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bionæringene og 
hvorfor det er 
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Agenda
Innledere

• Edvard Pedersen, prosjekteier

• Torstein D. Kongshem, prosjektleder

Den biosirkulære økonomien kan skape store 
samfunnsverdier. Hvordan måles ressursutnyttelse og 
sirkularitet ?
• Anders Waage Nilsen, produktsjef ReSourcer

• Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler «Land møter hav» NCE Heidner 
Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue legasea, BiotechNorth
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“Bedre ressursutnyttelse i bionæringene til beste 
for virksomhet, samfunn og miljø”
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Klassifisering: Intern informasjon

Mer effektiv og sirkulær ressursbruk
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (2021)
Visjon
Eit samfunn der ressursar blir brukte og brukte om att på effektivt vis i giftfrie krinsløp 
der dei erstattar uttak av og produksjon med nye ressursar.

Overgripende mål
Å omstille til meir sirkulær økonomi skal bidra til å nå vedtekne klima- og miljømål og 
FNs berekraftsmål og samtidig bidra til verdiskaping, langsiktig konkurranseevne og 
sosial rettferd i omstillinga.
Omstillinga skal bidra til å redusere tap av naturressursar og hindre at 
naturressursgrunnlaget blir ringare, og doble bruken av sekundære råmateriale i 
løpet av dei neste ti åra. 

Hurdalsplattformen
Lage en ny og forbedret handlingsplan for sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede tiltak 
for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinningsindustri og handel basert på resirkulerte 
ressurser i Norge.
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Sirkulær økonomi og verdiskaping

• De fire bransjene med størst potensial for verdiskaping på basis av en mer 
sirkulær økonomi:

• Bioøkonomien, dvs havbruk, fiskeri, landbruk og skogbruk 

• Norsk industri

• Varehandelen og tjenestenæringene

• Bygg, anlegg og eiendom

• Finansnæringens bidrag til en sirkulær økonomi

• Fylkeskommuner og kommuner i en sirkulær økonomi

• Økonomiske virkemidler for en mer sirkulær økonomi

• Kunnskap for en sirkulær økonomi

• En digitaliseringspolitikk for det grønne skiftet

I 2016 fisket vi 400 000 tonn torsk. Hodene utgjør 
1/5, og kan omdannes til proteinpulver egnet 
som føde eller kosttilskudd.
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Målsetning

“Regjeringens mål er at Norge skal 
være et foregangsland i utvikling av en 
grønn, sirkulær økonomi og har vedtatt 
en strategi for å nå dette målet” 

– regjeringen.no, Juli 2021
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Strategi

“…støtte prosjekt for å kartleggje og 
dokumentere biobaserte restråstoff, plast, 
utrangert utstyr m.m. og ulike løysingar for ein 
digital marknadsplass i bionæringane. 
Offentleg-privat samarbeid og løysingar som 
treffer mange, og som kan byggjast vidare ut 
mot internasjonale marknader, vil vere 
sentralt”

- Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær 
økonomi, Juli 2021
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Oppdraget

• Bidra til å kartlegge og dokumentere ressurser og 
ressurs-utnyttelse i bionæringene

• Vurdere løsningskonsepter for en digital markedsplass, men 
også andre tekniske løsninger, betalingsløsninger, 
insentivordninger og regelverk tilpasset resirkulering

   Oppdragsgivere er KLD, NFD og LMD
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Prosjektleder

Team 
datamodellering

Team konsept og 
måling

Team 
datakartlegging og 

innsamling
Demonstratorer

Gevinstrealisering 
og kvalitetssikring

Referansegrupper

Styringsgruppen

Nasjonal strategi for 
sirkulære økonomier

(KLD, LMD, NFD)

Leif Flak

Ø. Skogvold A. Carvajal

T. Kongshem

E.Pedersen

H. Hansgård
A. Waage Nilsen

OPS
FRR

DigiR

DEP
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Samarbeidspartnere i prosjektet
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Hva har vi funnet ut?

Foreløpige funn 
og konklusjoner
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Aktørene i den tradisjonelle bioøkonomien har berøringspunkter 
med både den tekniske og den biologiske sirkelen 

Source: Ellen Macarthur FoundationBioDigSirk 13



Utfordringene knyttet til de to typene sirkularitet 
er vesensforskjellig og krever ulike strategier.  

