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Delprosjekt 2 : Restråstoff til mat, fôr og gjødsel

HOVEDMÅL
Legge et grunnlag for økt verdiskapning i blå og grønn sektor i Møre og Romsdal, 
ved å forbedre utnyttelsen av restråstoff fra landbruksbaserte og marine verdikjeder, 
ved å utvikle synergier gjennom regionalt FoU-samarbeid. 



PROGRAM DAG 1



PROGRAM DAG 2



PRESENTASJON AV AKTUELLE 
RESTRÅSTOFF

Rapport som beskriver blå og grønn verdikjede i Møre og Romsdal, 
med vekt på restråstoff som oppstår på ulike steder i verdikjedene

Blått og grønt næringsliv kartlagt via NACE koder, og intervjuet

Statistikk fra Fiskeridirektoratet, SINTEF, fiskesalgslag og Møre og 
Romsdal bondelag

Intervju med 18 fiskefartøy, 13 blå bedrifter, 12 grønne bedrifter og 15 
aktører i grønn primærnæring

Telefonhenvendelser til avfallsbransjen, fylkesadministrasjon ++

Tolking av data



BLÅ VERDIKJEDE

Torsk:
82% restråstoff
18 % filet



GRØNN VERDIKJEDE



BIOØKONOMI: VEL OG BRA, MEN
BEHOV FOR VARSOMHET OG FØRE VAR!

Høna er et individ
Hvordan påvirkes vårt forhold til husdyr av at «alt» skal utnyttes?
Skal fiskeslo og hoder bringes på land, eller er dette viktig mat for krabber, fisk og sjøfugl?

Pippi til Tommy og Annika: 
«Han ligger på bakken, så han kan vi ta»



Kartlegging av virksomheter med NACE koder



Antall og typer av virksomheter i blå og grønn verdikjede
Kode Type virksomhet Antall i 

Møre og 
Romsdal  
2019

03.111 Fiskefartøy (Hav og fiske) 933
46.381 Engroshandel med fisk , skalldyr 

og bløtdyr
154

10.209 Slakting, bearbeiding og 
konservering av fisk ++

58

10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk 
og klippfisk

37

10.202 Frysing av fisk ++ 18
47.230 Butikkhandel med fisk++ 9
10.411 Produksjon av råfiskeoljer og 

fett
6

21.200 Produksjon av farmasøytiske 
preparater 

2

10.920 Produksjon av fôrvarer til 
kjæledyr

1

SUM 933 + 285

Kode Type virksomhet Antall i 
Møre og 
Romsdal  
2019

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet 
jordbruk, jakt og viltstell

2995

10.1 Produksjon, bearbeiding og 
konservering av kjøtt og 
kjøttvarer

39

10.3 Bearbeiding  og konservering av 
frukt og grønnsaker og poteter

8

(01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), 
belgvekster og oljeholdige 
vekster

1
Sunndals-
potet AS!)

10.5 Produksjon av meierivarer og 
iskrem

12

10.9 Produksjon av fôrvarer til 
husdyrhold og kjæledyr

8

SUM 2995 + 67



• 65 000 tonn innmat, avskjær, hoder og rygger fra hvitfisk
• 53 000 tonn innmat, hoder og rygger fra sild 
• 150 tonn skall og innmat fra skalldyr

• Mye restråstoff blir til fiskemel og olje; betaling 2-3 kr/kg, dekker  bare transportkostnader
• Eksport til Asia (hoder) opp mot 15 kr/kg (tørka hoder, svømmeblærer)
• Rogn 35 kr/kg, rogn fra lange 120 kr/kg
• Krabbeklør 102 kr/kg

Tilgjengelig*) restråstoff – blå verdikjede

*) NB: Tilgjengelig betyr at produsent av restråstoff kan 
være interessert i alternativ utnyttelse



• > 40 000 tonn husdyrgjødsel som utnyttes dårlig (spres om høsten)
• 20 000 m3 hestegjødsel (pluss strø)
• 300 000 tonn myse (egnet til å senke pH!)
• Slakteavfall husdyr 20 000 tonn
• 6600 tonn hønsegjødsel
• 240 tonn utrangerte verpehøner 
• 9 tonn farga ull
• Poteter 800 tonn
• Kornrester 100 tonn
• Gulrot 50 tonn
• Bær, frukt

Tilgjengelig restråstoff – grønn verdikjede



SÅ HVA NÅ?

Kan vi lage fiskesuppe med potet og gulrot?
Blå gjødsel til grønne vekster?
Ny giv for fisk som fôr til husdyr?
Fôre tanglopper med bløtgjødsel, og bruke tangloppene til hønsefôr?

Kan vi utvikle mer verdiskaping i møre og Romsdal 
hvis vi kombinerer restråstoff og kunnskap fra blå og grønn verdikjede?


