
Markedssystemets 
betydning for nye 
verdikjeder
Belyst gjennom verdikjeden 
for insektproduksjon
Desember 2022



2022

Fôrråvarer er havbruksnæringens største 
kilde til utslipp og en barriere for videre vekst

BioDigSirk rapporten12 presenterer åtte strategiske grep for økt 
utnyttelse og verdiskaping på biologisk restråstoff. Hensikten med 
dette oppfølgingsprosjektet er å demonstrere hvordan det å 
implementere flere av grepene i markedssystemet vil bidra til en 
industriell skalering av utnyttelse av biologiske restråstoff.
Effekten av grepene i denne analysen eksemplifisert gjennom 
verdikjeden for insektproduksjon.

Vedtatte politiske målsetninger og ambisjoner setter retning
Frem mot 2030 skal Norge gjennom en av de største 
omstillingene i moderne tid. Norge har forpliktet seg til å redusere 
utslipp med minst 55% innen 20301. Det er en nasjonal ambisjon 
at Norge skal bli et foregangsland på sirkulærøkonomi i 
bionæringene. I tillegg sier Hurdalsplattformen2 at natur og klima 
skal være forutsetninger for all politikk. BioDigSirk-prosjektet har 
levert forslag til tiltak som kan akselerere overgangen fra lineære-
til sirkulære verdikjeder, og gjennom dette bygge ny industri i 
norsk bioøkonomi. Dette kan bidra til å trygge verdens 
matsystemer, redusere arealpåvirkning og redusere både 
nasjonale og internasjonale utslipp.

Havbruksnæringens største kilde til utslipp
Norsk havbruk er avhengig av importerte fôrråvarer (92%), 
se figur 1 for geografisk fordeling. Produksjonen av fôret og 
fôrråvarer står for mellom 70-80% av fotavtrykket til laks.3
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Figur 1: Opprinnelsen til fôrråvarer i norsk lakseproduksjon i 20204. 

Den norske andelen er inkludert i FAO27, markert med mørkere farge.
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Felles problemstilling på tvers av blå og grønn sektor
Norsk husdyrhold er også avhengig av importerte 
fôrråvare. Selv om grovfôret stort sett er norsk (gras, høy, 
surfôr og halm), består kraftfôret av mellom 30-60%47

importerte råvarer. Ser vi nærmere på proteininnholdet i 
kraftforet er norskandelen nede i 6%49.

Insekter kan omdanne avfall til høyverdige proteiner
Via insekter kan Norge produsere lokale, næringsrike 
fôrråvarer basert på biologiske sidestrømmer som i dag 
ikke utnyttes optimalt. En industri for insektproduksjon kan 
både styrke videre vekst i norsk havbruk, oppsirkulere 
biologisk avfall og bli en betydelig ny næring i Norge.
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Reduksjonen i CO2-utslipp som skal gjennomføres de 
neste 8 årene er større enn mange forestiller seg. 
Figuren over viser den prosentvise årlige reduksjonen 
Norge skal gjøre de neste 8 årene, i løpet av perioden 
2030-2040, sammenlignet med reduksjonene som er 
gjennomført fra 1990-2021.

Omstillingen verden står ovenfor

Intensivt jordbruk påvirker avskoging, ferskvannsforbruk 
og areal. Globalt er det stort press på tilgjengelig 
dyrkbart landareal. 50 % av det dyrkbare landarealet er i 
bruk. Business as usual frem mot 2050 vil kreve en 
utvidelse av jordbruksarealet med et areal tilsvarende to 
ganger størrelsen av India.

Fremskrivinger for å holde temperaturøkningen under 
2ºC i 20506 7, viser et stort gap mellom de klimagass-
utslippene som tåles fra globalt landbruk og areal-
endringer forårsaket av landbruket, og de utslippene 
som forventes. Forskjellen er på hele 11 gigatonn.

For å mette verdens framtidige befolkning må mer av 
maten vi spiser komme fra havet5. Globalt er det 
forventet 10 milliarder mennesker i 2050. Det krever en 
økning i produserte kalorier på 56 % sammenlignet med 
2010, som tilsvarer en økning fra 13,1 til 20,5 trilliarder
kalorier8.

CO2-utslippene skal ned Matsystemet må endres Mer av maten må komme fra havet

Figur 2: Norges kutt i CO2-utslipp Figur 3: Påvirkning på kloden Figur 4: Dagens matproduksjon globalt
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Det norske bildet

Anderledeslandet Norge. Sammensetningen av norsk matproduksjon skiller seg fra det globale bildet. 
I Norge henter vi mer mat fra havet, både gjennom det vi høster (fiskeri) og fra havbruk. Kun 3% av 
landarealet vårt er dyrkbar jord, der det meste av dette er best egnet til gressproduksjon. Det aller meste 
av sjømaten blir i dag eksportert, mens maten fra jordbruket konsumerer vi selv. Arealmessig benyttes 
rett under 600 dekar til havbruk (anlegg i sjø, ink. ankerfester) og ca 10 millioner dekar til jordbruk.

Food First. Den geopolitiske situasjonen, hensynet til klimaet, naturmangfold og knapphet på ressurser 
har løftet diskusjonen om selvforsyningsgrad og matsikkerhet i Norge. Nibio har beregnet 
selvforsyningsgraden i Norge til å være 40%46 (2020-tall), når man korrigerer for importerte fôrråvarer. 
Hurdalsplattformen har en målsetning om å øke selvforsyningsgraden til 50%. I tillegg til målsetningene 
om bærekraftig fôr til fisk og landdyr.

I tillegg sier FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) at det er nødvendig 
for alle land å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon, samt at produksjonen må være 
tilpasset de naturgitte forholdene i hvert enkelt land. Også i Norge bør vi sikre best anvendelse av 
biologiske ressurser, slik at alt som kan gå til mat først og fremst går til mat, jf Verdihieriarkiet.

Arealeffektiv produksjon. Arealendringer truer naturmangfoldet og fører til økt utslipp også i Norge. 
Insektproduksjon er en svært arealeffektiv produksjon. En kvadratmeter med insektproduksjon kan 
produsere like mye kg som protein per år som 1500 m2 med soya48.

Havbruksnæringen gir Norge et stort hjemmemarked for fôrråvarer. Det gir Norge en unik posisjon 
med tanke på å utvikle en ny proteinindustri, der insekter inngår i en portefølje av ulike former for 
proteinproduksjon (f.eks heterotrofe og fototrofe mikroalger, sopp, bakterier eller andre encelle-proteiner).

Figur 6: Få norske produksjonsdyr fôres på norske fôrråvarer alene. Laks4 har minst, 
deretter følger kylling, svin og storfe47. Grovforet til storfe er stort sett norsk, mens 
kraftfôret har varierende norskandel. Figuren over viser norskandelen i kraftfôret

Figur 5: BioDigSirk foreslår et verdihieriarki basert på et trafikklyssystem, 
som sikrer best anvendelse av råstoffer. 
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De åtte tiltakene foreslått i BioDigSirk-
rapporten

I BioDigSirk-prosjektet ble det gjennomført både kartlegging av dagens 
anvendelse av restråstoff, barrierene for bedre anvendelse, samt hva som skal til 
for å løfte Norge til et foregangsland innen grønn sirkulær bioøkonomi.