Source: Ellen Macarthur FoundationBioDigSirk

Ustabile materialer
Naturlig nedbrytbare
Biologisk foredling 
Høy kompleksitet
Svakt dokumentert

Stabile materialer
Ikke-nedbrytbare
Kjemisk/mekanisk 
Lavere kompleksitet
Veldokumentert
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Gjennom prosjektet har vi sett på hvordan systemet bør utvikles, og 
hvordan markedet og myndighetene kan trekke i samme retning.  

Source: Ellen Macarthur FoundationBioDigSirk 15



 

Digital sporbarhet på tekniske innsatsfaktorer kan 
redusere forurensing og ta ned fotavtrykket knyttet til produksjonsutstyr

Avfallsmottaker

Gjenvinner/
sluttbehandler

Leverandør av tekniske 
innsatsfaktorer

Trygg
sluttbehandling

Redusert 
fotavtrykk

Redusert svinn 
eller forurensing

Økt 
gjenvinning

BioDigSirk

Fiskeri

Havbruk

Skogbruk

Jordbruk
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BioDigSirk plastdemonstrator:

BioDigSirk

● Et eget delprosjekt sammen 
med Sjømat Norge 

● En prototype for registrering 
av tekniske innsatsfaktorer, 
rapporteringsløsninger for avfall 
og data knyttet til slutthåndtering.
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Det virkelig store potensiale for verdiskaping og samfunnsnytte 
er knyttet til håndtering av biologiske ressurser. 

Biosirkularitet 1.0 
handlet om naturlig 
nedbrytning til kompost 
eller direkte gjenbruk. 

BioDigSirk 18



Det virkelig store potensiale for verdiskaping og samfunnsnytte 
er knyttet til håndtering av biologiske ressurser. 

Biosirkularitet 2.0 
handlet om naturlig 
nedbrytning å fange 
energien i råstoffet, 
gjennom biogass og 
biodrivstoff. 

Biosirkularitet 1.0 
handlet om naturlig 
nedbrytning til kompost 
eller direkte gjenbruk. 

BioDigSirk 19



Det virkelig store potensiale for verdiskaping og samfunnsnytte 
er knyttet til håndtering av biologiske ressurser. 

Biosirkularitet 3.0 handler 
om å hente ut potensialet 
knyttet til næringsstoffer 
biokjemiske bestanddeler 
og materialverdier

Biosirkularitet 2.0 
handlet om naturlig 
nedbrytning å fange 
energien i råstoffet, 
gjennom biogass og 
biodrivstoff. 

Biosirkularitet 1.0 
handlet om naturlig 
nedbrytning til kompost 
eller direkte gjenbruk. 

BioDigSirk 20



Insektfabrikker kan 
oppsirkulere 
vegetabilsk avfall til 
proteiner og gjødsel. 

Verdifullt 
proteinråstoff kan 
utvinnes industrielt 
teknikker som 
enyzmatisk hydrolyse.  

Gjennom ulike 
teknikker kan 
biomaterialer lages 
av både trevirke, ull, 
skallrester og råstoff 
fra meieribransjen

Gjennom pyrolyse 
bindes CO2 
gjennom biokull 
og lager verdifull 
jordforbedring av 
trevirke og andre 
biomaterialer. 

Bioresten kan 
brukes både som 
gjødsel, eller man 
kan utvinne viktige 
stoffer - som fosfor. 

Biogass kan lage 
energi av slam og 
svært mye råstoff 
som ikke er egnet 
for andre formål

Fiskeavskjær 
og råstoffer fra 
landbruket kan 
brukes som 
oppsirkulerte 
råstoffer 

Foringredienser fra 
alger og andre 
fotosyntesebaserte 
marine organismer Foredling 

av råstoff på 
høyest mulig 
nivå

Biosirkularitet 3.0 – Hvordan oppnår vi best mulig utnyttelse? 

BioDigSirk 21



Redusert fotavtrykk i 
havbruksnæringen

Plussverdi og reduserte 
avfallskostnader

Erstatning av 
fossilintensive råvarer

Negative utslipp gjennom 
fotosyntese

Redusert behov for 
fossilintensiv kunstgjødsel

Økt andel bioenergi

Forbedret matsikkerhet

Teknologieksport

Insektfabrikker 
> proteiner og 
gjødsel. 

