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”Fiskeavskjær og annet slakteriavfall er det svært begrensa tilgang på og har også 
gått opp i pris.” 

– Martin Ishoel fra Fjellfôr fôrkjøkken, produsent av pelsdyrfôr.[1] 
 
 
Fôret til dyr i pelsproduksjon består av biråstoffer fra fiskeri- og slakterinæringen samt noe 
matavfall, vann og tilsatte vitaminer.[2] Dette males sammen til såkalt fôrgrøt, som er 
pelsdyrenes hovednæringskilde. Næringen selv pådrar seg tittelen som renovatør, fordi de 
utnytter biråstoffer som ellers, ifølge dem, er et problem for produsenten å kvitte seg med. Dette 
er misvisende. Allerede finnes det flere områder der disse råstoffene utnyttes. Eksempler er 
eksport til humant konsum, fôr til familiedyr, fôr i fiskeoppdrettsnæringen, og ikke minst 
produksjon av biogass og biogjødsel. Spesielt eksport til humant konsum gjør det meget godt 
økonomisk, og kan påstås å ha et betydelig utviklingspotensial. Også innenfor biogass er 
mulighetene for økt satsing store, men avhenger av politisk vilje. 
 
 
Ulike bruksområder for biproduktene 
 

1. Eksport til humant konsum – en voksende næring 
Selskapet Sea-Pro har gjort stor suksess med å eksportere biråstoffer fra fiskerinæringen som 
menneskemat. De produserte tidligere fôr til pelsdyrnæringen men måtte avvikle produksjonen 
grunnet lav inntjening. Nå er de blant annet den største eksportøren av torskemager til Sør-
Korea. Selskapet går med overskudd og uttaler selv at de kunne eksportert betydelige større 
mengder dersom de hadde hatt mer kunnskap og kapasitet.[3]  
 
Norilia er et selskap som i tillegg til å koordinere arbeidet med biråstoffer for Nortura, omsetter 
hud, skinn og tarmer. I 2012 omsatte de for over NOK 300 millioner og gikk med overskudd.[4] 
 
Hofseth BioCare produserer olje, proteiner og kalsium laget av biråstoffer fra fiskenæringen til 
markedet i USA. Proteinene markedsføres som kosttilskudd som skal gi raskere restituering etter 
trening. Flere produsenter av marine proteiner har dannet en organisasjon for å fremme verdien 
av disse proteinene. De mener marine proteiner har stort potensiale, men har behov for mer 
forskning og markedsføring. Selskapet går foreløpig med underskudd, men har tro på å snu 
trenden med tiden.[5]  

Hovedmomenter: 
• Pelsdyrnæringen hevder de benytter seg av en ubrukt ressurs i pelsdyrfôret, men det 

finnes mange alternative og miljøvennlige bruksområder, også i Norge. 
• Flere av bruksområdene har betydelige utviklingspotensialer, spesielt biogass, som 

er et uttalt politisk satsingsområde hos samtlige partier på Stortinget. 
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2. Fôr til familiedyr 
Det lages lakse- og lammemel av biråstoffer fra fiskeri– og slakterinæringen. Felleskjøpet bruker 
begge disse typene i fôr til familiedyr. De konstaterer at det er økt etterspørsel internasjonalt etter 
protein- og energikilder. Dette vil derfor gi høyere råvarepriser.[6]  
 
Den norske hundematprodusenten Vom og Hundemat lager råfôr til hund produsert 
utelukkende av biråstoffer fra fiskeri– og slakterinæringen. Produsenten har vært i sterk vekst 
siden oppstarten i 2000, og eksporterer nå til Sverige, hvor de også forventer vekst.[7,8] Selskapet 
Pro Pet produserer hundemat og snacks av biråstoffer fra slakterinæringen. I 2011 omsatte de for 
over NOK 5 millioner, mens de gikk med over NOK 200 000 i overskudd i 2012.[9] 
 
Norsk Hundefôr eies av Nortura og eksporterer hundemat, hovedsakelig til Tyskland. De uttaler 
selv at pelsdyrnæringen er en av konkurrentene når det gjelder tilgang til biprodukter.[10] 
 
