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1. SAMMENDRAG 

I denne utredningen er det utført en kartlegging av reststoffer i Rogaland fylke basert på statistikk 

og innhentede data fra næringsaktører. Det er også skrevet om aktuelle fyrtårnprosjekter, som 

benytter reststoffer kartlagt i fylket. Disse fyrtårnprosjektene er i ulike modningsfaser, fra 

forsknings-fase til kommersielle anlegg. Det de har til felles er å påvirke eller genere nye produkter, 

med fokus på sirkulær utnyttelse av reststoffer.  

 

Det er kartlagt store mengder husdyrgjødsel i fylket. Det antas at husdyrgjødsel, i stor utstrekning, 

spres på jorder i Rogaland i dag. Foreslåtte endringer i gjødselvareforskriften vil redusere mengdene 

som kan spres på jordbruksland, og det vil kunne bli et overskudd av husdyrgjødsel hvis endringene 

innføres i forskriften. Fyrtårnprosjektet MAFIGOLD ser på tekniske løsninger for å benytte 

husdyrgjødsel, fiskeslam og fiberrest fra matavfallsbehandling til produksjon av plantegjødsel og 

jordforbedringsprodukter. Prosjektet kan føre til en bedre løsning for resirkulering av nitrogen og 

fosfor tilbake til jordbruket, og det kan være hensiktsmessig å følge med i utviklingen av prosjektet, 

eller inngå et samarbeide med dem.  

 

Sikterest er en av de største reststoffene i fylket, og kommer fra avfallsbehandling gjennom 

bioseparasjon hvor sikteresten er harde og seige fraksjoner. Reststoffet består i hovedsak (ca. 

90%) av organisk materiale, plast og aluminium. Sikteresten forbrennes i dag, og hvis det er mulig 

å benytte reststoffet inn til insektproduksjon eller pyrolyseanlegg vil det øke verdien av reststoffet. 

Rambøll anbefaler at det gjøres vurderinger i bruk av sikterest inn i annen produksjon og for 

eksempel kontakte fyrtårnprosjektene Invertapro og BioCycles, som forsker på insektsoppdrett med 

bruk av ulike reststoffer som substrat til insektene.  

 

GROT fra skogbruk er antatt å i stor grad bli igjen i skogen i dag, og har et potensial for annen 

utnyttelse. Fyrtårnprosjektet ValBio-3D vil benytte avfall fra landbruk i form av cellulose, 

hemicellulose og lignin til 3D-trykking. Produktene fra prosessen vil være biokompositter, 

biokjemikalier, bioplaster og nanocellulosematerialer. BioCycles er et annet fyrtårnprosjekt som 

ønsker å benytte reststoffer fra skogbruk, akvanæring og jordbruk som substrat for oppdrett av 

krepsdyret gammaride. Dette krepsdyret kan videre benyttes som ingredienser i mat og dyrefôr. 

Begge disse fyrtårnprosjektene vil øke den økonomiske verdien til reststoffet, og spesielt BioCycles 

vil bidra i den sirkulære bioøkonomien, ettersom GROT har en funksjon med å gjenbruke viktige 

næringsstoffer tilbake til skogen.  

 

Næringsaktørene har reststoffer som i stor grad ivaretas i produksjon av dyrefôr. Det er enkelte 

reststoffer som går til forbrenning og kompostering. Reststoffer som i dag går til dyrefôrproduksjon 

har et potensial for å utnyttes enda bedre, f.eks. med teknologi fra fyrtårnprosjektet Notably, som 

benytter skjærebein og torskehoder til mat og dyrefôr. Verdiøkningen, med bruk av teknologi som 

Notably forsker på, er at produktet også blir mat, som har en høyere verdi enn dyrefôr.  

 

Det er knyttet barrierer til lovverk ved bruk av animalske biprodukter i mat- og dyrefôr-produksjon, 

bruk av biokull og spredningsarealer for fosfor og nitrogen på jordbruksland. Lovverket er under 

utvikling og det vil være hensiktsmessig å følge med på utviklingen med tanke på ny utnyttelse av 

diverse reststoffer. 

 

Rambøll vil anbefale Rogaland fylkeskommune å følge opp fyrtårnprosjektene. Videre ta kontakt 

med personer som jobber med fyrtårnprosjektene, spesielt de prosjektene som er mest interessante 

med tanke på reststoffene som benyttes og produktene som genereres. 
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2. INNLEDNING OG AVGRENSNING 

2.1 Bakgrunn 

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet «Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018-2030» som ble 

godkjent av fylkestinget 30. oktober 2018. I kjølvannet av bioøkonomistrategien ble Biorådet 

etablert. Biorådet har tre arbeidsgrupper som jobber med strategiens tre hovedinnsatsområder:  

1. utvikling av regional fôrproduksjon til jordbruks- og havbruksnæringen, 

2. foredling av råvarer fra landbruk og havbruk, og 

3. utnyttelse av reststoffer som ressurs i en sirkulærøkonomi. 

 

Ett av tiltakene er en systematisk kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer i 

Rogaland, som kan bli brukt i den sirkulære bioøkonomien og bli foredlet til produkt. Biorådet har 

en arbeidsgruppe, Ressursgruppe for avfall som ressurs, bestående av aktørene Lyse, IVAR, UiS, 

Norsk Protein, NIBIO Særheim, Jæren Biogass og Blue Planet, som bistod i denne utredningen. 

 

2.2 Formål 

Formål definert i bioøkonomistrategien som er rettet mot denne utredningen er: 

a) å øke verdiskaping, 

b) styrke regional innovasjonskraft, 

c) øke aktiviteten innenfor forskning og utvikling, og 

d) styrke landbruket og havbruket som bioøkonomiske næringer. 

 

Kartleggingen har som mål å få etablert en omfattende og detaljert oversikt over hvilke reststoffer 

som finnes i Rogaland, og hva som skjer med disse strømmene i dag. Oversikten skal danne et 

kunnskapsgrunnlag, og gi inspirasjon til ulike aktører som søker å finne løsninger for enda bedre 

regional utnyttelse av disse reststoffene. Ettersom kartleggingen skal tjene som en 

inspirasjonskilde, skal det nasjonale og internasjonale markedet scannes for interessante prosjekter 

som peker på fremtidsrettet utnyttelse av ulike reststoffer.  

2.3 Metodikk 

Utredningen er delt i to hvor Del A er kartlegging av biologiske avfalls- og restråstoffstrømmer 

(heretter kalt reststoffer) i Rogaland, og Del B er beskrivelse av fyrtårnprosjekter som kan være 

interessante med tanke på de strømmer som er kartlagt i Del A. Videre ser utredningen på 

markedssituasjonen, næringskjeder, myndighetskrav og regelverk for bruk av produkter basert på 

reststoffer.  

 

Del A - Kartlegging av reststoffer 

Innledningsvis i prosjektet ble det laget en liste over aktører som har reststoffer innenfor ulike 

næringer i Rogaland. Rogaland fylkeskommune og Biorådets arbeidsgruppe har bistått med 

kontaktinformasjon for aktørene som har blitt kontaktet.  

 

Aktørene ble kontaktet over e-post med spørreskjema og brev fra Rogaland fylkeskommune, se 

vedlegg 1. Aktørene som ble kontaktet er gitt i Vedlegg 3. Informasjon som ble etterspurt var 

biologiske reststoffer i våt og tørr årlig mengde, fosfor- og nitrogeninnhold samt hvilken avsetning 

reststoffene har i dag. Våt mengde er den faktiske mengden av en strøm, mens tørr mengde er 

fratrukket vannfraksjon fra den våte mengden. Tørr mengde blir heretter kalt tørrstoffmengde. Hele 

underlaget med innhentede data er sortert og gitt i vedlegg 2. 

 

I overkant av 60% av aktørene som ble kontaktet ga tilbakemelding. Det finnes ulike årsaker til at 

aktørene ikke hadde mulighet til å tilgjengeliggjøre dataene som ble etterspurt innenfor 
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tidsrammen. Eksempler på slike årsaker er at aktøren vurderer opplysningene som sensitive. 

Informasjonen som er innhentet har en variasjon i utfylling av fosfor- og nitrogeninnhold i de ulike 

reststoffer. Rambøll har benyttet sin erfaringsdatabase så langt det lot seg gjøre der tørrstoffandel 

(%TS) og innhold av fosfor og nitrogen var mangelfull fra aktørene. Opplysninger om KOF (Kjemisk 

Oksygen Forbruk), andel protein, fett og karbohydrater, samt salinitet er ikke presentert i 

rapporten. Årsaken til dette er at de innsamlede data er mangelfulle. 

 

Biologiske reststoffer som er blitt kartlagt er inndelt i tre kategorier, som vist i Figur 1 nedenfor. 

Primærkilder er rester og avfall som sorterer under næringskode 01, 02 og 03 innenfor jordbruk, 

skogbruk og fiske samt rester fra privathusholdninger (ingen næringskode, NA). Innenfor skogbruk 

er det snakk om massestrømmer med greiner og topper, heretter kalt GROT. Sekundærkilder fra 

foredling er rester og avfall fra aktører som produserer nærings- og nytelsesmidler, de sorterer 

under næringskode 10. Sekundærkilder fra behandling av rester og avfall sorterer under 

næringskode 38. 