Proteinråstoff 
gjennom 
enyzmatisk 
hydrolyse.  

biomaterialer 
fra trevirke, ull, 
skallrester og 
meieribransjen

Pyrolyse 
binder CO2 i 
biokull 

Biorest
> gjødsel, P, N

Biogass fra 
slam 

Fiskeavskjær 
oppsirkulerte 
råstoffer 

Foringredienser fra 
fotosyntesebaserte 
marine organismer 

Foredling 
av råstoff 
på høyest 
mulig nivå

Høy innovasjonstakt kan skape store samfunnsgevinster!
Jevn tilgang til 
forretningskritisk råstoff

BioDigSirk 22



Utvinning av biokjemiske bestanddeler 

Gjennom ulike teknikker (enzymer, syre, 
base, temperatur eller salt) kan råstoffet blir 
delt opp i mindre partikler. Enzymatisk 
hydrolyse gir en kontrollert, skånsom  
prosesser som gir ingredienser av høy 
kvalitet med mer av næringsstoffene intakt. 
Særlig aktuelt for slakteavfall og 
fiskeavskjær.

Eksempel: https://www.bioco.no/
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Insektproduksjon
Insekter produserer protein på en svært effektiv og 
klimavennlig måte. Utslippene av klimagasser ved 
insektproduksjon er bare 1 % av utslippene ved 
kjøttproduksjon. Insektmel kan supplere fiskemel 
som fôr i oppdrettsnæringen. Insekter spiser lav-verdi 
restprodukter, bruker lite plass og produserer lite 
klimagasser. 

Eksempel: Invertapro.no
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Dyrking av mikroalger

Mikroalger har et svært høyt innhold av andre 
næringsstoff i tillegg til å ha et høyt innhold av 
protein, noe som innebærer at næringsinnholdet 
gir alger en høyere verdi som fôrkilde 
sammenlignet med konvensjonelle proteinkilder. 

Eksempel. www.biomar.com

25

http://www.biomar.com


Komposittmaterialer
Det skjer spennende utvikling knyttet til 
materialer som erstatter plast og andre 
fossilntensive råvarer. Det gir ny anvendelse 
av både cellulose og andre råstoffer. Nordiske 
aktører (særlig Finland og Sverige) ligger 
langt fremme. 

Eksempel: https://www.sulapac.com/about/
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Utvikling av industrisymbioser
Det er spennende prosjekter der bioraffinering, 
landbasert oppdrett og annen industri utveksler CO2, 
varme og ulike råstoffer. Mongstad, Mo i Rana og 
Solør er eksempler. 

Eksempel: https://www.mongstadindustrialpark.no/
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Akkurat nå er det særlig mange grunner 
til å akselerere utviklingen. 

• Økende råvarepriser globalt
• Fallende norskandel protein i fôrproduksjon
• Økt fokus på bærekraftige materialer
• Økende kostnader knyttet til C02
• Økt fokus på klimakutt og negative utslipp
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Source: Ellen Macarthur FoundationBioDigSirk 29



Å etablere gode indikatorer og målinger for biosirkularitet krever at 
vi går mer spesifikt inn på de enkelte ressursene. 

“Vi må fjerne oss fra avfallsstatistikken, som forholder seg til sluttbehandling, og gå i retning av 
en verditenkning. Vi bør utvikle nye systemer og en annen måte dokumentere ressursene på. 
Det handler ikke om antall tonn ressurser, men om potensialet for foredling i spesifikke 
verdikjeder.”

Håkon Jentoft, Standard Norge

“For biologisk restråstoff er ikke vektangivelse nok, jeg vil tro at særlig en proteinindikator også 
hører med.” 

“Kjemisk sammensetning av restråstoffene bør inkluderes. Detaljgraden  kan diskuteres. Protein 
kan være en parameter.”

Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet

Marit Aursand, SINTEF
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Kunnskapen om reststrømmer sier noe om 
potensialet, men datakvaliteten er lav
● Det er fragmenterte datakilder - vi mangler kunnskap om 

anvendelsen av store råstoffmengder i den norske 
bioøkonomien. 