Rapporten har identifisert åtte strategiske grep for å øke sirkularitet, innovasjon 
og industriutvikling på tvers av sektorene i bioøkonomien. En fullstendig 
beskrivelse av tiltakene ligger som vedlegg 1 til prosjektrapporten.

Etablere et entydig og 
forpliktende verdihierarki 
basert på et trafikklyssystem 
som definerer best 
anvendelse av bioressurser. 
(Kort oppsummert: mat – fôr –
materialer – energi). 

Etablering av sandkasse for 
pilotering i bionæringene. 
Som sikrer effektive 
innovasjonsprosesser og 
lærende samspill mellom 
næringsaktører og myndigheter 
gjennom kontroll, testing og 
samarbeid.

Styrke dokumentasjon og 
implementering av 
standarder. Vil gi bedre 
dataflyt, kvalitetssikring, 
sporbarhet og dokumentasjon 
av både råstoffer og prosesser 
på tvers av sektorer og 
verdikjeder.

Enklere rapportering og 
sektorovergripende 
råstoffstatistikk
Bedre datainnsamling, 
rapportering og deling mellom 
sektorer sikrer bedre grunnlag 
for innovasjon, forskning og 
investeringsbeslutninger på 
tvers av næringer.

Utvikle nasjonal indikator for 
biosirkularitet og miljøeffekter
En felles modell og tydelige 
KPIer for sirkularitet vil gjøre 
myndigheter, verdikjeder og 
bedrifter i stand til å kvantifisere 
økt sirkularitet og redusert 
fotavtrykk.

Utvikle et program 
for biosirkularitet og 
industrisymbiose
Et målrettet program for 
industriutvikling for å øke  
ressursutnyttelsen gjennom 
industrisymbiose, bioraffinering, 
biosirkulær produktutvikling og 
bedre anvendelse av råstoff. 

Støtte opp om utvikling av 
markedsinfrastruktur
Det bør utvikles digitale 
markedsløsninger og 
støtteverktøy som kan skape 
kommersiell samhandling 
nasjonalt, i bioregionale 
verdikjeder og industrisymbioser. 

Sikre digital sporbarhet på 
tekniske innsatsfaktorer
Et informasjonssystem som 
benyttes av aktørene i hele 
verdikjeden, fra produsent eller 
importør, til næringsaktør, til  
avfalls- eller gjenvinningsaktør.
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Insektproduksjon basert på restråstoffer er en av flere fremvoksende bionæringer som vil 
oppleve stor vekst i årene fremover.

Et voksende globalt marked: Flere rapporter tyder på at markedet for insekt er i stor vekst 
globalt. En rapport fra Data Bridge Market Research om det Europeiske insektmarkedet 
estimerer en vekst fra knappe 47 millioner USD i 2021 til 827 millioner USD i 2029. 40 Dette 
innebærer en årlig vekst på 28,70% i året. Utviklingen skjer parallelt med at andre typer 
bioraffinering (eksempel gjennom alger, enzymatisk omdanning) også vil skyte 
fart. Det er et betydelig potensial for Norge å ta en posisjon inn i dette markedet, både som 
proteinprodusent, men også som eksportør av teknologi, know-how. I forarbeidet til denne 
rapporten er det identifisert muligheter for verdiskaping i alle ledd av verdikjeden, og 
betydelig interesse i etterspørselsleddet her hjemme. 

En stor norsk mulighet: Økt insektproduksjon kan være en viktig nøkkel for å øke 
sirkulariteten, styrke forsyningssikkerheten og skape helårs kompetansearbeidsplasser i 
hele landet. For Norge er denne industrien interessant siden vi allerede er en stor produsent 
av fiskefôr til havbruksnæringen, med betydelig import av proteinråvarer. Det er også 
interesse blant avfallsbesittere å utvikle verdikjeder som kan tilføre verdi til biologiske 
sidestrømmer og avfallsprodukter. Utgangspunktet kompetansemessig er godt. Norge har 
et knippe kompetanseledende virksomheter med konkrete skaleringsambisjoner, og mange 
relevante forskningsmiljøer. 

I denne rapporten beskriver vi den fremvoksende verdikjeden, hvordan grepene foreslått i 
Biodigsirk kan styrke grunnlaget for verdikjedeutvikling og skalering av industriell kapasitet. 
Vi viser også hvordan et proaktivt samspill mellom offentlige insentiver og 
markedsdynamikk kan realisere gevinster - både for den norske bionæringen og tilhørende 
økosystem av teknologileverandører, men også svare opp på nasjonale bærekraftsmål og 
internasjonale utviklingsmål.

Det europeiske markedet for insektproduksjon er estimert til en verdi 
av 827 millioner USD i 202940

Figur 7 Illustrerer årlig vekst i markedet for insektprotein i Europa.
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Utviklingen av nye verdikjeder
Illustrasjonen under er en forenklet fremstilling av verdikjeden for insektproduksjon. 
Den viser aktørene som besitter avfallsstrømmer som kan bli til fôr eller substrat for 
insektproduksjonen, hvilke fraksjoner som kommer ut av insektproduksjonen, samt 
hvordan disse blir utnyttet videre i verdikjeden. 

Frass / 
gjødsel

Forbruker

Jordbruket

Gartneri

Slam og kategori-II 
biprodukter 

Miljøorganisasjoner
(Bellona)

Finansinstitusjoner
(Banker)

Myndigheter
(Mattilsynet)

Interesseorganisasjoner
(Avfall Norge / Sjømat Norge 

/ Sjømatbedriftene)
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Interessenter som ikke er direkte medvirkende til verdikjeden.

Figur 8: Verdikjeden visualisert. Vurderingen er konsentrert rundt aktørene markert med grønn linje. 
Boksene markert i gult viser avfallsstrømmer som ikke er lovlige substrater ved dagens regulering. 

Fôrprodusent

Fôrråvare av 
insektmel

Svinn i grøntsektoren 
/ vegetabilsk 

jordbruksavfall

I denne vurderingen har vi konsentrert oss om disse delene av verdikjeden:
• Avfallsstrømmene som er lovlige i dag, pluss de som er vurdert som mest lovende 

med tanke på fremtidig regulering
• Fraksjonene insektmel til fôrråvare til norsk havbruk
• og frass til gjødsel 

Verdikjeden for insektsproduksjon

Våtorganisk 
matavfall fra næring

Animalske 
restråstoff
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Nåsituasjonen og framtidsscenarier

Nåsituasjonen: I 2022 er produksjon av insekt er en validert bioprosess med godt 
dokumenterte prosesser. Det er økt oppmerksomhet om insektbasert bioraffinering, og 
fordelene begynner å bli kjent. Dette fordi det er en svært effektiv måte å omdanne fôr til 
næringsrik biomasse i form av høy-kvalitets protein og det er et attraktivt gjødselprodukt med 
lavt fotavtrykk. Insekter kan også utnytte organiske materialer som vanligvis anses for å være 
avfall, for eksempel organisk husholdningsavfall og jordbruksrester, og dermed gjenvinne 
næringsstoffer som ellers ville gått tapt. EU endret regulatoriske begrensninger, med virkning 
fra september 2021, slik at insektbaserte råvarer kan inngå i fôret til gris og fjærkre, i tillegg til 
laks. I 2022 finnes det mer enn 400 selskaper verden over som jobber med insektproduksjon til 
mat eller fôr. Pronofa, Norinsect og Invertapro er de tre største aktørene i Norge, men de er alle 
små sammenlignet med aktører i utlandet. Franske Ynsect har hentet kapital tilsvarende mer 
enn 3 milliarder kroner og bygger verdens største insektfabrikk utenfor Paris. Dette viser noe av 
potensialet som ligger i insektproduksjon.

