
-Går vi over bekken 
etter vann? 



Hvem er vi?



Litt fakta: 

• Skriftet navn fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening til 
Sjømatbedriftene i mai 2018. 

• En landsdekkende politisk uavhengig arbeidsgiver- og 
næringslivsorganisasjon for Sjømatsektoren. 

• Ca. 130 bedrifter – 30 mrd. Kr i omsetning – 4 000 direkte 
årsverk 

• Kystalliansen – allianse med Kystrederiene 

• I alliansen 270 bedrifter – 42 mrd. Kr. – 7 000 direkte 
årsverk 

• Utgir bransjetidsskriftet Norsk Sjømat 

• Arrangerer NM i Sjømat – og Sjømatdagene 
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Avfall = Miljø 

• Vi lærte at søppel er forurensning 

• I dag vet vi at avfall om det håndteres riktig kan redusere 
utslippene våre. 

• Stortinget har vedtatt at Norge skal bli karbonnøytralt, og at 
to tredjedeler av utslippene skal tas nasjonalt. 

• Rambøll har sammen med Biokraft anslått at Biogass kan 
stå for 3 TWh allerede i 2025. 



Fremtiden er FISK på tanken

• Hvorfor importere biodrivstoff når vi kan ha fisk på tanken
• Siste ti år har i overkant av 30 millioner oppdrettslaks død årlig. 
• Fiskeslakt brukes i stor grad til dyrefor
• Fisken dør som følge av parasitter og lusebehandling. På grunn 

av dette kan de ikke brukes til dyrefor. 
• Fiskeavfall utgjør en stor del av uutnyttet energipotensiale 
• Fiskeavfall vanskelig å bruke alene. 
• Kombinasjonen husdyrgjødsel/fiskeavfall er meget gunstig. 

Fiskeavfall har høyt energiinnhold og husdyrgjødsel har en 
stabiliserende virkning. 



Tetter kobling mellom landbruk og 
havbruk

• Forskning viser at suksessoppskriften = 15% avskjær og 
slakt fra fisk som behandles med husdyrgjødsel 

• Metanutbytte øker med 100 % sammenliknet med 
mengden metan som er mulig å få ut fra husdyrgjødsel. 

• Tettere kobling mellom landbruk og havbruk

• Hva er problemet? Hviler i stor grad på økonomi- og 
logistikk. 

• Kostnader til frakt og håndtering av fiskeavfall er høye. 

• Det må bli lønnsomt å levere fiskeavfall til biogassanlegg i 
stede for å dumpe det. Intensiver må til. 



Slam fra oppdrettsnæringen 
«Kjente ressurser – uante muligheter» 

• Slam fra oppdrettsnæringen gir muligheter, men som det 
per i dag ikke finnes god utnyttelse av.  

• Forskningsprosjekt om det kan brukes til produksjon av 
børstemark – som så kan være proteinkilde til fiskefôr. 

• Annen anvendelse det forskes på er bruk av slam som 
substrat i biogassproduksjon, med påfølgende bruk av de 
flytende og faste biorestene etter gassproduksjon som 
gjødsel eller fôr i produksjon av henholdsvis mikroalger og 
børstemark. 



Slam fra oppdrettsnæringen 
«Kjente ressurser – uante muligheter» 

• Forskningen delfinansieres av Forskningsrådet og eies av 
Biokraft AS. 

• Utfordring: Kan inneholde smittestoffer og miljøgifter som 
kan ende opp i sluttproduktet. Trenger oppmyking i 
regelverket som muliggjør at ressursene kan nyttiggjøres til 
fôr til produksjonsdyr på en trygg måte. 

• For at vi skal lykkes: Nye handlingsplaner hos 
virkemiddelapparatet som Forskningsrådet, Innovasjon 
Norge og FHF må bidra til å gi svar på de ubesvarte 
spørsmål. 



Oppsummering 

• Teknologiske løsninger som bedre tar vare på fiskeslam og 
får det på land. 

• Bedre samhandling i og mellom virkemiddelapparatet 

• Gjøre transport og håndtering av fiskeavfall lønnsomt. Både 
vi som næring og myndighetene må bidra. 

• Tettere samarbeid mellom Landbruk og havbruk 

• Lykkes vi: JA. Det vil bidra vesentlig til det grønne skriftet. 
Det vil skape flere arbeidsplasser og økt verdiskapning. 



Takk for 
oppmerksomheten 