● Det er relativt høy gjenbruk av råstoff i dag, men på lavt 
verdinivå. Betydelig potensiale for å løfte råstoffet høyere i 
verdihierarkiet. 

● For mange aktører representerer restråstoff en negativ verdi, 
da potensielle råstoff blir behandlet som avfall. Særlig 
gjelder dette slam. 

● Andelen råstoff som går inn i oppsirkulering er fortsatt svært 
lav. Det mangler kapasitet i behandlings- og 
prosesseringsleddet. 

● Mange nye prosesser/teknologier er moden for industriell 
skalering -  men krever en markedsinfrastruktur,.

Eksempel: Råstoff i fiskeindustrien

Eksempel: Råstoff fra skognæringene
BioDigSirk 31



For å sikre at industri, forskning og myndigheter trekker i 
samme retning anbefaler vi et politisk forankret verdihierarki

BioDigSirk 32



Vi foreslår et 
dokumentasjonsrammeverk som 
fungerer på tvers av råstofftyper 
– som reflekterer industrielle behov 
og regulatoriske krav. 

BioDigSirk

Biokjemisk 
innhold

Kvalitet Prosess

Regulatoris
ke forhold Fotavtrykk

Logistikk
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Vi har utviklet en indikator for biosirkularitet med måltall 
på ulike steder i verdikjeden. 

Sekundærandel
Andelen gjenvunnet 
materiale som inngår i 
produktet.
 

Substitusjonseffekt
Miljøgevinsten ved å 
erstatte primære råvarer 
med sekundære råstoffer
 

Ressursandel
Andelen restråstoff som 
blir definert som produkt - 
altå ikke blir avfall. 

Utnyttelsesgrad
Hvor høyt i verdipyramiden 
råstoffet anvendes. 

Produksjonsledd Råstoffledd Foredlingsledd

Tilbakeføring

BioDigSirk 34



Både bedrifter, verdikjeder 
og myndigheter kan bruke 
modellen for å forbedre 
utnyttelsen av ressursene 
på kort og lang sikt. 

Faktisk 
utnyttelse

av 
ressursene

*) Forskning : SINTEF, Vibeke Nørstebø

Kjent potensial
for utnyttelse 

Teoretisk potensial
for utnyttelse 
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Et markedssystem for bioressurser bør være kunnskapsdrevet 
og sikre insentiver som er i tråd med samfunnets interesser. 

TIlgjengelige og godt 
dokumenterte varer.

Infrastruktur der data, varer og 
penger kan utveksles mellom 

bedrifter

En etterspørsel etter disse 
varene.

Generelle krav til et marked: 

BioDigSirk 36



Det som kan bidra til at “varebeholdningen” øker

● Ressurser må dokumenteres lang bedre 
enn i dag (krever forskningsbidrag). 

● Råstoffer må samles inn og foredles i stor 
skala – for høyest mulig kvalitet.  

BioDigSirk

TIlgjengelige og godt 
dokumenterte varer.
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Det som bør utvikles for å skape markedsdynamikk

● En digital markedsplass for 
tilgjengelige og dokumenterte 
ressurser. 

● Søkefunksjoner ift næringsinnhold,
kvalitet, logistikk og potensielle 
anvendelse

BioDigSirk

Infrastruktur der data, varer og 
penger kan utveksles mellom 

bedrifter
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Det som trengs for å styrke etterspørselen: 

● Mer målrettet industriutvikling og 
tilrettelegging. 

● Økonomiske insentiver må stimulere til 
utnyttelse på høyest mulig nivå. 

● Fjerne barrierer og stimulere til målretteet 
forskning, ny innovasjon og skalering av 
virksomhet til industrielt nivå. 

BioDigSirk

En etterspørsel etter disse 
varene.
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Restråstoffer

Produksjon

Restråstoffer

Foredling 

Produksjon 

I et dynamisk, sirkulært markedssystem vil mange ulike verdikjeder være i 
samspill med hverandre - basert på ressursens foredlingspotensial. 