Fremtidsscenarioer: Svært effektiv proteinomdanning, lavt klimautslipp, minimal bruk av vann 
og lavt arealfotavtrykk er produktivitetsfaktorer som gir insektindustrien et stort fortrinn i en 
økonomi preget av råvareknapphet. I tillegg er det forventet at etterspørselen etter egnet råstoff 
- både i forindustrien og i gjødselindustrien, øker. Samtidig skjer det en stor teknologiutvikling, 
som muliggjør både desentralisert og sentraliserte produksjonssystemer. I takt med at 
produksjonsvolumene av fôr øker, vil det trolig bygge seg opp et stadig større marked for frass
som gjødselprodukt - der det særlig finnes etterspørsel i økologisk landbruk. En 
markedsanalyse fra 2022 antyder at dette markedet vil passere 3 milliarder kroner i 2029, med 
en årlig vekstrate på 24,3 prosent37. I takt med utviklingen er det sannsynlig at det vil utvikle 
seg en mer kompleks, spesialisert og kunnskapsorientert verdikjede knyttet til blant annet 
produksjonsteknologi, avl/genetikk og foredling/produktutvikling. Det kan være betydelige 
verdier knyttet til immaterielle rettigheter i dette markedet.

Markedets aksept av insekt-råvarer
Det er, særlig i vestlige markeder, en 
viss skepsis til insekt som råstoff. I 
andre deler av verden er det større 
kulturell aksept for dette. 

Markedsmekanismer knyttet til 
bærekraft 
Dersom lavt fotavtrykk speiles i 
markedspriser og skatteinsentiver vil 
proteinproduksjon kunne oppnå et 
konkurransefortrinn. 

Offentlig tilrettelegging
Innsamlingsløsninger for matavfall og 
andre potensielle råstoff vil påvirke 
hvor mye og hvor fort produksjonen 
kan skaleres.

Teknolgiutvikling
Det er et stort potensial i teknologisk 
utvikling: først og fremst 
prosessteknologi og robotisering, og 
systemdesign.

Regulering av hva insekt kan fôres 
med
Det er fortsatt strenge restriksjoner inntil 
man kan sikre at insekter ikke viderefører 
patogener og sykdommer.

Proteinets helseeffekter 
Dersom pågående forskning viser at 
insektprotein har gode effekt på dyre- og 
fiskehelse vil både etterspørsel og pris 
kunne øke dramatisk.

Kapitaltilgang
Tilgangen til offentlig og privat kapital 
kan bidra til raskere skalering av 
produksjonsvolumet. 

Genetisk utvikling
Det er stort potensiale i det å drive avl på 
insekt for å optimalisere både 
råstoffkvalitet og vekstrater/produktivitet i 
produksjonen.

Pris
Dokumentert sporbarhet vil kunne gi 
høyere pris på sluttproduktet. Både 
næringsinnholdet og miljøfotavtrykket vil 
påvirkes av hvilken type substratet som 
benyttes.

Forhold som vil kunne påvirke utviklingen frem mot 2030
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De åtte grepenes påvirkning på verdikjeden

Grepene som er foreslått i BioDigSirk-rapporten16 vil påvirke hele verdikjeden for 
insektproduksjon, fra avfallsbesitter via avfallshåndterer og insektproduksjon, til 
fôrprodusent, oppdretter, videreforedler og salgsledd. I denne vurderingen har 
vi pekt på et utvalg virkninger og effekter, og kvantifisert disse. De er følgende:

• Produksjonsvolum av insektmel i Norge i 2030
• Økt verdi på uutnyttede avfallsstrømmer
• Produksjonsvolum og verdiskaping av frass
• Kostnader for skalering av insektproduksjon
• Indikator for sirkularitet synliggjør substitusjonseffekter – for fôrråvarer
• Effekten av standardisering og dokumentasjon

Industrien er fremdeles ung, og det er knyttet en del usikkerhet til hvordan utviklingen vil 
bli. Vi har lagt de påfølgende forutsetninger til grunn for vår vurdering.

Teknologi: Det er tatt utgangspunkt i nåværende teknologinivå, samt en forventning til 
en utviklingstakt som vil følge produksjonsvolum.

Klimafotavtrykk: Hvordan produksjonen foregår vil ha stor påvirkning på 
klimafotavtrykket. Substrat, energikilde og transport kan endre bildet. I denne 
vurderingen forutsetter vi at det tas i bruk de eksisterende metoder og teknologier som 
gir minst utslipp av klimagasser.

Beste anvendelse: Vi har også satt som forutsetning at restråstoff som kan brukes 
direkte til humant konsum eller fôr ikke skal brukes til substrat, eller fôr til insekt.

Livssyklusanalyser inkluderer alle utslipp uavhengig av hvor i verden de skjer. Våre 
vurderinger følger samme prinsipp.

Forutsetninger for vurderingene
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Produksjonsvolum av insektmel i Norge i 2030

Tiltakene som er foreslått vil ha en betydelig effekt på produksjonsvolumene i 
Norge i 2030. Spesielt tiltakene: Etablering av sandkasse for pilotering i bionæringene
og Utvikle nasjonal indikator for biosirkularitet og miljøeffekter er viktige å få på plass.

En verdifull proteinkilde. Insektmel er en verdifull proteinkilde, med et proteininnhold 
på 40-60%. Soya har til sammenligning cirka 40% protein. Videre er insekter en naturlig 
del av den ville laksens mat og insektmel har en fettsammensetning som ligner på 
marine fettkilder. Insektmel kan derfor ha en positiv effekt på fiskevelferd og 
dødelighet.14, 20

Nåtidens produksjonsvolum. Den totale produksjonen av insektmel globalt var i 2021 
cirka 10 000 tonn. I Norge er det flere aktører; Pronofa, Invertapro og Norinsect. Alle er i 
skaleringsfasen og holder på å bygge mer produksjonskapasitet. Gitt dagens 
skaleringsplaner, vil de ha en samlet kapasitet i 2025 på cirka 85 000 tonn larver.

Regulatoriske hinder. Den største barrieren for skalering av insektproduksjon er 
tilgangen på substrat, altså hvilke råstoff insektene kan omdanne. En sandkasse for 
pilotering vil gjøre det mulig for næringen å jobbe med innovasjon og utprøving i 
samarbeid med og under tilsyn av myndighetene. Sintef har estimert at dersom rent 
industrielt matavfall, kan tas i bruk, vil den europeiske produksjonen av insektmel kunne 
økes til 2-5 millioner tonn pr år.10 Foreløpig mangler dokumentasjon på at nye fôrråvarer 
ikke utgjør noen fare for mattryggheten. Dette gjelder både hvilke substrater som nyttes, 
samt eventuelle prosesseringskrav som kan sikre at de blir trygge.

To ulike framtidsscenarier. Figur 7 viser to ulike scenarier hentet fra to nylig lanserte 
rapporter. Rapportene Industry Insight: Future feed ingredients20 fra NCE Seafood 
Innovation og Hva skal laksen spise15 fra Råvarløftet peker begge på insektproduksjon 
som en betydelig norsk mulighet. NCE Seafood Innovation estimerer potensialet uten 
tiltakene fra BioDigSirk, mens Råvareløftets rapport peker på potensialet dersom 
tiltakene som er foreslått gjennomføres. Forskjellen er betydelig.

