
Zilā bioekonomika

Eiropas Savienībā

Māris Stuļğis

DG MARE A2: Zilās bioekonomikas sektori,

Akvakultūra un jūras telpiskā plānošana



We do not usually speak of oceans and 

forests in the same sentence, but what 

if you could reforest oceans? 

Dr Brian von Herzen



Pāreja no zilās izaugsmes uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku



»Aļģes - ilgtspējīga pārtikas un barības alternatīva

»Mikroaļģes - jauns dzīvnieku barības avots - lai samazinātu 
savvaļas zivju nozveju

»Aļģu ražošana jūrā novērš C, N un P pārpalikumu ūdenī

»Jauni pārtikas un barības produkti no aļģēm, ES tirgū -
iespēja ilgtspējīgas pārtikas nozares attīstībai un arī
lauksaimniecības, akvakultūras un zivsaimniecības radītās
ietekmes uz vidi mazināšanai

»Komisija izpētīs arī šūnas saturošu jūras produktu kā 
novatoriskas un ilgtspējīgas alternatīvas potenciālu

17 May 2021 
#EUGreenDeal
#BeGreenGoBlue



• »Atsaucas uz ES aļģu iniciatīvu - risināt aļģu audzēšanas 
problēmas un iespējas un ierosināt konkrētas darbības

• »Atsaucas uz stratēģiju no lauka līdz galdam: Komisija“ 
noteiks mērķtiecīgu atbalstu aļģu nozarei, jo aļģēm 
jākļūst par svarīgu alternatīvu olbaltumvielu avotu 
ilgtspējīgai pārtikas sistēmai.

• »Aļģes - alternatīvas olbaltumvielas avots ilgtspējīgām 
dzīvnieku barības sistēmām

• »Veicināt citas akvakultūras sistēmas ar zemāku ietekmi 
uz vidi, piemēram: IMTA un zemākas barības ķēdes 
sugu, piem. aļģu audzēšau



Marine Aquaculture production 
EU/globally: algae, molluscs and fish

source FAO





What do algae have to offer?
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Pašreizējā stāvokļa analīze

The most notable sub-sector in Blue 
bioeconomy is the algae sector



ES aļğu iniciatīva (1)

Mērķis: palielināt aļģu ilgtspējīgu ražošanu, nodrošināt drošu
patēriņu un veicināt aļģu produktu novatorisku izmantošanu
Eiropā.

5 sākotnējie mērķi (ievērojot IVN):

1) Pārvaldības ietvara uzlabošana, piem. vadlīnijas,
standarti, ieteikumi utt

2) Atbalstīt tirgus darbību - jaunas aļģu sugas,
finansēšanas mehānismi, vienas pieturas aģentūras /
palīdzības mehānisms



3. ES aļģu nozares ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšana - piem. attīstīt vidi atjaunojošu 
aļģu audzēšanu, bioremediāciju

ES aļğu iniciatīva (2)

5. Zināšanu, pētniecības un inovācijas trūkumu novēršana -
jaunu sistēmu / metožu izstrāde, aļģu inovācija utt

4. Sociālās izpratnes un pieņemamības
palielināšana - piem. komunikācija, ES kampaņas -
Euronews, Taste the Ocean utt



ES aļğu iniciatīva(3)

 « Aļģu draugi » ISG

Atklāta sabiedriskā apspriešana (3 mēneši - 11. augusts) 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IA_EUAlgae

Intervijas, aptaujas, 5 tīmekļa semināri
Jaunu pārtikas produktu regula aļģēm un aļģu produktiem - 22/06

Atbalstīt ES aļģu tirgu darbību - 28/06

Aļģes Eiropā - datu vākšanas un tirgus informācijas iniciatīvas - 08/07

Komisijas paziņojums: 2022. gada vidus

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IA_EUAlgae


Sinerģijas un sadarbība

 EMODNET, aļģu biomasas dati (JRC, KCB)
EMFAF, BlueInvest, HorizonEurope, LIFE utt
ES bioekonomikas stratēģija (JRC) 
CEN pilnvarojums attiecībā uz standartizāciju 
(ENER)  
Jaunu pārtikas produktu regula ( SANTE)
Bioloģiskā daudzveidība / vides pakalpojumi
(ENV, MARE)
Mēslošanas līdzekļi un barība no aļģēm
(AGRI, GROW un MARE)



Eiropas aļğu produkti





Jūras ekosistēmu atjaunošana



Danish network of marine 
gardens – NGO Havhost

Jūras ekosistēmu atjaunošana

MERCES - Marine Ecosystem 

Restoration in Changing 

European Seas



“When you look at how we are going to feed the world population by

2050 in a way that doesn’t harm the environment, there is only one

pathway,” says Carlos Duarte, a researcher and professor in biological

oceanography and marine ecology. “To scale up seaweed farming.”