 

 

Figur 1: Inndeling av reststoffer i primær- og sekundærkilder og næringskoder.  

Reststoffer fra primærnæring er i hovedsak basert på statistikk, mens reststoffer fra 

sekundærnæring er basert på innsamlede data fra aktører. Statistikk er hentet fra Fylkesmannen i 

Rogaland, fiskedirektoratet og SSB. Beregnede reststoffer basert på statistikk er gitt i Vedlegg 5. 

Rambøll har benyttet egen erfaringsdatabase, for å supplere informasjonen, der det lot seg gjøre. 

 

Del B – Kartlegging av fyrtårnprosjekter 

Rambøll kartla omkring 60 fyrtårnprosjekter, hvor Biorådets arbeidsgruppe i samarbeid med 

Rambøll valgte de 10 mest interessante prosjektene. Fyrtårnprosjektene er kort beskrevet med et 

fokus på teknologisk modenhet, økonomisk potensial og bærekraft.  

 

Vurdering og anbefaling 

Rambøll beskriver hvordan reststoffer kan bli til verdifulle produkter i et bioøkonomi-perspektiv, 

illustrert ved hjelp av en verdipyramide. Videre beskrives det hvordan klimaendringer vil kunne 

påvirke dagens etablerte næringskjeder og hvordan dette kan påvirke betalingsviljen på sikt. Det 

ses på hvordan prisbildet kan endre seg i overgangen fra fossile til fornybare energikilder, og 

hvordan andre produkter, som i dag er fossilt fremstilt, kan erstattes med reststoffer. 

Myndighetskrav og regelverk som er rettet mot bruk av nye produkter av reststoffer belyses, med 

tanke på muligheter og barrierer som finnes.  
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3. DEL A - KARTLEGGING AV BIOLOGISKE RESTSTOFFER 

Biologiske massestrømmer fra kartleggingen, samt deres karakteristikk (tørrstoffmengde, fosfor- 

og nitrogeninnhold) er vist i tabeller, figurer og massestrømdiagram. Strømmene er kort beskrevet. 

Fordi primærkildene i hovedsak er basert på statistikk, mens sekundærkildene er basert på 

innsamlede data, er de presentert hver for seg.  

3.1 Biologiske reststoffer i Rogaland 

Figur 2 viser mengder med reststoffer i fylket, oppgitt i mengde tørrstoff. Figuren viser at mengdene 

med husdyrgjødsel, matavfall fra husholdninger og GROT er store i Rogaland. Innen 

sekundærnæring er mengdene med animalske biprodukter den største. Her inngår slakteriavfall fra 

storfe, gris, fugl og fisk, vominnhold og fett. Sikterest er også en stor fraksjon i fylket, omtrent like 

stor som mengden biorest som produseres i fylket. Sikterest er rester fra avfallsbehandling. 

Matavfall går i forbindelse med avfallsbehandlingen gjennom en bioseparasjon (hammermill) som 

tar ut harde og seige fraksjoner, som omtales som sikterest.  

 

 

 

Figur 2: Tørrstoffmengder av biologiske reststoffer i Rogaland. 

 

Årlige mengder av reststoffer er vist kommune for kommune i kapittel 3.1.1 og 3.1.2. Disse 

mengdene er også vist i Vedlegg 6, i Tabell 2, Tabell 3 og Tabell 4. Enkelte massestrømmer, som 

gjødsel fra kylling og reststoffer fra oppdrettsanlegg er kun oppgitt på fylkesnivå. Fosfor- og 

nitrogenmengder er vist som 0 i tabellene der mengdene er under 0,5 tonn.  

 

  

-

8 697 

613 56 

12 557 

1 620 11 863 2 251 4 709 298 

7 488 6 750 

 -  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000

 01 Jordbruk

 02 Skogbruk

 03 Akvakultur

 NA Rest fra husholdning

 10 - Næringsmiddelprod.

 38 - Avfallsbehandling

MENGDE BIOLOGISKE RESTSTOFFER I ROGALAND (TONN TØRRSTOFF / ÅR)

 Bladverk og stengler fra gartnerier  Husdyrgjødsel  GROT  Slam fra fiskeoppdrett

 Biprodukter fra fiskeoppdrett  Matavfall fra husholdning  Avløpsvann  Animalske biprodukter

 Rester fra matproduksjon  Matavfall fra næring  Forrester, kornavfall  Sikterest

 Biorest

~ 189 000 



Rambøll - UTREDNING 

 

Doc ID KBRR-02-005 

 

7/58 

3.1.1 Mengde biologiske reststoffer fra primære kilder på kommunenivå 

Figur 3 viser reststoffer fra primære kilder, som ligger under næringskode 01 Jordbruk, jakt og 

viltstell, 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, 03 Fiske, fangst og akvakultur og NA Rester 

fra husholdning.  

 

 

Figur 3: Mengde av biologiske reststoffer fra primære kilder i Rogaland (tonn tørrstoff / år). 

 

Generelt sett, er mengdene med husdyrgjødsel i fylket svært store. Hå, Klepp, Time og Sandnes 

kommune har størst mengde av primære kilder, hvor husdyrgjødsel er den største strømmen. 

Suldal, Vindafjord, Hjelmeland og Tysvær har største mengder GROT. Hå, Klepp, Finnøy og 

Rennesøy har gartnerier med i hovedsak tomatproduksjon som genererer rester. De mest folkerike 

kommunene genererer mest matavfall fra husholdning, ettersom disse mengdene henger sammen 

med folketallet. 

 

Vindafjord har størst mengde slam fra fiskeoppdrettsanlegg, men aktørene i Vindafjord har ikke 

oppgitt mengder med biprodukter fra fiskeoppdrett, slik at denne mengden ikke kommer frem her. 

Slam og biprodukter fra fiskeoppdrett, for hele fylket, er statistisk beregnet for sammenligning med 

innsamlede data, og vises øverst i figuren. Statistikken viser en samlet mengde fiskeoppdrettsslam 

i fylket på 2 261 tonn tørrstoff i 2018, mens innsamlede data totalt utgjør 613 tonn tørrstoff for 

hele fylket. For biprodukter fra fiskeoppdrett, viser statistikken at det genereres 1 216 tonn tørrstoff 

med biprodukter på fylkesnivå i 2018. Til sammenligning utgjør innsamlede data 56 tonn tørrstoff. 
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Denne differansen skyldes trolig at flere aktører ikke har besvart undersøkelsen, og fordelingen av 

disse reststoffene, på kommunenivå, er ikke komplett. 

 

Det er store mengder reststoffer fra husdyr i Rogaland, fra omkring 18,5 millioner dyr, hvorav 17 

millioner kyllinger. Selv om det er flere antall fisker i fylket, er det en forskjell i gjødselmengder fra 

for eksempel en melkeku og en laks. En laks produserer ca. 2 kg gjødsel og slam per år, mens en 

melkeku produserer omkring 17 000 kg. Det blir derfor en stor differanse i mengde tørrstoff fra 

husdyr og fisk, selv om det er flere fisker enn husdyr.  

 

SSB har statistikk på avvirkning av tre for salg for kommunenummer 1199, «uoppgitte kommuner 

i Rogaland». Denne strømmen vises ikke i figuren over ettersom strømmen er svært liten, på 1 

tonn / år.  

 

Fosfor- og nitrogeninnhold 

Figur 4 og Figur 5 viser henholdsvis fosfor- og nitrogeninnhold i reststoffer fra primære kilder, og 

er basert på statistikk og Rambølls erfaringsdata.  

 

 

Figur 4: Fosfor-mengder i reststoffer fra primære kilder (tonn fosfor / år).  
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Figur 5: Nitrogen-mengder i reststoffer fra primære kilder (tonn nitrogen / år). 

 

Kommunene med store mengder husdyrgjødsel har store mengder fosfor, etterfulgt av kommunene 

med store mengder skog (GROT). Fosfor-innhold i husdyrgjødsel varierer med type husdyrgjødsel, 

der for eksempel fosfor-innhold i gjødsel fra kyllinger og høns er mye større enn fra andre husdyr. 

Når det gjelder nitrogen-innhold er det ikke like store forskjeller i type husdyrgjødsel, men gjødsel 

fra kylling og høns har også en god del større nitrogen-innhold enn de andre typene. Kommunene 

Klepp, Time og Hå har store mengder med høns i tillegg til kyr og har derfor de største mengdene 

med fosfor og nitrogen. Finnøy er en av kommunene med størst antall høns, men siden mengde 

gjødsel per høne er liten får det ikke like store utslag på mengder fosfor og nitrogen, ettersom de 

ikke har like store antall kyr og andre husdyr som kommunene Klepp, Time og Hå.  
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3.1.2 Mengde biologiske reststoffer fra sekundære kilder på kommunenivå 

Figur 6 viser rester fra næringskode 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler og 38 Innsamling, 

behandling, disponering og gjenvinning av avfall.  