Insekt kan erstatte soya og fiskemel. De to viktigste kildene til fett og protein i dagens 
oppdrettsfôr er soya og fiskemel. Næringssammensetningen i melbillelarver har mer til 
felles med fiskemel enn med soya.22 Det taler for at insektmel bør kunne sammenlignes 
med fiskemel i beregning av potensialet for verdiskaping og lønnsomhet.

Mer verdifullt enn soya. Sammensetningen av fett i melbillelarver har noe mer likhet 
med marine fettkilder enn soya og kan fôres til fisk direkte eller skilles fra 
proteinfraksjonen og selges separat.23 Samlet taler dette for at produkter fra insekt vil ha 
en vesentlig høyere markedspris enn soya.

Figur 9 viser ulike estimater for volum av tørt insektmel i 2030. Verdien tar utgangspunkt i 11 kr pr kg, som er noe over 2022-
pris på soya og ca 50% av prisen på fiskemel. Verdien er estimert i dagens kroneverdi.

Future Feed Ingredients20 Råvareløftet15

Figur 10 
Næringsinnhold i levende melormer

Figur 11 
Næringsinnhold i insektmel

Andel protein og fett øker i 
prosesseringen av melormer

Figur 12, Næringsinnhold i 
soyaproteinkonsentrat
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Økt verdi av ikke-utnyttede avfallsstrømmer

Gjennomføring av tiltakene vil bidra til økt verdi av avfallsstrømmer. Verdihierarkiet
sikrer beste anvendelse, indikator for sirkularitet bidrar til verdi på tvers av hele 
verdikjeden, mens standarder og dokumentasjon gir sporbarhet og transparens.

Naturens omdanningsmaskin. Insekter er beskrevet i nyere forskning som en verdifull 
omdanner av avfalls- eller biprodukter som ikke er egnet til mat, til høyverdig protein og 
fett.12,13,14 Ved å ta i bruk ikke-utnyttede eller dårlig utnyttede avfallsstrømmer, kan Norge 
bidra til å produsere laksefôr med lavere klimafotavtrykk og redusert miljøpåvirkning. 

Store volum kan bli tilgjengelige. På grunn av regeleverket for mattrygghet er det i dag 
bare vegetabilske produkter som er tillatt som fôr til insekter (med noen unntak). Dersom 
regelverket endres og det tillates bruk av kjøkken- og matavfall, gjødsel og slam fra 
havbruk vil volumene som kan brukes som substrat til insekter økes betraktelig. 

Pris-scenarier for fôrråvaren

Avfallsstrømmer som kan bli insektsubstrat Tonn råstoff tilgjengelig 
i 2020

Tonn 
fôringredienser

Verdien dersom prisen er 
11 kr/kg (cirka som 

maisgluten)

Verdien dersom prisen 
er 20 kr/kg (cirka som 

fiskemel)

Verdien dersom prisen er 30 kr/kg 
(om insektmel har særlig gode 

effekter på vekst eller fiskehelse)
Kilder

Svinn i grøntsektoren 415 000 41 500 456 500 000 830 000 000 1 245 000 000 Nofima (2016)

Fiskeslam 304 000 60 920 670 120 000 1 218 400 000 1 827 600 000 Sintef Ocean – BioDigSirk
(2022)

Blandet matavfall fra husholdninger 210 000 21 000 231 000 000 420 000 000 630 000 000 SSB(2020)

Kategori-II biprodukter sjømat 115 200 23 040 253 440 000 460 800 000 691 200 000 Råvareløftet, Bellona (2022)

Våtorganisk matavfall fra næring 101 000 10 100 111 100 000 202 000 000 303 000 000 SSB (2020)

Animalske landbasert restråstoff som går til lavere 
utnyttelse enn fôr i dag 45 200 9 040 99 440 000 180 800 000 271 200 000 Sintef Ocean – BioDigSirk

(2022)

Totalt 1 190 400 165 600 1 656 000 000 3 312 000 000 4 968 000 000

Ny kunnskap eller nye prosesseringsmetoder kan gjøre at avfallsstrømmene kan 
taes i bruk. Generelt er det en forventning om at animalske restråstoffer i større grad vil 
tillates som fôr til insekt. Det skyldes at insekt har lite genetisk til felles med de 
virveldyrene vi tradisjonelt har holdt som husdyr og dermed har insekt ulik fordøyelse av 
substratet/fôret. Dette gir en høy nedbrytingsgrad og liten risiko for f.eks. prioner. Prioner
er hovedgrunnen til de strenge begrensningene for innsatsfaktorer i fôrråvarer. 

Tabell 1: Konverteringsraten fra vått matavfall og vegetabilsk rest til insektmel antas å være 10:1.Tilsvarende konverteringsrate for animalsk rest, slam og annet antas å være 5:1. 
Proteinandelen i insektmel antas å være omkring 60 %. Verdiestimatene er basert på tre ulike scenarier.
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Avfallsstrømmer som kan bli insektsubstrat Tonn råstoff tilgjengelig i 2020 Tonn gjødsel Verdien som gjødsel Kilder
Svinn i grøntsektoren 415 000 145 250 581 000 000 Nofima (2016)

Fiskeslam 304 000 210 000 840 000 000 Sintef Ocean – BioDigSirk (2022)

Blandet matavfall fra husholdninger 210 000 73 500 294 000 000 SSB(2020)

Kategori-II biprodukter sjømat 115 200 80 640 322 560 000 Råvareløftet, Bellona (2022)

Våtorganisk matavfall fra næring 101 000 35 350 141 400 000 SSB (2020)

Animalske landbasert restråstoff som går til lavere 
utnyttelse enn fôr i dag 45 200 31 640 126 560 000 Sintef Ocean – BioDigSirk (2022)

Totalt 1 190 400 547 880 2 305 520 000

Produksjonsvolum og verdiskaping av frass

Verdifulle fraksjoner. Substratet eller fôret til innsektene er den viktigste innsatsfaktoren 
som går inn i insektproduksjonen. Ut fra produksjonsprosessen kommer det to 
hovedfraksjoner: insektmel27 og frass28. I tillegg separerer noen insektprodusenter ut 
ingrediensene kitosan, melanin og nyttige mikroorganismer.29 Melanin leder strøm og 
kan benyttes i halvledere, superkondensatorer og batterier. Kitosan har anti-
inflammatoriske egenskaper og er nyttig i produksjon av kosmetikk og legemidler. 
Globalt er markedet for ingredienser estimert til store verdier. Kostnadene med å utvikle 
legemidler er tilsvarende store. Videre vurderinger av disse ingrediensene er ikke 
inkludert i dette dokumentet.

Økologisk jordforbedring. Frasset kan benyttes som det er til gjødsel. Det er godkjent 
til bruk som jordforbedring i økologisk produksjon. Etter dagens regulering 
(gjødselsforskriften30) må frasset varmebehandles, noe som forringer verdien 
mikroorganismene kan ha på jordhelsen. Frass har en sammensetning av primære 
plantenæringsstoffer hvor Nitrogen utgjør 3%, Fosfor utgjør 2% og Kalium utgjør 2% av 
vekten.

