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Avfall til fôr

• Bruk av organisk avfall til fôr er ikke nytt 

• Det er begrensninger hva du kan bruke spesielt 
etter BSE krise

• I dag er utnyttelse av organisk avfall dårlig

• Mange typer organisk avfall kan anvendes på en 
bedre måte



Hvorfor er det viktig å utnytte organisk avfall?

• Mange ser på organisk avfall som et 
problem

• Organisk avfall er næringsstoff som kan 
benyttes

• Å ta vare på næringsstoff er viktig 

    for å imøtekomme næringsbehov 

    for en voksende verdensbefolkning

• Å ta vare på organisk avfall betyr at alt 
energi, arbeid og vann som har blitt 
brukt også bevares



Globalt avfallproduksjon

• 1.3 milliard tonn mat går tapt hvert år

• 28% av dyrket jord i verden blir brukt for å 
produsere mat som vil bli kastet (areal på 
størrelse med Kina, Kazakhstan og Mongolia 
til sammen)

• Å beholde disse næringsstoffene i 
matpyramiden er viktig for å møte framtidige 
utfordringer

• Regelverket er i endring og kommer 
antakeligvis til å endre betydelig i årene 
framover



Fra lineær til sirkulær



Endringer fra lineær til sirkulær økonomi de siste 
decennia er veldig synlig i avfall bransjen

• Metall

• Glass

• Papir/kartong

• Plast

• Impregnert treverk

• Treverk

• Farlig avfall

• …
• Organisk avfall?



The organic waste pyramid

‘upcycling’



Insekter, mikroorganismer og sopp er nøkkelen 
mellom planterike og dyrerike



Omega 3-fatty 
acids (EPA, DHA)

Balanced EEA 
(Lys, Met)

(P, Fe, Cu, Mg, Zn, 
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Feeding salmon with diets containing 2/3 insects

IM

CTL

Ingen smaksforskjell 
mellom gruppene



Muligheter
Store satsninger fra Norge of EU



Utfordringer

• Plast er ikke tillat i dyrefôr, og dermed 

     er mange typer avfall ikke tillat som dyrefôr i dag. Men

     plast i fôret er ikke farlig for insekter, dette krever 

     endringer i lovverket

• Organisk avfall er ikke like synlig som e.g. plast. Viktig å 
skape bevisstgjøring at organisk avfall har en verdi

• Biodrivstoff og –gas er subsidiert, dette hemmer andre 
utviklinger og skaper en uærlig konkurranse for råstoff

• Viktig å forstå hvilket type organisk avfall det handler om 
og hva slags mulighetene finnes for det type avfall



Takk for 
oppmerksomheten