 

 

Figur 6: Mengde av biologiske reststoffer fra sekundære kilder i Rogaland (tonn tørrstoff / år). 

 

Figur 6 viser at Stavanger, Eigersund og Hå kommune har fôr-rester, kornavfall og melasse. Når 

det gjelder avløpsvann er det kun innhentet data fra aktører i Stavanger, Hå, Klepp og Karmøy 

kommune som går til renseanlegg, her er det tydelig at aktørene som har svart ikke representerer 

alle kommunene i Rogaland, noe som medfører at vi ikke får et helhetlig bilde av hvilke reststoffer 

som finnes i fylket. Kommunene Eigersund og Stavanger har store strømmer av slakteriavfall. Hå 

og Klepp kommune har rester fra meierier i form av grensemelk, mysevann, permeat og 

returprodukter.  

 

Stavanger og Hå kommune har rester fra matavfall og trevirke. Når det gjelder næringskode 38 

Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall, har Hå, Randaberg og Stavanger 

kommune biorest som går til jordblandinger og fullgjødsel, samt rester i form av finstoff, sikterest 

og ristgods fra behandlingsanlegg.  

 

Flere av aktørene oppga mengder i våte fraksjoner (inkludert vann) og ikke mengder tørrstoff, disse 

strømmene vises derfor ikke i Figur 6. Dette gjelder først og fremst beinmel og trevirke, samt 

restavfall, og disse utgjør 0,2% (av våt fraksjon) av total mengde kartlagte reststoffer. Våte 

fraksjoner finnes i vedlegg 2. Rambøll har lagt inn erfaringsdata der det har vært mulig, men 
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ettersom fraksjonene er blandingsprodukter eller næringsspesifikke har det ikke vært mulig å fylle 

inn tørrstoffandel for alle strømmer.  

 

Det finnes trolig næringsaktivitet i flere kommuner enn det som er presentert her. Årsaker til dette 

kan være at kun et utvalg av aktører i Rogaland ble kontaktet, og fordi ikke alle aktørene som ble 

kontaktet hadde anledning til å svare. Det er også strømmer som går ut av eller kommer inn til 

fylket, som ikke er en del av denne kartleggingen.  

 

Fosfor- og nitrogeninnhold 

Figur 7 og Figur 8 viser henholdsvis fosfor- og nitrogeninnhold i reststoffer fra sekundære kilder. 

Dataene er basert på innhentede data fra næringsaktører og Rambølls erfaringsdata.  

 

 

Figur 7: Fosfor-mengder i reststoffer fra sekundære kilder (tonn fosfor / år). 
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Figur 8: Nitrogen-mengder i reststoffer fra sekundære kilder (tonn nitrogen / år). 

 

Randaberg og Hå har fosfor fra meierirester og biorest, Karmøy fra avløpsvann, Stavanger og 

Eigersund fra fôrrester, kornavfall, kraftfôr og melasse, og Stavanger og Eigersund fra animalske 

biprodukter.  

 

Når det gjelder mengder nitrogen i reststoffer har Eigersund fra slakteriavfall, Stavanger fra 

fôrrester, kornavfall, kraftfôr og melasse, og Karmøy fra avløpsvann. 

 

Figur 7 og Figur 8 viser mengder med fosfor eller nitrogen fra reststoffer for bare noen få av 

kommunene i Rogaland. Dette er fordi de næringsaktørene som er kontaktet ikke dekker hele 

Rogaland og fordi aktørene ikke har svart ut alle etterspurte data. Som nevnt under kapittel 2.3 er 

grunnlaget ikke dekkende for hele Rogaland fylke.  

 

3.1.3 Visualisering av reststoffer 

Visualisering av massestrømmer er vist med et massestrømdiagram (sankey diagram), se Figur 9. 

Massestrømdiagrammet finnes i større format i Vedlegg 4. Figuren viser statistiske mengder 

husdyrgjødsel, GROT, rester fra husholdning og fiske, fangst og akvakultur på venstre side. I midten 

~ 819 
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vises faktiske fraksjonerte strømmer fra aktører. Til høyre vises hvilke mengder som går til eksport, 

gjenvinning og deponi / utslipp til sjø.  

 

Potensialet fra næringsaktører vises ikke fullt ut ettersom omkring 40 % ikke svarte på 

undersøkelsen, og det i tillegg finnes aktører som ikke har blitt kontaktet. Forklaring til hvor 

massestrømmene går i dag, er gitt nedenfor i Figur 9. 

 

 

 

Figur 9: Massestrømmer i tonn tørrstoff i Rogaland basert på informasjon fra aktører og statistikk. 

 

 

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 

Reststoffer og avfall fra jordbruket er i hovedsak husdyrgjødsel og bladverk og 

stengelrester fra gartnerier. Det er store mengder næringsrik husdyrgjødsel i 

fylket, som i stor grad spres på jordbruksland, og dermed har en god avsetning i 

dag. Likevel gir de store mengdene et potensial for annen utnyttelse og/eller for 

en bedre utnyttelse enn i dag, fordi mengdene er høyere enn det jordbruket kan 

absorbere. En andel av husdyrgjødsel går til biogassanlegg, hvor bøndene mottar 

biogjødsel tilbake, men det meste av husdyrgjødselen antas å lagres og spres direkte på jorder. 

Når det gjelder reststoffer fra gartnerier går tomatplanter og tomatproduksjon til dyrefôr eller 

kompost. 

 

Mengder reststoff fra primærnæring er i hovedsak hentet fra statistikk, med unntak av rester fra 

gartnerier som er basert på innhentede data. Reve Kompost mottar husdyrgjødsel som 

komposteres. Jæren biogass har et pilotanlegg som benytter husdyrgjødsel i produksjon av 

råbiogass. Miljøgartneriet, Lauvsnes Gartneri, Hanasand Gartneri, Skavland Gartneri, Wiig Gartneri 

og Ryfylke Fellespakkeri har rester fra tomatplanter og tomatproduksjon som går til dyrefôr eller 

kompost.  
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02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 

En stor andel GROT vil bli igjen i skogen under hogst, og det er et potensial for å 

hente ut GROT i Rogaland til annen bruk, kanskje spesielt der det benyttes 

taubanehogst, se avsnitt 3.2.6. 

 

Mengder reststoffer fra denne næringskoden er basert på statistikk. Bruksområder 

for GROT er ikke kartlagt, men legges trolig i hovedsak igjen i skogen i dag. 

 

03 Fiske, fangst og akvakultur 

Innenfor fiske, fangst og akvakultur er det kartlagt en liten strøm med 

fiskeoppdrettsslam som går til biogassanlegg, resterende mengder går blant annet 

til bønder, Rogaland Pelsdyrfôrlag og Hordafôr. Aktører som Hordafôr og Scanbio 

henter biprodukter (fiskeensilasje) fra flere oppdrettsanlegg i Norge. Aktørene er 

kontaktet, men på grunn av manglende respons, fra aktørene, er det ukjent hvor 

mye de henter fra oppdrettsanlegg i Rogaland. Fiskeensilasje som hentes 

transporteres i stor grad ut av fylket til andre deler av landet og utenlands til Europa og Asia [1].  

 

Mengder med reststoffer fra denne næringskoden er basert på statistikk, og innhentede data fra 

aktører.  

 

Grieg Seafood, Biomar AS og Lerøy Vest avd. Eidane Smolt har bistått med mengder slam og 

ensilasje og fiskefôrrester fra sine anlegg. Bremnes Seashore AS avd. Trovåg har informert om 

mengder tørrgjødsel. Rensefiskgruppen Ryfylke Rensefisk AS og Rensefiskgruppen Talgje Rensefisk 

AS har bidratt med mengder død fisk fra sine oppdrettsanlegg for rognkjeks (som er en rensefisk). 

Denne fiskearten spiser parasitter som blant annet lakselus av oppdrettsfisk. Pelagia Egersund 

Seafood har bidratt med mengder biprodukt fra foredling av fisk i kartleggingen. Massestrømmene 

går til produksjon av sildolje ved Pelagia Egersund Sildoljefabrikk, til Miljøservice Vest og i avløp.  

 

10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler  

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler omfatter rester fra matproduksjon, 

bryggproduksjon og fôrproduksjon. Restene går til bønder, deponi, utslipp til sjø, 

kompostering, fôrproduksjon, pelsdyrbønder, biogassproduksjon, resirkulering og 

energigjenvinning.  

 

Mengder med reststoffer fra denne næringskoden er basert på innhentede data. 

Noen kornrester går til deponi. Mask fra bryggproduksjon hos Berentsen Brygghus benyttes som 

dyrefôr. Det er innhentet data om massestrømmer for meieriavfall i form av grensemelk, permeat, 

myse, fett og matsvinn av blant annet ost fra TINE og Q-Meieriene. Strømmene går til IVAR, Miljøfôr 

Hamar, og til andre aktører som produserer dyrefôr. Nortura har bein, gjødsel og vom-innhold som 

går til produksjon av benmel, dyrefôr, kompost og forbrenning avhengig av restens kategorisering. 