Frass inneholder også andre elementer som er interessante med tanke på jord- og 
plantehelse. Et slikt eksempel er Kitin som styrker planters bestandighet mot 
soppangrep.38 I tillegg tilfører frass organisk karbon til jorden og bidrar dermed til økt 
produksjonsevne i jorda.39

Økologiske målsetninger kan skape etterspørsel
EU har i sin «Green Deal» satt en målsetning på 25 % av europeisk jordbruksareal skal 
driftes økologisk innen 2030.31 Dette tilsvarer 40 millioner hektar, eller 40 ganger hele 
Norges jordbruksareal. I dag er 8,5 % av jordbruksarealet i EU økologisk drevet. Dette 
tyder på at etterspørselen etter økologiske innsatsfaktorer for jordforbedring vil øke.

Dersom vi i fremtiden skulle sette et tilsvarende mål i Norge vil 25% av jordbruksarealet 
tilsvare ca. 2,5 millioner dekar. Om vi antar et gjennomsnittlig nitrogenbehov per dekar 
på 12 kg, må det tilføres 400 kg frass per dekar for å oppfylle dette nitrogenbehovet. Det 
vil si at dersom alle ressursstrømmene benyttes til insektproduksjon, slik det er vist i 
tabellen under, vil insektproduksjonen alene kunne generere nok frass til å gjødsle 1,24 
millioner dekar. Altså vil ca. halvparten av gjødselbehovet for en slik satsning kunne 
dekkes med gjødsel fra insektproduksjon.

Tabell 2: Fordelingen mellom 
insektprotein og frass som output 
antas å være 1:3,5
Pris pr. kg frass til gjødsel er 
estimert til 4 kr
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Kostnader ved insektproduksjon

Prosjektet har fremskaffet to datasett på de kommersielle aspektene ved skalert 
insektproduksjon. De to datasettene har en noe ulik karakter. 

1. Den franske bedriften Ynsect sikter på svært stor grad av standardisering både på 
innsatsfaktorer og sluttprodukter, og har fokus på volummarkedene for alle sine 
produkter. De sikter på et årlig produksjonsvolum på 100.000 tonn insektprodukt 
(protein og frass) per år. Noe som krever 220 000 tonn vegetabilsk råstoff. 
Prosjektgruppen har estimert driftskostnader for dette caset. Disse estimatene 
samsvarer med Invertapro sine estimater for storskala produksjon. 

2. Invertapro AS har en mer fleksibel tilnærming til innsatsfaktorer og sikter på 
nisjemarkeder med høyere betalingsvilje. Invertapro planlegger i første omgang en 
fabrikk som skal produsere 5.500 tonn insektprodukt (protein og frass) per år. Da 
kreves det 12 200 tonn substrat fra vegetabilsk råstoff. Det foreligger planer om 
større produksjonsanlegg senere. 

Forutsetninger for beregninger av lønnsomhet: 
• Ved beregning av netto nåverdi er det lagt til grunn at investeringen har en levetid på 

18 år og det er brukt en diskonteringsrente på 10%. Restverdien på investeringen 
etter 18 år er satt til 0 kr. 

• Ved beregning av internrente er det på samme måte beregnet en levetid på 
investeringen på 18 år og en restverdi på 0 kr.

• Fornying av produksjonsutstyr og andre løpende investeringer er bakt inn i 
driftskostnadene. 

• Det er antatt at det oppnås lik pris for produktene gjennom hele investeringsperioden. 

Invertapro
Investeringer i produksjonsanlegg med kapasitet på 5 500 tonn/år Kr 110 000 000
Forventet omsetning pr år (17kr/kg x 5 500 tonn/år) Kr 93 500 000

Forventet driftskostnad per år (12 kr/kg x 5 500 tonn/år) Kr 66 000 000

Netto nåverdi på investeringen Kr 115 538 833 

Internrente 25%

Capex/kilo produksjonskapasitet pr år (110 000 000/5 500 000 kg) Kr 20,00

Ynsect
Investeringer i produksjonsanlegg med kapasitet på 100 000 tonn/år Kr 1 792 799 999
Forventet omsetning pr år (11kr/kg x 100 000 tonn/år) Kr 11 000 000 000

Forventet driftskostnad per år (7,5 kr/kg x 100 000 tonn/år) Kr 7 500 000 000

Netto nåverdi på investeringen Kr 26 912 242 353

Internrente 195 %

Capex/kilo produksjonskapasitet pr år (1 792 700 000/100 000 000 kg) Kr 17,93

Mulighet for distribuert næring. Scenariene i tabellene over viser en betydelig 
skaleringsgevinst. Skalaeffekten vi ser her vil sannsynligvis øke i takt med 
industrialiseringen av næringen. Likvel viser caset fra Invertapro at man oppnår 
lønnsomhet allerede ved 5 500 tonn. Det forteller oss at det er mulig å bygge en 
distribuert næring med passelig store fabrikker der råstoffstrømmene finnes.

Tabell 3 og 4 viser kommersielle aspekter ved to ulike insektproduksjoner. Til sammenligning er 2022-pris på soya 
ca 6-8 kr/kg og fiskemel ca 17-25 kr/kg. Verdien er estimert i dagens kroneverdi.
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Lønnsomhet ved ulike scenarier for markedspris

Invertapro
Forventet scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 17 kr/kg og driftskostnad 
på 12 kr/kg

Pessimistisk scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 15 kr/kg og driftskostnad 
på 13 kr/kg

Optimistisk scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 20 kr/kg og driftskostnad 
på 8,50 kr/kg

Investeringer i produksjonsanlegg med kapasitet på 5 500 tonn/år Kr 110 000 000 Kr 110 000 000 Kr 110 000 000
Forventet omsetning pr år (17kr/kg x 5 500 tonn/år) Kr 93 500 000 Kr 82 500 000 Kr 110 000 000

Forventet driftskostnad per år (12 kr/kg x 5 500 tonn/år) Kr 66 000 000 Kr 71 500 000 Kr 46 250 000

Netto nåverdi på investeringen Kr 115 538 833 -kr 19 784 467 Kr 408 739 315

Internrente 25% -7% 57%
Investering/kilo produksjonskapasitet pr år 
(110 000 000/5 500 000 kg) Kr 20,00 Kr 20,00 Kr 20,00

Ynsect
Forventet scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 11 kr/kg og driftskostnad 
på 7,50 kr/kg

Pessimistisk scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 9,50 kr/kg og driftskostnad 
på 8 kr/kg

Optimistisk scenario med gjennomsnittlig 
salgspris på 15 kr/kg og driftskostnad 
på 7 kr/kg

Investeringer i produksjonsanlegg med kapasitet 
på 100 000 tonn/år Kr 1 792 799 999 Kr 1 792 799 999 Kr 1 792 799 999

Forventet omsetning pr år Kr 11 000 000 000 Kr 9 500 000 000 Kr 15 000 000 000

Forventet driftskostnad per år Kr 7 500 000 000 Kr 8 000 000 000 Kr 7 500 000 000

Netto nåverdi på investeringen Kr 26 912 242 353 kr 10 509 418 151 Kr 63 818 596 807

Internrente 195 % 84 % 446%
Investering/kilo produksjonskapasitet pr år 
(1 792 700 000/100 000 000 kg) Kr 17.93 Kr 17.93 Kr 17.93

Tabell 5 og 6: Viser ulike estimater utfra ulike 
scenarier for inntjening og driftskostnader.

