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Þörungar eru framtíðin

• Þörungar eru undirstaða lífs okkar – 70-80% af súrefni
jarðar er framleitt af þörungum

• Þörungar eru næsta bylting í fæðuframleiðslu
• Framleiðsla 1kg af nautakjöti þarfnast 30m2, á 30m2 má

framleiða > 2000 kg smá þörunga
• Binda CO2 og framleiða O2



Þörungar – Næsta bylting í fæðuframleiðslu



Þörungar
Aðferðir til ræktunar



Hönnun

• Auðvelt að halda 
ræktunareiningum 
hreinum/góðum gæðum

• Mikil framleiðni á 
flatarmál

• Auðvelt / fljótlegt í 
uppsetningu

• Auðvelt að stýra öllum 
þáttum

Kröfur Fyrirmynd - óviðjöfnuð 
ræktunartækni - Asta Real 



Næsta bylting í 
ræktun þörunga

PhotoBioReactor
frá KeyNatura

Mynd úr einkaleyfaumsókn



Niðurstaða hönnunar
Hagkvæm ræktun

Framleiðni mikil á 
hektara 900 tonn mats
9-10 tonn hreint astaxanthin

Auðvelt 
í uppskölun
í notkun og þrifum
að losna við aðkomulífverur

Bylting í ræktun



KeyNatura PhotoBioReactor

Sjálfvirkni
Framleiðni mikil
Uppsetningin einföld
Notkun auðveld
Sléttir fletir – þrif auðveld

Mynd úr einkaleyfaumsókn



Fjármögnun og þakkarorð



Salmon Strength

Astaxanthin gives salmon the unique fillet 
color and it is believed that it also gives the 
fish its energy to jump up the waterfalls



Photobioreactor

KeyNatura’s “closed tank technology” offers cleaner, more 
efficient production than alternative open-pond & tubular 
systems. Inside the PBR, is a meticulously engineered production 
system which ensures supply, safety and quality.

KeyNatura’s closed tank 
technology

Open pond technology



• Philip Beasley
• https://arstechnica.com



Af hverju astaxanthin ?
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Rannsóknir

Number of scientific publications registered on Web of Science on Astaxanthin
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