Prima Jæren har beinrester som går til Norsk Protein, for kverning til produksjon av beinmel og 

dyrefôr. Reve Kompost mottar kornavfall, vom-innhold og sikterest fra slakterier.  
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38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall  

Behandlingsanlegg omfatter blant annet komposteringsanlegg, forbrenningsanlegg, 

biogassanlegg, og sorteringsanlegg. Disse mottar og behandler reststoffer, men 

også disse anleggene genererer reststoffer selv. Anleggene mottar blant annet 

innsamlet avfallstrevirke fra bygge- og riveprosjekter, impregnert trevirke, rent 

trevirke, våtorganisk avfall i form av mat- og hageavfall, restavfall, parkavfall og 

slam fra septik og renseanlegg. De genererer blant annet ristgods, sorteringsrest 

fra avløpsvann, sikterest fra forbehandling av mat-/hageavfall.  

 

Mengder reststoffer fra denne næringskoden er basert på innhentede data. Restene går til 

produksjon av organisk fullgjødsel, jordproduksjon, biogassproduksjon, energigjenvinning, 

kompostjord, resirkulering, gjenbruk som dekkmasse og til forbrenning. 

 

NA Rester og avfall fra husholdning  

Rester og avfall fra husholdninger er organiske fraksjoner av matavfall.  

Rambøll kjenner ikke til hvilke kommuner som har kildesortering av matavfall i dag 

(kan finnes ved hjelp av KOSTRA nøkkeltall for kommuner), men det kan være 

interessant å se nærmere på for å vise potensialet for økt kildesortering i fylket.  

 

Mengder reststoffer fra denne næringskoden er basert på statistikk i form av folketall, og statistisk 

generert mengde matavfall per innbygger. Deler av matavfallet fra husholdninger i Rogaland går til 

HIM, som lager kompost, og IVAR som lager biogass og biogjødsel. 

 

3.2 Generell kortfattet beskrivelse av biologiske reststoffer  

Reststoffer kommer fra jordbruk, skogbruk, husholdninger og næringsmiddelbedrifter. Disse 

strømmene har forskjellig innhold av proteiner, fett og karbohydrater samt næringsstoffer. Videre 

følger en kort beskrivelse av innhold i strømmene, og hvilke aktører fra kartleggingen som har 

disse. 

3.2.1 Husdyrgjødsel 

Husdyrgjødsel inneholder viktige mineraler og næringsstoffer. Gjødsel fra ulike dyrearter har 

forskjellig innhold ut ifra hva de spiser og fysisk fordøyelsessystem. Generelt inneholder 

husdyrgjødsel relativt lite fett, noe mer proteiner og mest karbohydrater. [2] 

 

Mengdene med husdyrgjødsel som er beregnet er produserte mengder, det vil si den teoretiske 

mengden som genereres per husdyr. Det er gjort et fratrekk for andel husdyrgjødsel som er antatt 

avsatt på beite, da denne er krevende å samle inn. Det er antatt at all gjødsel lagres og spres lokalt 

i dag. Mangel på lagringsplass for husdyrgjødsel, og innskjerpede krav til gjødsling med blant annet 

fosfor, kan være drivere for å finne alternative behandlingsformer for husdyrgjødsel. Av de 

beregnede mengdene er det forbundet stor usikkerhet knyttet til hvor mye som er tilgjengelig for 

behandling. De beregnede mengdene anses som et optimistisk anslag, men er likevel vårt beste 

estimat over mengden ressurser.  

 

Mengde husdyrgjødsel er basert på antall husdyr hver kommune har i Rogaland fylke. SSB har data 

om antall melkekyr, ammekyr, andre storfe, sauer over 1 år, melkegeiter, avlssvin og høner på 

kommunenivå, og slaktekylling på fylkesnivå for Rogaland. Rambøll benytter erfaringsdata for 

husdyrgjødsel med tanke på fosfor- og nitrogeninnhold, mengde avsatt på beite og vanninnhold. 

Potensialet for behandling, særlig i biogassanlegg, kan være stort, og det er politisk vilje nasjonalt 

til å tilrettelegge for å øke andelen husdyrgjødsel brukt til biogassproduksjon. 
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3.2.2 Matavfall 
Matavfall inneholder alle strømmer fra næringsmiddelindustri og er vanskelig å generalisere med 

tanke på mineraler og næringsstoffer. Matavfall inneholder en stor andel nedbrytbart organisk 

materiale, hvor matavfall fra restauranter og storkjøkken ofte er bedre sortert, og har et høyere 

fettinnhold enn matavfall fra husholdninger. [2] 

 

Mengdene med matavfall som er beregnet, er basert på produserte mengder, det vil si den mengden 

som genereres per innbygger og fra næringsvirksomhet. Mengden med matavfall som samles inn 

og behandles, øker som følge av befolkningsvekst og forbedret sortering. Det er en målsetning at 

mengden skal reduseres på sikt, og da spesielt matsvinn. Flere restauranter og hotellkjeder har, de 

siste årene, hatt et stort fokus på matsvinn, og har gjennom aktive tiltak og kontinuerlig 

forbedringsarbeid klart å oppnå betydelig reduksjon. Matsvinn er forbundet med et betydelig 

økonomisk tap for matindustri, grossist og butikk. Videre er matsvinn forbundet med betydelige 

klimagassutslipp. Næringen jobber aktivt for å identifisere og iverksette tiltak som bidrar til redusert 

matsvinn. ForMat har kartlagt matsvinn over en periode på 5 år – fra 2010 til 2015. Resultatene av 

kartleggingen viser at den totale mengden matsvinn per innbygger, husholdninger inkludert, er 

redusert med 12 % [3]. Dersom det legges til grunn at denne positive trenden fortsetter, kan vi 

forvente en reduksjon i fremtidige produserte mengder matavfall fra næring og industri. Mengdene 

som er beregnet og fremstilt i figurene, er et optimistisk anslag, men likevel vårt beste estimat av 

mengden ressurser.   

3.2.3 Fiskeoppdrettsslam 

Fiskeoppdrettsslam er i hovedsak ekskrementer og ufordøyde fôrrester, fra oppdrettsanlegg, som 

inneholder mye proteiner, fett og næringsstoffer.  

 

Slammengdene fra fiskeoppdrett, i smoltproduksjon og matfiskproduksjon, er estimert ut fra tonn 

matfisk på fylkesnivå, og tillatelser til antall smolt for smoltanlegg per kommune. Det er oppdrett 

av skalldyr og hvit fisk i Rogaland som ikke er en del av underlaget, ettersom mengdene er små. 

Rambøll benytter erfaringsdata for fosfor- og nitrogeninnhold samt vanninnhold for fiskeslam. Noe 

fiskeoppdrettsslam går til biogassanlegg, og ellers antas det at fiskeslammet går gjennom en 

behandling og slippes ut på avløpsnettet. Målinger av biologisk oksygenforbruk, BOF5-verdier, som 

går til avløp for diverse fiskeoppdrettsanlegg, er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider. Denne 

verdien sier noe om biologisk materiale, og kan være en blanding av avløpsslam og behandlet 

fiskeoppdrettsslam ved anleggene.  

3.2.4 Fiskeensilasje 

Fiskeensilasje er død fisk, ekskrementer og ufordøyde fôrrester, fra oppdrettsanlegg, som er 

konservert med maursyre, og består i hovedsak av proteiner og fett samt næringsstoffer.  

 

Statistisk mengde fiskeensilasje og næringsstoffer er basert på antall matfisk i fylket og tillatelser 

for antall smolt på kommunenivå. Hordafôr og Scanbio henter fiskeensilasje, biprodukter fra 

oppdrettsanlegg og lakseslakteri samt videreforedlingsanlegg langs norskekysten med 

spesialfartøy, og bearbeider råstoffet ved prosessanlegg på henholdsvis Austevoll og i Bjugn og 

Midsund. Vi kjenner ikke til mengdene de henter inn i Rogaland, men Scanbio har en kapasitet på 

ca. 168 000 tonn råvarer og Hordafôr ca. 300 000 tonn råvarer årlig. [1] [4] 

3.2.5 Fiskebiprodukter 

Fiskebiprodukter brukes om fiskeavskjær, og inneholder fett, proteiner, mineraler, vitaminer og 

viktige aminosyrer. Fiskeavskjær som hode, slog, skinn og bein er strømmer som anvendes til 

dyrefôr og fremstilling av fiskemel. [5] 
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3.2.6 Biomasse fra skog 

Ved skogshogst blir greiner og topper saget av, og i stor utstrekning lagt igjen i skogen. Greiner og 

topper fra skoghogst består blant annet av cellulose, lignin, harpiks, garvesyre og fett. Det 

anvendes i noen forbrenningsanlegg i dag for varmeproduksjon, eller varme- og kraftproduksjon.  

 

Biomasse fra avvirkning av skog i Rogaland er hentet fra fylkesskogmester hos Fylkesmannen i 

Rogaland. I Rogaland er det i hovedsak gran, furu og løvtresorter som avvirkes for salg. Tilgjengelig 

biomasse er avgrenset til greiner og topper (GROT) fra avvirket skog. I tillegg er mengder med 

skog som avvirkes med taukabler en del av grunnlaget.  