Fôr til norsk oppdrett, er i en sektor hvor det er tollfri import av 
fôrmaterialer. Dette er et administrativt unntak fra ordinær toll. 
For proteinmel generelt er det egentlig høye tollsatser. De er 
administrativt nedsatt fordi det nesten ikke finnes produksjon av 
rene proteinråvarer i Norge. 

Det betyr at etablering av norsk proteinproduksjon kan medføre 
at de ordinære tollsatsene blir gjeninnført, antagelig med unntak 
for import av fiskefôr. Det kan gi mulighet for fremvekst av en 
beskyttet, norsk insektproduksjon rettet mot norsk 
husdyrsektor.43
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Indikator for sirkularitet synliggjør 
substitusjonseffekter 

Viktigheten av én omforent indikator for sirkularitet.
Det vil ha stor betydning for å kunne dokumentere bærekraft på tvers av verdikjeden. En 
indikator for sirkularitet og en felles metode for å synliggjøre substitusjonseffekter av å ta 
i bruk restråstoff som erstatter for jomfruelige råstoff vil bidra til aktører kan dokumentere 
graden av sirkularitet som oppnås. En slik indikator bør også ta hensyn til bedre bruk av 
biomasse (ref. Verdihierarkiet) slik at man får en bedre "sirkularitets-score" dersom man 
bruker fiskeslam til insektsubstrat sammenlignet med mer lavverdige bruksområder som  
biogassproduksjon. 

KPIer for sirkularitet gir konkurransefortrinn
En indikator for sirkularitet vil kunne gi konkurransefortrinn for aktører som tar i bruk for 
eksempel fôrråvarer basert på sidestrømmer, fremfor aktører som kun bruker jomfruelige 
innsatsfaktorer. En felles indikator vil skape tillit mellom aktørene i et marked. Den vil 
også kunne brukes som en indikator for utvikling og tilpasning av virkemidler.

Oppsirkulering av avfallsstrømmer bidrar både til besparelser av jomfruelige ressurser og 
at færre ressurser går til spille. Dette sparer CO2-utslipp og kan ha gode påvirkninger på 
naturmangfold og biodiversitet. En felles indikator for sirkularitet må bygge på prinsipper 
fra livsløpsanalyse. Samtidig må den være tilpasset bruk av rest- og sidestrømmer fra 
biobaserte verdikjeder på en måte som inkluderer uttak og tilbakeførsel til biosfæren. 

Substitusjonseffekter – er miljøgevinster som oppnås ved å erstatte primære råvarer 
med sekundære råstoffer. Begrepet handler om å synliggjøre utslipp eller negative 
effekter som ikke skjer fordi man lar være å bruke jomfruelige innsatsfaktorer. 

Gjennom å kvantifisere substistusjonseffekter på den dokumenterbar måte kan aktører 
som bruker sirkulære innsatsfaktorer oppnå konkurransefortrinn. 
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Substitusjonseffekter ved bruk 
av insektprodukter i fôr

Figur 13: Insektprotein kan redusere CO2-utslippene betraktelig pr kg soyaprotein som erstattes.

En ny studie gjennomført av Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (tilsvarer 
Mattilsynet i Norge) på oppdrag fra den Nederlandske insektprodusenten Protix viser at 
insektproduksjon kan komme helt ned i 1,149 kg CO2-ekvivalenter. 41 Dette gir en god 
indikator for hva Invertapro kan oppnå gjennom substratet levert fra BIR43.

Produksjon av insektprotein krever store mengder energi til tørking og etter-prosessering 
av larver. Derom regelverket åpner for å bruke levende eller frosne larver som dyrefôr 
direkte vil det føre til en ytterligere reduksjon av klimafotavtrykket fra insektproteinet 
med ca. 83%.37 Det betyr at klimafotavtrykket fra insektproteinet kan komme under 
0,5 CO2e/kg. IPIFF44 (der også EU er medlem) peker på etablering av felles standarder 
for levende og/eller hele larver til fôr som en løsning for å redusere klimafotavtrykket til 
både havbruk og husdyrsproduksjon45.

Brasil har lenge vært den primære kilden til soya for Norsk havbruk og landbruk. Det ser 
ut til at det jobbes med å øke europeisk soyaproduksjon med sikte på å senke 
klimafotavtrykket til europeisk fôr, men i denne kartleggingen er det ikke funnet bevis for 
at produksjonen vokser raskt nok til at dette vil ha vesentlig betydning i et tiårsperspektiv.

Sammenligning av livsløpsanalyser (LCA). Denne vurderingen sammenligner ulike 
fôrråvarer og estimere substitusjonseffekter. Med dette som utgangspunkt er kun utslipp 
frem til fôrprodusent inkludert.

Sintef Ocean35 bruker i sin rapport på livsløpsanalyse av havbruksnæringen følgende 
beregning av transportdistanse for sør-amerikanske fôrråvarer. 500 km på vei og 13 425 
km med sjøtransport som samlet gir 197 kg CO2 /tonn ingrediens mottatt hos 
fôrprodusent. Samme rapport beregner et samlet CO2e-fotavtrykk på 6.01/kg 
soyaproteinkonsentrat levert til norsk produksjonsanlegg for fiskefôr.

LCA for Norsk insektprotein basert på matavfall
En studie36 peker på lavere CO2-fotavtrykk for insektprotein sammenlignet med 
vegetabilske proteinkilder anvendt i fiskefôr i Norge. Studien peker på at det har stor 
betydning hva slags substrat insektene fôres med, med tanke på CO2-effekt. Det er 
vanskelig basert på tilgjengelige data å fastslå et enkelt tall for CO2-intensitet i 
insektproduksjon under norske forhold, men studien viser at det er mulig å komme under 
3 kg CO2e/kg insektprotein, selv med produksjon i Nederland, med europeisk strømmiks 
og transport til Norge. Produksjon i Norge med norsk energimiks (som har lavere 
klimafotavtrykk enn europeisk energimiks) og kortere transport må antas å kunne oppnå 
vesentlig lavere klimafotavtrykk. Studien forutsetter at frass fra insektproduksjon brukes 
til gjødsel og dermed erstatter fossilintensiv mineralgjødsel. Dersom vi legger dette tallet 
til grunn vil det oppnås en 50% reduksjon i CO2-utslippene for hvert kilo soya som 
erstattes med insektprotein.
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Effekten av styrket dokumentasjon og implementering av standarder

Grepene "Styrket dokumentasjon og implementering av standarder" og "Enklere 
rapportering og sektorovergripende råstoffstatistikk" vil ha stor betydning for 
utviklingen av verdikjeden for insektproduksjon.

Det er stort behov for å styrke kunnskapen om det biokjemiske innholdet i ulike 
restråstoff. Felles standarder vil bygge digital interoperabilitet (åpen utveksling av data, 
informasjon og kunnskap) på tvers av verdikjedene i bionæringene. Standardene bør 
sikre at miljøfotavtrykkdata følger råstoffet og gjør det mulig å beregne 
substitusjonseffekter.

