru oftast ræktaðir í 
lokuðum kerfum. 



Staðreyndir um þörungaræktun
• Gróðurhúsaárhif: Binding CO2 úrgangur er O2

• Framleiðni: Flatarmál fyrir framleiðaslu 1 kg nautakjöts (30m2) gefur
1200 kg örþörunga

• Framleiðni er 20 falt meiri en í framleiðslu soyabauna