 

En del av skogen i Rogaland avvirkes ved bruk av taubanehogst, hvor trærne dras med vaier ned 

til en vei hvor GROT sages av. GROT fra taubanehogst kan lett tas med videre, til forskjell fra GROT 

ved ordinær skogshogst, der den samles med gravemaskinklo som drar med seg jord. Ettersom det 

er en vekst i skogvolum i Rogaland kan det, ifølge fylkesskogmester, være hensiktsmessig å la 

trærne bli eldre før hogst, da det vil være mer bærekraftig og gi bedre kvalitet på massevirket.  

 

I Rogaland går omkring 15 000 – 20 000 tonn flis til bioenergi årlig. Det opplyses om en åpenbar 

underrapportering av avvirkning av skog i fylket, ifølge fylkesskogmester. Biomasse til forbrenning 

gjelder først og fremst flis og biprodukter fra foredling av ordinært massevirke.  

3.2.7 Avfall fra foredling av korn og bryggeri 

Rester fra foredling av korn inneholder betydelige mengder med karbohydrater. Avfallet fra norsk 

kornindustri (kornavrens) består av bøss, lettkorn, snerp, halmstubb og jord. Kornavrens går til 

produksjon av kraftfôr, til biobrenselanlegg og deponi. Renset korn kan gå til fôrproduksjon. Mask 

og gjærrester fra bryggerier benyttes som dyrefôr.  

3.2.8 Meieriavfall 

Rester fra meierier er for eksempel grensemelk, kvarg, kjernemelk, myse og kasserte produkter. 

Myse inneholder salter, laktose og små mengder protein og fett. Grensemelk er melk mellom to 

ulike produksjoner på et anlegg, og kan derfor variere mye i fett- og energiinnhold ut fra type 

produksjon. De fleste strømmene fra meierier brukes direkte som dyrefôr eller i produksjon av 

dyrefôr.  

3.2.9 Slakteriavfall 

I slakterier er det flere biprodukter som slakterirester, gjødsel og mage- og tarminnhold. 

Slakteriavfall har et høyt protein- og fettinnhold, og er energirikt. Avskjær som er sortert kan gå til 

dyrefôr, råhud og skinn går til garveindustrien, fettråstoffer går i hovedsak til dyrefôr og til 

produksjon av såpe- og smøreoljeprodukter. Det kan også lages benmel som i hovedsak går til 

dyrefôr for kjæledyr og pelsdyr. Noe av slakteriavfallet kan kun benyttes i kompostering, 

forbrenning eller deponi. [5] 

3.2.10 Plante- og hageavfall 

Plante- og hageavfall har god struktur og egner seg som jordforbedringsmiddel. Næringsinnholdet 

er generelt relativt lavt og påvirkes av sortering og hva slags avfall komposten består av. [6] 

3.2.11 Fremtidige strømmer 

Pelsdyr fôres i hovedsak med biprodukter fra slakteri- og fiskeindustri. Ettersom pelsdyrnæringen 

skal legges ned, vil flere tusen tonn av disse biproduktene kunne benyttes på en annen måte, så 

lenge strømmene ikke eksporteres. [7] Det er en risiko for at disse biproduktene blir eksportert ut 

av landet hvis betalingsvilligheten er større der.  
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4. DEL B – KARTLEGGING AV EKSISTERENDE 

«FYRTÅRNPROSJEKTER» 

4.1 Minorga 

Kort beskrivelse av prosjektet  

IVAR, i Rogaland, har siden 2007 samarbeidet med HØST AS om utvikling av et gjødselprodukt, 

basert på IVARs tørkede biorest. I dag kalles produktet MINORGA ®, som består av 50 % slam og 

50 % tilsetningsstoffer (N og K). Produktet selges primært som et jordforbedringsprodukt med 

mulighet for eksport. Det produseres på en gjødselfabrikk i tilknytning til rense- og biogassanlegget 

til IVAR i Mekjarvik [8]. 

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

IVAR har over 20 års erfaring med tørking og pelletering av slam, og gjødselfabrikken er bygget 

med bakgrunn i IVARS kunnskap og erfaring. Ifølge IVAR var fabrikken den første av sitt slag i 

Europa som utnytter slam til kommersiell gjødselproduksjon [9]. 

 

Bærekraft 

Ifølge IVAR, er sannsynligvis den viktigste miljøeffekten at Minorga ® balanserer slammets innhold 

av fosfor og kornets behov for dette næringsstoffet [9]. Minorga ® representerer i så måte 

resirkulering av næringsstoffet fosfor, ved at fosfor i slam, som alternativt ville gått til spille, 

gjenvinnes og føres tilbake til jordbruket. Videre kan denne typen gjødselprodukter helt eller delvis 

erstatte fossilt fremstilt mineralgjødsel.   

 

Økonomisk potensial 

Produktet har en form, størrelse og sammensetning som kan sammenlignes med mineralgjødsel, 

og er derfor et alternativ til dette [9]. Ifølge IVAR har Minorga ® tilsvarende egenskaper som 

mineralgjødsel, noe som medfører at det antakelig kan selges som gjødselprodukt, og antakeligvis 

til tilsvarende prisbetingelser som mineralgjødsel. Det er viktig å tydeliggjøre verdien av reststoffer, 

og derav få aksept for at disse kan være fullverdige produkter, slik at betalingsviljen for produktet 

øker [8].  

4.2 Invertapro 

Kort beskrivelse av prosjektet 

Invertapro jobber med utvikling av høykvalitets protein og plantenæring, basert på avfallsspisende 

insekter (melormer og svart soldatflue) [10]. Sammen med NIBIO, BIR og Havforskningsinstituttet 

ser de på avfallsstrømmer som insektene kan spise, hvordan de vokser og i hvor stor grad de er 

egnet som fôr [11].   

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

Det finnes flere forsknings- og utviklingsprosjekter som utvikler fôrprodukter basert på insekter. 

Invertapro ser spesifikt på utvikling av høykvalitets protein og plantenæring basert på melormer og 

svart soldatflue, og undersøker bruk av ulike typer reststoffer som fôr til larvene, blant annet 

husholdningsavfall [12]. Prosjektet kan i så måte regnes for å være på et tidlig forsknings- og 

utviklingsstadium. 

 

Bærekraft 

Produksjon, eller oppdrett av larver, til bruk i dyrefôr er et aktuelt tema både internasjonalt og i 

Norge. Larvene spiser organisk materiale som de omdanner til proteiner og fett. De er også rike på 

andre fordelaktige næringsstoffer som mineraler og vitaminer. I dag brukes omkring 75 % av 

produsert soya i verden til dyrefôr, og i Norge brukes omkring 70 % av importert soya til fiskefôr. 
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FNs organisasjon for mat og landbruk forventer at soyaproduksjonen vil dobles frem mot år 2050, 

hovedsakelig på grunn av økende etterspørsel i kjøttproduksjonen. Siden det i dag er fiskeoppdrett 

som bruker mest soya, har havbruksnæringen et ansvar for at soyaproduksjonen skjer på en 

bærekraftig måte, eller å gjøre tiltak for å bruke andre kilder til fôr [13]. Et annet argument for å 

produsere larver til bruk i dyrefôr, er at mer areal som i dag brukes til dyrking av dyrefôr, frigis og 

kan benyttes til dyrking av mat til mennesker. Det er derfor et stort potensial, med tanke på 

etterspørsel, for å produsere fiskefôr i Norge [11]. 

 

Økonomisk potensial 

For at produksjonen av proteiner fra insekter skal være bærekraftig må insektenes fôr hentes fra 

et lavest mulig nivå i næringskjeden, og det bør benyttes ressurser som ikke er egnet til fôr/mat 

[11]. Avfall og reststoffer kan i så måte representere en potensiell tilgang til fôr for larvene. Som 

innsatsmiddel i fôrproduksjon kan avfall og reststoffer øke i økonomisk verdi, og betalingsviljen kan 

øke. 

 

Insektoppdrett vil kreve at det investeres i driftsutstyr. Larver av arten soldatflue krever drivhus 

for å få mest mulig sollys, og en lufttemperatur på rundt 30 ˚C for å fremme formering. Husfluer 

derimot er mindre lyskrevende, og de trenger ikke like høy temperatur som soldatfluen for å 

formere seg [14]. Rambøll har ikke gått nærmere inn på dette.   

 

Det blir viktig å få på plass et system for opprinnelsesmerking av fôr som er laget av insekter. I 

lovverket i Norge er det restriksjoner på hvilket substrat insektene får, men i Sør-Afrika, Thailand 

og enkelte land i Sør-Amerika er det ikke samme restriksjoner. Et system må til for at insektsfôr 

kan benyttes risikofritt til fôr i for eksempel fiskeoppdrett [15]. 

