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Knust eggeskall kan 
være et fullgodt alter-
nativ til tradisjonelle 
kalkingsmidler, men 
fortsatt gjenstår flere 
tester.
Emma Mary Garlant

– Kalkeffekten av eggeskall viste 
seg å være fullt på høyde med 
effekten vi så av dolomittkalken, 
forteller seniorforsker Anne-
Kristin Løes ved Bioforsk.

Hun synes det er spesielt 
intere ssant at verdiene for AL-
løselig kalsium økte betydelig 
ved tilførsel av eggeskall. 

– Dette tyder på at kalsium i 
eggeskall ikke er så hardt bundet 
som i kalk fra fjell. Fordi egge-
skall er et biologisk materiale, 
så det er nærliggende å anta at 
kalsiumet er mer tilgjengelig for 
plantene.

Bioforsk har utført prosjektet 
i samarbeid med Norilia, Norsk 
landbruksrådgiving og gårdbru-
ker Jon Erik Knotten i Vestfold. 

Enkelt å håndtere
Forsøket viste også at knust egge-
skall var lett å håndtere. Det var 
heller ikke problemer med støv, 
lukt eller klumper.

– Eggeskallet formet en fin 
masse som rant jevnt ut av spre-
deren,

Men til tross for det, så ble 
spredning utover jordet ujevn.

– Årsaken til dette er at kalk-
steinsmelet har en ganske jevn 
sammensetning av store og små 
partikler, mens eggeskallpulve-
ret var mer ensidig sammensatt. 
Dessuten er antakelig tettheten 
på eggeskallet litt lavere, slik at 
eggeskallpulveret blir et lettere 
materiale enn dolomittkalken, 
forklarer seniorforskeren.

Hun mener imidlertid at dette 
ikke er et problem.

– For å bedre spredningsegen-
skapene, så gjelder det å finne 
den optimale kornstørrelsen som 
eggeskallet blir malt ned til, og å 
stille inn spredevogna riktig før 
man begynner å kjøre.

Vinn-vinn
Løes er positiv til resultatene, og 

mener det viser at eggeskall er et 
fullgodt alternativ til tradisjonelle 
kalkingsmidler. 

– Hvis du må heve pH i jorda, 
så kan man like gjerne bruke 
eggeskall som annen kalk.

Hun kaller det en vinn-vinn-
situasjon.

– Eggeskall er en verdifull res-
surs, som bør utnyttes på en for-
nuftig måte. Dessuten er det jo 
riktig at næringsstoff som kom-
mer fra landbruket skal gå tilba-
ke til landbruket, slik at vi er med 
på å lukke kretsløpene, påpeker 
seniorforskeren.

Eggeskallmassen som brukes 
har hittil blitt produsert på Agro-
plas AS sin utviklingsavdeling i 
Bø i Telemark. 

Planen er at Nortura skal byg-
ge en produksjonslinje på fored-
lingsfabrikken for egg på Revetal 
i Vestfold. 

Vil kommersialisere
– De foreløpige utprøvingene 
viser lovende resultater, men det 
gjenstår fortsatt mer dokumenta-
sjon og tilrettelegging før vi kan 
kommersialisere eggeskall som 
kalkingsmiddel, sier spesialråd-
giver John Nordal i Norilia. 

Han har bakgrunn som vete-
rinær og har jobbet i vel 30 år i 
Prior og Nortura.

Norilia er et datterselskap til 
Nortura, som tar seg av restrå-
stoff som ikke kan utnyttes til 
mat, deriblant eggeskall. 

– Målet er å framstille et kal-
kingsmiddel som kan være kon-
kurransedyktig med tradisjonell 
kalk, fortsetter han.

Noe de skal se nærmere på, er 
spredningsegenskapene. Dette 
vil bli undersøkt på et testanlegg 
i Danmark. 

Eggeskallhinner
Nortura og Agroplas AS jobber 
nå med å utvikle et patentert 
opplegg for å skille eggeskallhin-
na fra eggeskallet. 

– Eggeskallhinner er rike på 
verdifulle proteiner og aminosy-
rer som har vist seg å være gun-
stige i en rekke sammenhenger. 
Å skille disse komponentene er 

derfor en viktig del av jobben, 
forklarer Nordal.

Sykdomsfare?
Risikoen for spredning av pato-
gene organismer er selvfølgelig 
et tema når man har med biolo-
gisk materiale å gjøre. Men spe-
sialrådgiveren er ikke bekymret.