BioDigSirk

Produksjon 

Foredling 

Produksjon

Foredling 
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Gjennom seks sentrale grep kan vi bidra til at industriaktører, myndigheter, 
klynger og forskningsmiljøer trekker i samme retning.   

Verdihierarki

Markedsinfrastruktur

Rapportering og statistikk 

Indikator for biosirkularitet Dataflyt - tekniske innsatsfaktorer

Dokumentasjonsstandarder

BioDigSirk 41



Målet er å få til målrettet samspill mellom ulike aktører
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Vi vurderer anbefaling av to tiltak som kan bidra til at myndighetene bidrar 
til raskere utviklingstakt av den biosirkulære industrien. 

En “regulatorisk sandbox” Et program for infrastrukturutvikling og 
fasilitering, og pilotproduksjon

BioDigSirk

En regulatorisk sandboks er et “rammeverk 
satt opp som tillater innovatører å 
eksperimenter i et kontrollert miljø under 
oppsyn fra kontrollmyndigheter”. 
Finanstilsynet har drevet en slik institusjon i 
forbindelse med endringer i 
finanslovgivningen. Målet er å få anledning til 
å teste ut ny produksjon, samtidig som 
myndighetene lærer med tanke på endring. 

Vi tror det er behov for et program som: 
• avlaster investeringer i 
infrastruktur/råstoffhåndtering i bioøkonomien. 
• styrker lokal og regional kapasitet knyttet til 
fasilitering
• forenkler overgangen fra småskala til industriell 
storskala
• sikrer mer eksperimentell pilotproduksjon 
knyttet til spesielle råstofftyper. 
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Et markedssystem kan styrke 
ressursutnyttelsen på kort sikt, og sette fart 
på utvikling av nye verdikjeder.  
● Økt verdiskapning i eksisterende verdikjeder

Sørge for at det råstoffet som er tilgjengelig kommer til anvendelse, 
innenfor rammene av dagens produksjonssystem. 

● Styrket grunnlag for industrielle etableringer
Kunnskap om mengder, kvaliteter og lokasjoner styrker grunnlaget for 
nye industrisatsninger og investeringer.

● Innovasjon og aktørdynamikk
Ved til å gjøre ressurser søkbare og skape samhandling bryter vi ned 
siloveggene mellom blå og grønn sektor og bidrar til nyskaping.  

● Tilpasning reguleringer og insentiver
Gjennom tilgang til data på alle forvaltningsnivå kan man tilrettelegge 
bedre for etablering biosirkulære verdikjeder. 

● Målbare miljøeffekter 
Både bedrifter og myndigheter får bedre tall på faktiske klimakutt og 
miljøeffekter.

BioDigSirk 44



Et markedssystem kan styrke 
ressursutnyttelsen på kort sikt, og sette fart 
på utvikling av nye verdikjeder.  
● Økt verdiskapning i eksisterende verdikjeder

Sørge for at det råstoffet som er tilgjengelig kommer til anvendelse, 
innenfor rammene av dagens produksjonssystem. 

● Styrket grunnlag for industrielle etableringer
Kunnskap om mengder, kvaliteter og lokasjoner styrker grunnlaget for 
nye industrisatsninger og investeringer.

● Innovasjon og aktørdynamikk
Ved til å gjøre ressurser søkbare og skape samhandling bryter vi ned 
siloveggene mellom blå og grønn sektor og bidrar til nyskaping.  

● Tilpasning reguleringer og insentiver
Gjennom tilgang til data på alle forvaltningsnivå kan man tilrettelegge 
bedre for etablering biosirkulære verdikjeder. 

● Målbare miljøeffekter 
Både bedrifter og myndigheter får bedre tall på faktiske klimakutt og 
miljøeffekter.

Sikre at at råstoff dokumenteres og at 
kunnskapsgrunnlaget øker

Og myndighetene spiller 
en nøkkelrolle

Sikre riktige økonomiske insentiver, 
blant annet skatteregler

Sørge for at regulatoriske myndigheter 
henger med på rask utvikling

Støtte opp om utvikling av 
industrisymbiose-prosjekter?

Målretting av forsknings- og 
innovasjonsmidler

Satsning på råstoffer/prosesser 
med særlig høyt potensiale

BioDigSirk 45



Spørsmål eller kommentarer? 

BioDigSirk 46