4.3 Forum for sirkulærøkonomi 

Kort beskrivelse av prosjektet  

I dag er det mange avløpsselskaper i Norge som utvikler, eller ønsker å ta i bruk, ny teknologi for 

å gjenvinne og gjenbruke ressursene på en trygg måte. NMBU har gjennom forskningsprogrammet 

BIONÆR fått midler til å opprette et “Forum for sirkulær økonomi i norsk avløpsbehandling". 

Forumet er ment å akselerere skiftet mot en sirkulær økonomi i norsk avløpshåndtering, og vil være 

åpent for industri, norske kommuner og andre som jobber med avløp og avfall, og legge til rette 

for kommunikasjon og kompetanseutvikling. Dette vil skje gjennom seminarer, deling av 

informasjon og ved å gi laboratorieplass og støtte til FoU for sentrale problemstillinger hos brukerne 

[16].  

 

Bærekraft 

Mineralske fosforkilder av kommersiell verdi er begrenset. For å kunne produsere tilstrekkelig 

fosforgjødsel, til å opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon, er resirkulering fra organiske 

fosforkilder nødvendig. Avløpsvann fra husholdninger inneholder store mengder fosfor, men også 

de andre makronæringsstoffene; nitrogen (N) og kalium (K). I dag blir bare små mengder fosfor 

fra avløpsvann resirkulert, og fosfor utfelt med jern- eller aluminiumbaserte koagulanter har en 

begrenset gjødselverdi. Nye prosesser er under utvikling der fosfor, men også nitrogen og kalium 

samt mikronæringsstoffer, kan resirkuleres i en plantetilgjengelig form [16]. 

4.4 Notably 

Kort beskrivelse av prosjektet 

Notably utvikler en ny løsning for prosessering av reststoff fra torsk og kylling. Torskehoder og 

skjærebein av fjærfe er biprodukter som består av proteiner, mineraler, fett og andre næringsstoffer 

med høy næringsverdi, men som med dagens tilgjengelige teknologi er utfordrende å utnytte 

optimalt. Prosjektet bygger på tverrfaglig kompetanse innen blant annet bioprosessering og 

enzymteknologi [17].  
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Teknologisk modenhet og innovasjon 

Notably utvikler en ny teknologi som, ved hjelp av en trinnvis prosessering, produserer separate 

produkter med høyest mulig utbytte og kvalitet. Konsortiet kjenner ikke til eksempler hvor denne 

teknologien er etablert fra før, og regner teknologien for å være ny [17].  

 

Bærekraft  

Bærekraften kan øke med bedre utnyttelse av fett- og proteinrike reststoffer, ettersom det kan 

medføre at større andeler, enn i dag, går til høyverdig anvendelse, som for eksempel til mat eller 

dyrefôr. Dette kan bidra til å fortrenge andre og mer karbonintensive proteinkilder, som for 

eksempel importert soya.  

 

Økonomisk potensial 

Målet, med å benytte denne teknologien, er å danne utgangspunkt for en rekke høyverdige 

produkter ment for nye markeder, med økt betalingsvillighet sammenlignet med i dag [17]. 

4.5 ValBio-3D 

Kort beskrivelse av prosjektet 

ValBio-3D-prosjektet skal utvikle effektive teknologier for produksjon av bærekraftige og 100 % 

biobaserte materialer, fra agroindustrielt avfall. Videre skal prosjektet adressere fremtidens 

bioøkonomi basert på kostnadseffektiv produksjon av biokjemikalier, bioplaster, biokompositter og 

skreddersydde nanocellulosematerialer [18].  

 

Prosjektet tar sikte på å fremme i) riktig bruk av agroindustrielt avfall for produksjon av 

biomaterialer og, ii) nye teknologier for strukturering av biokompositter basert på 3D (bio)trykking. 

I løpet av prosjektets to første år har, forskjellige massefremstillingsprosesser blitt testet, for 

fraksjonering av cellulose, hemicellulose og lignin. RISE PFI har produsert nanocellulose og 

biokompositter fra biomassen, samt etablert et 3D-trykke-laboratorium for ekstrudering av 

biokomposittfilamenter og for 3D-trykking. Prosedyren for 3D-trykking er testet i ulike 

fellesaktiviteter med master- og doktorgradsstudenter fra NTNU, Universitetet i Girona og Vigo 

Universitet.  

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

Arbeidet er i en forsknings og utviklingsfase, og noe av arbeidet er allerede blitt publisert [18].  

 

Bærekraft 

Prosjektet har bidratt til å etablere en ny metode for fibermodifisering, for å redusere vannopptak 

i biokompositter, som består av bioplast og lignocellulosefiber. Dette er en viktig oppgave, da 

reduksjon av vannopptak er et viktig krav til ulike industrielle anvendelser der biokompositter har 

potensial til å erstatte fossil plast [18].  

 

Økonomisk potensial 

Vi har ikke funnet konkret informasjon om ValBio-3D prosjektets økonomiske potensial. Dersom 

agroindustrielt avfall er kostbart å bli kvitt i dag, og gjennom prosjektet omdannes til materialer 

som har en etterspørsel og en pris, så vil dette representere et økonomisk potensial. Det kan også 

være andre økonomiske oppsider forbundet med prosjektet som Rambøll ikke har kartlagt her. 
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4.6 BioCycles 

Kort beskrivelse av prosjektet 

Prosjektet BioCycles har som formål å øke ressursutnyttelse og bærekraft i biobaserte næringer. 

Dette ved å utvikle ny biomarin produksjon, som resirkulerer ulike typer reststoff og omdanner 

disse til nye marine bioressurser. Prosjektet sikter mot å finne fram til ulike typer reststoff fra 

treforedlingsindustri, akvakultur og landbruk, som kan brukes som et substrat egnet for kultivering 

av gammaride, som er et lite, næringsrikt krepsdyr. Prosjektet pågår til 2022, og er et samarbeid 

mellom Sintef Ocean, NIBIO, forskningsinstituttet RISE PFI og CSIC (Spanish National Research 

Council) [19].   

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

BioCycles vil utvikle strategier for å behandle ulike typer reststoff fra treforedlingsindustri, 

akvakultur og landbruk, for å fremskaffe et substrat egnet for gammaride-kultivering. De vil 

optimalisere dyrkingsbetingelser og, ved bruk av miljøvennlig prosessteknologi, ekstrahere og 

produsere marine ingredienser egnet til fôr og/eller mat. Muligheter og konsekvenser av en 

oppskalering vil bli vurdert i prosjektet, både i et miljømessig-, sosialt- og økonomisk perspektiv 

[19]. 

 

Bærekraft 

Dyrking av arter lavt i næringskjeden kan være et bærekraftig alternativ, for å resirkulere verdifulle 

næringsstoffer. Det marine krepsdyret gammaride er en slik art. Det kan dyrkes på næringsfattig 

organisk materiale, og produserer næringsrik biomasse som inneholder lipider, proteiner og 

karotenoider. Lipidene i gammaride består i hovedsakelig av omega-3-rike fosfolipider, som en av 

de mest interessante fraksjonene. Spesielt interessant er det at, tidligere resultater, tyder på at 

gammaridene har muligheter for å biosyntetisere langkjedede omega-3-fettsyrer fra organisk 

materiale, som ikke inneholder flerumettede fettsyrer. Ved bruk av egnede dyrkingsbetingelser, 

kan dermed gammaride representere en verdifull kilde til disse næringsstoffene, som det er mangel 

av på verdensbasis, både som ingrediens i mat, helsekost og fôr til oppdrettsfisk [19]. 

 

Økonomisk potensial  

Vi har ikke funnet konkret informasjon om prosjektets økonomiske potensial. Dersom rester og 

avfall, som i dag er kostbart å bli kvitt, omdannes til mat og fôr-ingredienser som har en etterspørsel 

og en pris, så vil dette representere et økonomisk potensial. Det kan også være andre økonomiske 

oppsider forbundet med prosjektet som Rambøll ikke har kartlagt her. 

4.7 BioTfueL 

BioTfueL-prosjektet har som formål å demonstrere og kommersialisere en fullskala verdikjede, for 

produksjon av flytende drivstoff, og andre kjemikalier fra biomasse [20]. Prosjektet er et samarbeid 

mellom TOTAL, Axens, Avril, CEA, tkIS, IFPen. Verdikjeden består av torrefisering, gassifisering, 

Fischer-Tropsch-syntese og syngas kondisjonering.  

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

Prosjektet skal blant annet demonstrere torrefisering og gassifisering av biomasse, og det er bygget 

to storskala demonstrasjonsenheter for å gjøre dette. Torrefisering av biomasse skal oppskaleres 

til industriell skala. I tillegg skal anleggets fleksibilitet testes med hensyn til å håndtere flere 

biomassetyper. Gassifiseringsteknologien skal justeres slik at den kan håndtere biomasse. 

Prosjektet anvender sine prosjektpartnere for å identifisere og håndtere risiko, og minimere tiden 

det tar å få teknologien kommersialisert [20].    
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Bærekraft 

BioTfueL skal produsere et fornybart flytende drivstoff og andre kjemikalier som kan erstatte 

konvensjonelt fossilt drivstoff. I prosjektet antas en reduksjon i klimagasser på 80 – 95 % [20].  