Standardene som er under utvikling dekker begrepsapparat, rammeverk og prinsipper for 
en bedre forståelse av temaet sirkulær økonomi (ISO 59004), forretningsmodeller og 
verdikjeder (ISO 59010), måling av sirkularitet (ISO 59020), produktdatablad for 
sirkulære produkter (ISO 59040), implementering av forretningsmodeller (ISO 59032), 
sporbarhet for sirkulære produkter (ISO 59014) og mer.

Tiltaket innebærer to sentrale utviklingsoppgaver. Det ene er å utvikle en modell for 
dokumentasjon som inkluderer standarder og regulatoriske forhold. Den andre er å bidra 
til at flest mulig aktører i bioøkonomien dokumenterer sine råstoffer. I BioDigSirk-
rapporten er det levert en detaljert beskrivelse av hvordan dette kan samles i en 
datamodell (vedlegg: BioDigSirk-rapporten - vedlegg 06 – Datamodell.pdf)

Dokumentasjon vil kunne øke tilgjengelig volum. Restråstoff som i dag går til spille vil 
bli tilgjengelige ressurser som kan kjøpes og selges. En felles standard for hvordan 
råstoffet dokumenters vil bidra til trygghet og sporbarhet på tvers av verdikjeden. Både 
råstoffbesitter, avfallshåndterer, insektprodusent, fôrprodusent og oppdretter vil kunne 
hente ut gevinster.

Kvaliteten kan valideres. Verdikjeden kan få til en automatisert teknisk validering av 
kvaliteten på råstoffet, dersom en standardisert digital dokumentasjon følger råstoffet.

Faglig kvalitetssikring kan sikres gjennom å gi uavhengige tredjeparter tilgang til 
dataene. Eksempelvis myndigheter som Veterinærinstituttet eller Mattilsynet.

Mulige kostnadsbesparelser. I dagens verdikjede for insektproduksjon bruker aktørene 
tid og eksterne rådgivere for å både velge hva som skal dokumenteres, hvordan 
råstoffene skal dokumenteres og hvordan dataene skal deles med resten av verdikjeden. 
Det er store tidsbesparelser å hente i å standardisere og automatisere hvordan 
restråstoff dokumenteres og klassifiseres.

Automatisering11 vil fjerne feilkilder og personavhengighet, kutte tidstyver med å lage 
og lese ulike Excel-ark. Det vil fjerne filformatsproblem og eliminere menneskelige feil.

Deling av data på tvers av verdikjeder må selvsagt ta høyde for styring av konfidensialitet 
og tilgjengelighet for selskap. Dette må avtalereguleres mellom aktørene for å unngå at 
konfidensiell informasjon kommer på avveie.

Verdifull dokumentasjon av bærekraft. Sjømat fra Norge blir i stor grad oppfattet av 
forbrukere som bærekraftig, trygg og av god kvalitet.19 Beregninger fra Sjømatrådet viser 
at dersom vi klarer å posisjonere norsk sjømat som det mest bærekraftige valget, har det 
en merverdi på 20%, eller beregnet til 30 milliarder pr år frem mot 2030. Forvaltning av 
etterrettelig dokumentasjon vil være en viktig del av dette arbeidet.
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Industrigevinster som følge av innføring av de strategiske grepene

Mer ressursorienterte insentiver. Etablere et 
entydig og forpliktende verdihierarki vil bidra til 
at industrien og politiske aktører har felles 
målbilde knyttet til ressursutnyttelse. 
Insektproduksjon anses som en god utnyttelse 
av restråstoff og det er viktig at insentiver 
prioriterer slike aktører.

Større smidighet og samforståelse.
Etablering av sandkasse for pilotering i 
bionæringene vil sikre felles forståelse for 
regulatoriske rammer og muligheter. 
Samhandling gjennom sandkassen vil gi 
smidighet både hos myndigheter og 
industriaktører. Det er avgjørende for 
verdikjeden for insektproduksjon å få arbeidet 
med å ta ned regulatoriske barrierer.

Bedre sporbarhet og kvalitetssikring. 
Gjennom dokumentasjon og implementering av 
standarder styrkes dataflyt, kvalitetssikring, 
sporbarhet og dokumentasjon av både råstoffer 
og prosesser på tvers av sektorer og 
verdikjeder. Dette vil ha stor verdi for hele 
verdikjeden for insektproduksjon.

Statistikk til å stole på. Enklere rapportering og 
råstoffstatistikk sikrer bedre grunnlag for 
innovasjon, forskning og 
investeringsbeslutninger på tvers av verdikjeden 
for insektproduksjon. Særlig med tanke på 
plassering av fremtidig produksjonskapasitet og 
reduksjon av risiko ved skalering.

Felles målbilder og nyanserte måltall. Ved å 
utvikle en indikator for biosirkularitet og 
miljøeffekter etableres en modell og tydelige 
KPIer for sirkularitet. Dette vil gjøre myndigheter, 
verdikjeder og bedrifter i stand til å kvantifisere 
økt sirkularitet og redusert fotavtrykk. Dette 
grepet kan spille en avgjørende rolle for hvordan 
vi tar i bruk insekter som omdanner av 
uutnyttede råstoff.

Riktig utformet kapasitetsøkning. Gjennom et 
program for biosirkularitet og industrisymbiose 
kan vi insentivere utbygging av insektbaserte 
bioraffineringer, og bidra til riktig lokalisering og 
innretning med tanke på ressursutnyttelse og 
industrielle behov.

Bedre markedsdynamikk og samhandling. 
Støtte opp om utvikling av markedsinfrastruktur.
Det bør utvikles digitale markedsløsninger og 
støtteverktøy som kan skape kommersiell 
samhandling nasjonalt, i bioregionale 
verdikjeder og industrisymbioser. Digital 
infrastruktur vil hjelpe etableringen av 
industrielle symbioser også i verdikjeden for 
insektproduksjon.

Bedre kontroll på teknologiske 
innsatsfaktorer. Dette grepet konsentrerer seg 
om tekniske innsatsfaktorer i en verdikjede. 
Vurderingene belyst i BioDigSirk-rapporten er 
overførbar til denne verdikjeden. Sikre digital 
sporbarhet på tekniske innsatsfaktorer gjennom 
et felles informasjonssystem for alle aktører i 
verdikjeden.

Utrydde sult
Økt insektsproduksjon bidrar til at 
bioressurser som ellers ville gå tapt 
forblir i matverdikjeden.

Industri, innovasjon og 
infrastruktur
Bedre løsninger for innsamling, 
behandling, raffinering av 
bioressurser øker verdiskaping uten 
å øke ressursuttaket.

Ansvarlige forbruk og produksjon
Etablering av 
biosirkulære verdikjeder bidrar 
til produkter med lavere fotavtrykk

Livet i havet
Nye forråvarer styrker grunnlaget for 
utvikling av en bærekraft 
havbruksnæring.

Livet på land
Insektprotein reduserer behovet for 
import av soyaprotein og andre arter 
som fortrenger skog og 
utarmer jordsmonn.

Samarbeid for å nå målene
Både teknologien og de politiske 
grepene kan overføres til andre

Bidrag til FNs Bærekraftsmål
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Insektbasert bioraffinering i stor skala kan skape både 
merverdier og store samfunnsgevinster
Gjennomføring av sju av de åtte grepene fra BioDigSirk-rapporten vurderes å 
styrke ressursutnyttelsen og verdiskapingspotensialet i verdikjeden for 
insektproduksjon.