– Denne råvaren er jo fra god-
kjente norske egg uten fare for 
blant annet salmonella. Når vi 
på fabrikken skiller plomme og 
hvite fra skallet, og fører de inn 
i sine respektive rørsystemer, så 
ser vi ingen forskjell på mikroflo-
raen mellom disse to massene, 
forteller han.

 – Vi er dessuten i tett dialog 
med Mattilsynet, så her følges 
vanlige regler og retningslinjer.

Kan ikke erstatte
Selv om eggeskall kan benyttes 
som kalkingsmiddel, så vil det 
ikke kunne erstatte tradisjonelle 
midler helt  –  så mye råstoff er 
ikke tilgjengelig.

– Hvert egg som foredles gir 
ca. 8 g med skall, noe som gir 
ca. 800 tonn årlig. Dette er store 
mengder, men hvis man skulle 
spredd dette på jordet så ville 
man bare rukket over grovt reg-
net 2 500 mål. Med spredingsin-
tervaller på fem år, vil en kunne 
femdoble det arealet.

Men et godt alternativ til bøn-
dene som bor nær fabrikken i 
Vestfold, er han sikker på at det 
vil bli.

– Jeg har personlig tro på at det-
te vil bli en realitet, sier Nordal.

Vil kalke med eggeskall

PROTEINER: Eggeskallhinner er rike på verdifulle proteiner og aminosyrer. De kan brukes både som tilsetning i fôr 
og som kalkingsmiddel. (Foto: Karl Erik Berge)
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 ■ På Norturas fabrikk for foredling av egg i Revetal produse-
res det ca 800 tonn eggeskall per år.

 ■ Eggehinne er rike på aminosyrer, mens eggeskallene kan 
brukes både som tilsetning i fôr og som kalkingsmiddel.

 ■ Norilia har nylig inngått et samarbeid med firmaet Agro-
plas A/S om å skille eggehinner fra eggeskall. 

 ■ Prosjektet Cycle er et samarbeid mellom forskere og indu-
stri om bedre utnyttelse av mat i alle ledd med mål om å mini-
malisere matavfall. Prosjektet ledes av Sintef Fiskeri og hav-
bruk og inkluderer blant annet Bioforsk og Nofima. 

 ■ En utprøving av eggeskall til kalking ble gjennomført i Vest-
fold sommeren 2013, i samarbeid med Norsk landbruksrådgi-
ving avd. Viken, og gårdbruker Jon Erik Knotten.

Forsøk med eggeskall

Kan gi økt miljørisiko
En kombinasjonen av plan-
tevernmidler kan gi uante 
og uønskede effekter.
Forskere fra Norsk institutt 
for vannforskning (Niva) 
har i samarbeid med Bio-
forsk avdekket at blandinger 
av plantevernmidler i Norge 
kan representere en risiko 
for organismer som lever i 
vann. 

– Risikovurderingen ble 
basert på målte vannkon-
sentrasjoner av plante-
vernmidler i et utvalg jord-
bruksområder og tilgjenge-
lige data om deres effekt 
på akvatiske planter, alger, 
krepsdyr og fisk, sier Niva-

forsker Karina Petersen til 
forskning.no.

Data fra ulike jordbruks-
områder viste at vannkon-
sentrasjonen av plantevern-
midler varierte fra sted til 
sted og mellom de ulike tids-
punktene prøvene ble tatt.

Resultatene påviste også 
store forskjeller i effekten 
av de forskjellige plante-
vernmidlene og i følsomhe-
ten mellom artene som var 
undersøkt.

Av de totalt 56 prøvene fra 
seks ulike områder ble det 
identifisert en mulig risiko 
for effekter på miljøet i åtte 
av disse prøvene.

– Datamaterialet og mo-
dellene gir oss en unik 
mulighet til å avdekke både 
risiko og hvilke arter som 
er mest følsomme for ulike 
stoffer – og hvilke stoffer 
som bør fokuseres på i sam-
menheng med blandings-
giftighet, sier prosjektleder 
Knut Erik Tollefsen i Niva. 
– Vi ser et stort behov for 
videre å vurdere hvordan 
miljøfremmede stoffer gir 
effekter, i hvilken grad de 
opptrer i naturen og hvor-
dan kombinasjonseffekter 
kan gi opphav til miljørisiko, 
sier Tollefsen.