 

Økonomisk potensial 

Vi har ikke funnet konkret informasjon om prosjektets økonomiske potensial. Dersom rester og 

avfall, som i dag er kostbart å bli kvitt, omdannes til drivstoff som har en etterspørsel og en pris, 

så vil dette representere et økonomisk potensial. Det kan også være andre økonomiske oppsider 

forbundet med prosjektet som Rambøll ikke har kartlagt her. Bioraffinerier kan ha muligheter til å 

produsere flere ulike kjemikalier i tillegg til drivstoff, og kan, avhengig av teknologi, styre sin 

prosess til produksjon av det produktet som til enhver tid har høyest etterspørsel og pris i markedet.  

4.8 AquaGreen 

Kort beskrivelse av prosjektet 

AquaGreen er et nylig oppstartet selskap som har funnet en innovativ løsning, der slam omdannes 

til gjødselprodukt og energi (varme). Selskapet fokuserer på økt verdiskaping i slam fra 

fiskeoppdrettsnæringen, men i teorien kan også andre slamfraksjoner behandles av AquaGreens 

teknologi [21].  

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

AquaGreens teknologi består av en damptørker kombinert med en pyrolyseenhet. Teknologien 

består av tre trinn, der slammet først tørkes til > 95% TS, ved hjelp av damp, i en atmosfære uten 

oksygen. Deretter varmes det tørkede slammet til 650⁰C, i en oksygenfri atmosfære (pyrolysen). 

Organiske forurensninger degraderes i pyrolyseprosessen. Pyrolysegassen forbrennes, og varmen 

gjenvinnes. Biokullet, som er hovedproduktet, representerer et stabilt luktfritt produkt, rikt på 

resirkulerbart fosfor. Enhetene kan også leveres separat [22]. Løsningen ser ut til å tilbys 

kommersielt og i full skala.  

 

Bærekraft 

Biokull binder karbon og kan betraktes som et karbonlager, det vil si at karbon lagres istedenfor at 

det slippes ut som CO2 til lufta. Dersom biokullet, helt eller delvis, erstatter fossilt fremstilt 

kunstgjødsel, vil dette også kunne innebære en reduksjon i klimagassutslipp. Biokullet kan videre 

medføre en resirkulering av fosfor og andre næringsstoffer.  

 

Økonomisk potensial 

Håndtering av slam er kostbart og energiintensivt. AquaGreen tilbyr en alternativ løsning som 

omformer slam fra et restprodukt til en mer høyverdig form [21].  

4.9 Carbo-Fertil 

Kort beskrivelse av prosjektet 

Formålet er å finne løsninger for en storskala konvertering av biomasse fra jordbruk og skogbruk 

til biokull for lagring av karbon. I Carbo-Fertil skal det utvikles innovasjon innen pyrolyse, og 

næringsrik gjenvinning av avfall, som fører til biogjødselprodukter. Det vil gi  en vinn-vinn-situasjon 

for både karbonlagring og matproduksjon. [23] 

 

NIBIO er leder for prosjektet med SINTEF, NTNU, Technische Universität München, UNSW Sydney 

og INRA som partnere. De følger forskning som pågår, innenfor karbon som gjødsel, i Norge og 

Europa. [24] 

 

NIBIO har blant annet et prosjekt gående i Carbo-Fertil-programmet, der de ser på effekter ved 

bruk av biogjødsel og biokull i produksjon av vårløk ved Skjærgaarden gartneri i Vestfold. Her har 
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de funnet at de får en bedre plantestørrelse ved bruk av 40 vol%-blanding av biogjødsel og biokull 

sammenlignet med biogjødsel alene. [23] 

 

Carbo-Fertil er også i kontakt med Standard Bio AS, som bygger det første pilotanlegget for biokull 

basert på gjødselvarer i industriell skala. De holder til i Bø i Telemark. Forskere fra NIBIO 

samarbeider med gründerne i dette prosjektet. Innovasjonen i dette prosjektet er kombinasjon av 

ulike teknologier, for å fremstille nye produkter fra landbruksråstoffer. Norge er rikt på bio-ressurser 

som treflis, fiskeslam og biorest som kan benyttes i en slik prosess. Et av deres produkter heter 

Nutrient enriched biochar (NEB), og er granulater med balansert mengde makro og mikro 

plantenæringsstoffer. Produktet er sterilisert, lagrinsstabilt og tilpasset for spredning på jorda. [23]  

 

Teknologisk modenhet og innovasjon 

Pyrolyse-prosess som teknologi er ikke noe nytt, men utstrakt bruk av biokull i landbruk og 

skogbruk er innovativt. Carbo-Fertil har vært på studietur i Østerrike hvor de besøkte The 

International Biochar Initiative som produserer kompost, jord og biokull til ulike formål. De besøkte 

også bønder som får betalt per tonn karbon som de kan lagre i matjorden over en femårsperiode. 

Anlegget de besøkte vil heller betale bøndene for karbonlagring enn EU-karbonkvoter.  

 

Bærekraft 

Bruk av biokull for lagring av karbon i jordbruk og skogbruk er bærekraftig på ulik tidshorisont, 

avhengig av råstoff som benyttes og temperatur i pyrolyseprosessen. Det kan være snakk om 

karbonlagring i flere hundre år, når biokullet pløyes ned i jorden. Teoretisk kan biokull bidra til en 

global reduksjon på 1 800 millioner tonn CO2 per år, noe som tilsvarer 12 % av dagens 

menneskeskapte utslipp. [25] Bruk av biologiske strømmer, i form av biprodukter fra f.eks. 

landbruk og skogbruk, vil erstatte fossile gjødsler som vil gi en reduksjon i klimautslipp. Dette 

avhenger av transport og fordeler med storskalaanlegg.  

 

Økonomisk potensial 

Prosjektet skal se på den økonomiske fortjenesten i landbrukssektoren, fordeler for klimaet i Norge 

ved bruk av analyser av klimaeffekter og CO2-rapporteringssystemet med tanke på Norges 

forpliktelser til Paris-avtalen. 

4.10 MAFIGOLD 

Kort beskrivelse av prosjektet 

MAFIGOLD står for MAnure, FIsh slugde, food waste, from problem to farmers GOLD. Målsettingen 

til MAFIGOLD er å bidra til å effektivisere bruken av fornybar biomasse, fra landbruk og havbruk, 

til plantegjødsel og jordforbedringsprodukter, samt ny kunnskap om gjødselstrategier og hvordan 

økosystem i jord responderer på disse. [26] 

 

Prosjektet er delt inn i arbeidspakker, der den første delen er å se på tekniske løsninger for 

avvanning, avsalting, tørking og logistikk for fiskeslam, husdyrgjødsel og fiberrest fra 

matavfallsbehandling. Den andre arbeidspakken går ut på å komponere fullverdige 

gjødselprodukter og jordforbedringsprodukter, som samsvarer best mulig med plantenes 

næringsbehov. I den tredje arbeidspakken skal de teste frigjøringen av næringsstoffer, gjennom 

vekstsesong, fra de forskjellige gjødsel- og jordforbedringsproduktene. På den måten vil 

forbrukeren få råd om hvordan produktene brukes på best mulig måte. Den siste arbeidspakken er 

formidling av resultater til forbrukerne, der det skal beregnes netto klimagassutslipp fra foredling, 

transport og bruk av produktene som er utviklet i prosjektet. [26] 
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Teknologisk modenhet og innovasjon 

Det benyttes biogjødsel i jordbruket i dag, men det er potensiale for å bedre gjødsel- og 

jordforbedringsprodukter med annen fornybar biomasse, som bruk av slam fra havbruk. En løsning 

for f.eks. avsalting av fiskeslam er innovativt. [26] 

 

Bærekraft 

Prosjektet kan føre til bedre løsninger for å resirkulere nitrogen, fosfor og kalium, 

mikronæringsstoffer og organisk materiale. Videre kan det forbedre jordkvaliteten, og redusere tap 

av næringsstoffer som bidrar til eutrofiering av vassdrag. Økt kunnskap vil bedre bruken og 

håndtering av gjødsel og bidra til å minimere utslipp av klimagasser. [26] 

 

Økonomisk potensial 

Prosjektet kan gi muligheter for nye arbeidsplasser ettersom større volumer biomasse skal 

håndteres og videreutvikles til høyverdige produkter. [26] Det kan også være andre økonomiske 

oppsider forbundet med prosjektet som Rambøll ikke har kartlagt her. 
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5. VURDERINGER 

Vi er nødt til å tenke nytt hvis vi skal imøtekomme den økende klimautfordringen, brødfø verdens 

befolkning og opprettholde levestandarden vi har i dag. For å imøtekomme disse utfordringene må 

vi finne nye sirkulære og bærekraftige måter å produsere og forbruke våre ressurser på. Bioøkonomi 

er en brikke i det å erstatte den fossile økonomien, ved at det utvikles nye teknologier som utnytter 

reststoffer på en bedre måte i medisiner, ingredienser i matvareindustri, matvarer, materialer, 

gjødsel og energi [27]. 