Storskala insektproduksjon er i startgropen i Europa. Teknologien er klar. Tempo 
og et godt orkestrert samspill av virkemidler er avgjørende for at Norge skal skaffe 
seg en ledende posisjon.

Lønnsomhet er avhengig av skalering. Enhetskostnaden går betydelig ned med 
volum og industrialisering. I Norge bør man finne hensiktsmessig 
produksjonskapasitet tilpasset tilgjengelige avfallsstrømmer. Norsk 
insektproduksjon kan med fordel være en distribuert næring. Tallene i denne 
vurderingen viser at en produksjonskapasitet i størrelsesordenen 5-10 000 tonn vil 
være lønnsom. Samtidig må man sikre at innretningen av verdikjeden speiler 
råstofftilgang, logistikk og etterspørsel.

Man bør identifisere de mest gunstige lokaliseringene for produksjonen, basert på 
tilgjengelig avfall som kan nyttes som substrat. Dette kan være eksisterende 
mottaksanlegg for avfall, ensilasje eller slam. Eventuelt tett koblet på fôrprodusenter. 
Dette sikrer korte verdikjeder, mindre forringelse av innsatsfaktorer, bortfall av 
transportutgifter og optimale industrielle symbioser.

Regulatoriske forhold spesielt regelverket som sikrer trygg mat har stor betydning 
for både tilgang til råstoff og adgang til markeder. Det å finne effektive måter å 
samhandle for å oppnå mer presis regulering er viktig. Innføring av en sandkasse for 
piloter, der de regulatoriske aspektene er inkludert, kan være avgjørende.

KPIer for sirkularitet og bedre standarder etterlyses på tvers av verdikjeden. Her 
bør Norge delta aktivt i utformingen. Sirkularitet er noe både oppdrettere og 
sluttkunde kan være villige til å betale for, slik de i dag er høyere betalingsvilje for 
reduksjon i CO2-utslipp.

Norges posisjon. Dersom Norge skal ta en posisjon i det globale markedet må det 
handle om mer enn volum. Det bør også handle om kvalitet. Selvsagt vil kvaliteten 
på fôret være viktig, men også kvaliteten på håndteringen av avfallsstrømmer, på 
teknologi og teknologiutnyttelse, energiutnyttelse og kvaliteten på samspillet mellom 
aktører.

En mulig ny proteinindustri. Landbasert insektproduksjon bør sees i sammenheng 
med en større portefølje av ulike former for proteinproduksjon, som heterotrofe 
mikroalger, fototrofe mikroalger, sopp, bakterier eller andre encelle-proteiner. Norsk 
havbruksnæring gir Norge et stort hjemmemarked for fôrråvarer. Den gir oss en unik 
posisjon med tanke på å utvikle ny industri for fôrråvarer, for deretter å ta teknologi 
og know-how ut i verden. Redusert miljøbelastning vil gi havbruksnæringen styrket 
konkurransekraft på eksportmarkedet. Norge kan med dette bidra til å redusere 
klimagassutslippet nasjonalt, men også internasjonalt.
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Her følger endel forkortelser og begreper som er benyttet i sluttrapporten, og tilhørende 
definisjoner, sortert alfabetisk. Hvis ikke annet er nevnt, er disse definisjonene som er 
benyttet i prosjektet.

Begreper, definisjoner og forkortelser

Sekundærandel Andelen gjenvunnet materiale som inngår i produktet

Sirkularitet i den 
biologiske sirkelen

Sirkularitet i den biologiske sirkelen er her definert som bruk og gjenbruk av råstoff 
og restråstoff, slik at man sikrer høyest mulig verdiutnyttelse av tilgjengelige 
bioråstoffer, og reduserer mengden av råstoff med foredlingspotensiale som 
klassifiseres som avfall eller brukes til lavverdiformål.

Sirkularitet i den 
tekniske sirkelen

Sirkularitet i den tekniske sirkelen er her definert som bruk og gjenbruk av tekniske 
materialer, slik at man sikrer lavest mulig svinn av ikke-nedbrytbart råstoff i naturen, 
og sikrer høyest mulig gjenbruk/gjenvinning av tekniske ressurser. 

Sirkulærøkonomi Sirkulær økonomi er, iht EUs definisjon, et gjenopprettende system der:
• avfall og forurensning elimineres
• ressursbruk minimeres gjennom systemisk design
• verdien av produkter og komponenter opprettholdes
• en sirkulær flyt av ressurser eksisterer
• samtidig som naturens økosystemer regeneres

Standarder Her i dette dokumentet refereres det til standarder mange steder. Vi mener da 
standarder som et generelt begrep, og ikke en spesiell standard som Norsk 
Standard, ISO eller CEN.

Substitusjonseffekt Miljøgevinsten ved å erstatte primære råvarer med sekundære råstoffer

Utnyttelsesgrad
Andelen restråstoff som anvendes til et formål, enten direkte eller indirekte (via 
prosessering), for eksempel ernæring, dyrefor, materialer, biogass. Verdien kan 
eventuelt angis f.eks. i kroner per tonn

Verdihierarki Verdihierarkiet sorterer ulike anvendelsesområder fra lav til høy ressursutnyttelse 
og samfunnsøkonomisk verdiskaping

Datamodell En datamodell er en abstrakt modell som organiserer dataelementer og beskriver hvordan 
de forholder seg til hverandre og den virkelige verden

Eksternalitet En indirekte kostnad eller nyttevirkning en aktør utilsiktet påfører en tredjepart, uten at 
aktøren må kompensere tredjeparten for kostnaden/nyttevirkningen. Kostnader eller 
gevinster en aktør påfører andre uten at denne aktøren tar hensyn til det i sin tilpasning.

KLD Klima- og miljødepartementet

LMD Landbruks- og matdepartementet

Markedssystem Rammebetingelser, standarder og verktøy som sikrer at aktørene gjennom samhandling på 
kommersielle vilkår bidrar til økende sirkularitet

NFD Nærings- og fiskeridepartementet

Oppsirkulering Ta kostnaden forbundet med prosessering, lagring og annet, som er nødvendig for å kunne 
ta i bruk et restråstoff høyere opp i verdihierarkiet

Rammevilkår Rammevilkår er lover, forskrifter og standarder (regulatoriske rammevilkår), eller skatter, 
avgifter eller støtteordninger (økonomiske rammevilkår)

Ressursandel Andelen restråstoff som blir solgt til andre formål
Sandkasse Et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, 

teknologier og tjenester under oppfølging av myndighetene
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– Det er et sterkt behov for bærekraftig vekst i akvakultursektoren for å kunne 
produsere mat til en voksende verdensbefolkning. For å realisere dette er vi helt 
avhengig av å utvikle flere, bærekraftige fôr-ingredienser.

Insekter er her en viktig del av løsningen. Insektmel er en god proteinkilde som bygger 
på en sirkulær teknologi hvor man kan utnytte råstoff som i dag utnyttes i liten grad 
eller går til spille. Insektmel har dermed potensiale for å oppnå et svært lavt 
klimagassavtrykk. Det er videre et stort politisk fokus på viktigheten av insekt som en 
proteinkilde i EU, hvor sirkulære foretningsmodeller er ansett som sentralt for å oppnå 
bærekraftig utvikling. 

For å realisere det fulle potensialet til insekt må det imidlertid investeres i forskning og 
utvikling, og dette er en jobb vi må gjøre i fellesskap.

Marianne Koch, Cargill