Marine Harvest Ingredients prosesserer fiskeavskjær til proteinpulver og fiskeolje. Omtrent åtti 
prosent av fiskeproteinetselges rett til produsenter av dyrefôr i Europa og Nord-Amerika. De har 
opplevd en formidabel vekst de senere årene og omsatte for hele 212 millioner kroner i 2013.[19] 
 

3. Fôr til oppdrettsnæringen 
Fiskeolje og -mel er noe av det som brukes til fiskefôr i fiskeoppdrettsnæringen. Dette produseres 
blant annet av biråstoffer fra fiskerinæringen. Et eksempel på dette er avskjær fra produksjon av 
sildefileter.[11] Marine Harvest Ingredients selger blant annet lakseolje til fiskefôrprodusenter 
rundt Middelhavet.[19] 
 

4. Biogass – stort potensiale for økt produksjon 
Biogass er meget miljøvennlig og kan produseres av flere typer organisk materiale, herunder 
biråstoffer fra fiskeri – og slakterinæringen. Biogassen kan oppgraderes til drivstoff for kjøretøy, 
eller brukes til elektrisitets- og varmeproduksjon.[12] En satsing på bioenergi er noe samtlige  
partier på Stortinget har inkludert i sine programmer for 2013-2017.(13) 
 
Utenfor Tønsberg vil det i 2015 bli startet opp et biogassanlegg. Det vil kunne produsere biogass 
som erstatning for fossilt brennstoff og er det første av denne typen som blir bygget i Norge. 
Biogass vil være lønnsomt ved stigende oljepris og dieselpris. Anlegget skal blant annet motta 
biråstoffer fra slakterier samt matavfall. Anlegget vil ha to sluttprodukter: biodrivstoff i gassform 
og biogjødsel. Det har vært utfordringer med lønnsomheten på biogassanlegg i Norge. I 
Tønsberg ønsker de å forebygge dette ved å være tidlig ute med organisering og kontrakter for 
leveranse av biråstoffer.[14]  
 
Asker-bedriften Cambi har videreutviklet teknologi som bedre kan utnytte energien i biråstoffer 
fra slakterier, matavfall og kloakkslam. Prosessen er patentert og selges over hele verden. 
Produktene av prosessen er metangass og gjødseI. Noe av det unike ved teknologien er at man 
kan ta imot avfall som ellers måtte sendes til forbrenning, slik som biråstoffer fra slakterinæringen 
og selvdøde dyr. Vanligvis er det dyrt å bli kvitt slikt avfall. Cambi har blant annet solgt et anlegg 
til Washington DC som skal håndtere kloakkslammet fra byens 4,5 millioner innbyggere.[15] 
 
På Skogn i Nord-Trøndelag skal Skandinavias største biogassfabrikk bygges med produksjonsstart 
sommeren 2015. Anlegget vil produsere biodrivstoff av biråstoffer fra fiskerinæringen samt avfall 
fra papirfabrikken i samme område. Investeringen er på 340 millioner kroner. I første omgang vil 
Trondheimsbussene være kunder, deretter vil muligens også fergene som trafikkerer over 
Trondheimsfjorden være aktuelle kunder. Mellom 40.000 og 50.000 tonn fisk sendes i dag til 
biogassanlegg i Danmark.[16] 
 
Ifølge en rapport om mulighetene for bioenergi i Norge er biråstoffer fra industrien landets nest 
største potensielle biogassressurs. Rapporten påpeker at en økning av biogassproduksjonen 
avhenger av en betydelig politisk satsing. Det må satses på verdikjeder for at biproduktene i 
størst mulig grad  skal kunne benyttes til produksjon av energi og gjødselprodukter. Rapporten 
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foreslår også en virkemiddelpakke som kan innebære omsetningspåbud for biodrivstoff, gratis 
parkering, investeringsstøtte, logistikkløsninger og reduserte avgifter.[17] 
 

5. Biogjødsel 
Fremstilles av såkalt biorest, det faste produktet i biogassproduksjon. Biogassanlegget i Romerike 
benytter seg kun av matavfall, blant annet fra Oslo kommune. I januar 2013 inngikk Oslo 
kommune en avtale med Felleskjøpet Agri om markedsføring og salg av biogjødsel.[18] 
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