 

Verdipyramiden viser bredden av muligheter som finnes for å skape verdi fra reststoffer, se Figur 

10. Man får størst økonomisk verdi ved å foredle reststoffer til produkter som kan anvendes i 

farmasøytisk industri, og minst økonomisk verdi ved å lage gjødsel og andre produkter til 

landbruket.  Produkter som kan anvendes i farmasøytisk industri, til mat, og til næringsmidler har 

høy betalingsvillighet og verdi per enhet. Produkter til bruk i gjødsel, og andre produkter innen 

landbruket, er i et marked med lav betalingsvillighet og verdi per enhet, og krever dermed store 

volum for en akseptabel lønnsomhet og avkastning for aktører.  

 

 

 

Figur 10: Verdipyramiden med produkter som kan inngå i en bioøkonomi. Produkter med høy økonomisk verdi 

(kr/kg) er gitt øverst. 

 

Høy økonomisk verdi betyr ikke nødvendigvis bedre utnyttelse av reststoffene. En sirkulær økonomi 

krever at ressursene blir i økonomien lengst mulig, uavhengig av hvilket nivå i verdipyramiden 

restene kan anvendes på. Figur 11 viser et eksempel på dette prinsippet. Figuren viser en verdikjede 

med et anlegg som tar imot husholdningsavfall, animalsk biprodukt og husdyrgjødsel. Reststoffene 

har liten verdi i pyramiden, og vil øke sin verdi gjennom anlegget hvor det genereres biogass, 

biogjødsel (og biokull), dyrefôr og CO2. Denne figuren viser ikke alle strømmer, men gir et overblikk 

over noen sirkulære strømmer.  
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Figur 11: Eksempel på sirkulær utnyttelse av reststoffer med biogassanlegg, pyrolyse og insektproduksjon.  

 

Biogass er et drivstoff som har plass i midten av pyramiden, med relativt god betalingsvilje. CO2 og 

varme kan for eksempel benyttes i et veksthus for tomatproduksjon, og vil passe inn i mat og 

næringsmidler, det nest høyeste trinnet i pyramiden. Rejekt, fra matavfall, kan benyttes som råstoff 

i larveproduksjon der produktene er fett, proteiner og biorest hvor disse strømmene kan gå inn i 

fôr for fisk og dyr og gjødsel i landbruket i pyramiden. Bioresten kan benyttes som gjødsel, når den 

har riktig kvalitet, eller gå inn i et pyrolyseanlegg hvor det dannes nye strømmer som varme, biokull 

og syntesegass. Biokull kan, med riktig kvalitet, benyttes til lagring av karbon og som gjødsel i 

landbruket. Pyrolysegass kan gi energi ved å generere varme og elektrisitet gjennom en gassturbin 

eller gassmotor, eller den kan benyttes inn i hydrogenproduksjon (ikke vist i figur) [28]. 

 

Figur 12 viser en enkel fremstilling av hvor reststoffer i Rogaland fylke går i dag. Fyrtårnprosjektene 

viser at reststoffer fra Rogaland kan gå til annen produksjon, som flytende biodrivstoff, mat- og 

fôrproduksjon og biokull. Prosjektene viser også at det er en mulighet for å bruke nye reststoffer 

inn i produksjon av dyrefôr, f.eks. gjennom prosjektet til Invertapro der husholdningsavfall benyttes 

som fôr til insekter som igjen er en protein- og fettkilde for dyrefôrproduksjon.  

 

  



Rambøll - UTREDNING 

 

Doc ID KBRR-02-005 

 

27/58 

Dagens situasjon, og fremtidige muligheter, er vist med fargekoder som er knyttet mot nivåene i 

verdipyramiden. De lyseblå boksene representerer strømmer som ikke er direkte linket i pyramiden, 

det er strømmer som kan ha mindre verdi, som utslipp til sjø, eller en større verdi, som materialer.  

 

 

 

Figur 12: Enkel fremstilling av hvor reststoffer innenfor næringskodene går i dag, og hvilke muligheter som finnes 

for bruk av reststoffene gjennom fyrtårnprosjekter skissert.  

 

Fyrtårnprosjektene bruker matavfall, rester fra akvakultur, husdyrgjødsel, slakteriavfall, 

agroindustrielt avfall og avløpsslam som råstoff i nye produkter som dyrefôr, materialer, biodrivstoff 

og gjødsel. For eksempel benytter prosjektet Notably rester fra akvakultur og slakteriavfall til å 

produsere mat og fyrefôr, og dermed øker verdien fra reststoffer til produkter høyere i 

verdipyramiden.  

 

Et eksempel på bruk av reststoff til farmasi, det høyeste nivået i pyramiden, er fra selskapet 

Biovotec. De bruker eggehinnen fra norske eggeskall til å produsere plaster. Biovotec mener at 

eggehinnen får sår, som ikke vokser sammen, til å gro sammen raskere. [29] 
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5.1 Hvordan klimaendringer vil påvirke dagens etablerte næringskjeder, og hvordan 

dette kan påvirke betalingsviljen på sikt (behov for økt robusthet og mer lokale 

verdikjeder) 

 

Klimaendringer kan påvirke dagens etablerte næringskjeder på ulike måter. Rambøll har ikke gjort 

noen analyse av trender, men peker på noen tema som er dagsaktuelle, og som kan påvirke eller 

allerede påvirker næringskjedene:  

 
• Mer plantebasert kosthold, mindre forbruk av meieri og kjøttprodukter1, samt fisk [30]  

• Mer norsk/ EU-produsert fôrprotein og mindre import av soya fra Brasil og Argentina, som 

er forbundet med avskoging, redusert biodiversitet og energikrevende logistikk [31], [32].  

• Økende fokus på sirkulære verdikjeder, særlig i gjenvinningsbransjen. Gjennom EUs 

rammedirektiv er Norge forpliktet til å oppnå 50% materialgjenvinning av 

husholdningsavfall og liknende næringsavfall.  

 

Ifølge Helsedirektoratets matvareundersøkelse, for 2018, har forbruket av kjøtt økt betydelig over 

tid, særlig fram til 2007/2008. De siste ti årene har økningen vært på under 1%. Fra 2016 til 2017 

har kjøttforbruket gått noe ned [30]. På samme tid øker etterspørselen etter plantebaserte 

proteiner, både til mat og fôr [32]. Selv om plantebaserte mat- og fôrproteiner dyrkes i stor skala 

i mange EU-land i dag, er markedet for slike proteiner svært prisdrevet, noe som til dels har medført 

at planteprotein fra importert soya har tatt store markedsandeler, både i EU og i Norge.  

 

Klimaendringer har bidratt til økt fokus på klima og miljø blant forbrukere, som kan velge bort 

produkter eller ingredienser som er forbundet med klimagassutslipp eller miljøskade. Etterspørselen 

etter slike produkter kan minke, og produsentene bli nødt til å endre måten produktet produseres 

på, eller hvordan det er satt sammen. Bruken av palmeolje, som har blitt sterkt redusert i flere 

typer matvarer de siste årene, er et eksempel på dette. Import av soya fra Brasil og Argentina er 

forbundet med avskoging, redusert biodiversitet og energikrevende logistikk  [31]. På samme måte 

som for palmeolje, kan klimaendringer påvirke forbrukeres holdninger til importert soya, ved at de 

vil velge andre proteinkilder fremfor soya. Produsenter av matvarer og fôrprodukter kan møte en 

slik etterspørselsendring ved å ta i bruk andre planteproteiner. Alternativt kan de ta i bruk 

reststoffer fra næringer som slakterier, fiskeoppdrett og meierier, gitt at de oppfyller krav i 

gjeldende regelverk.  

 

Markedet for protein til mat- og fôrproduksjon er som tidligere nevnt svært prisdrevet.  Reststoffene 

som er kartlagt i dette arbeidet har med noen unntak i dag lav restverdi, og tilsvarende lav 

betalingsvilje. Gitt at slike reststoffer kvalifiserer som protein til fôr- eller matproduksjon, så kan 

disse ha et fortrinn fremfor planteproteiner, ved at de kan konkurrere med soya på pris. Dagens 

etablerte regelverk for håndtering av rester og avfall er strengt, og for noen aktører oppleves det 

som en barriere mot utvikling av nye verdikjeder for reststoffhåndtering. Et økende fokus på 

sirkulærøkonomi kan bidra til å rette fokus mot økt bruk av reststoffer. Norges forpliktelse til EU, 

om å oppnå 50% materialgjenvinning for husholdningsavfall og liknende næringsavfall, kan bidra 

til et økt fokus også for de andre næringene. 

 

Kartleggingen, som er blitt gjort her, viser at aktører innenfor produksjon av mat og fôr i mange 

tilfeller allerede har en god utnyttelse av sine reststoffer, hvor store deler av restene som genereres 

går til fôrproduksjon. Som verdipyramiden illustrerer, representerer mat og fôrproduksjon, 

kjemikalier og farmasi en høyverdig utnyttelse av reststoffer med en tilsvarende høy betalingsvilje. 

Den gode utnyttelsen av reststoffer i denne næringsgruppen er antatt å primært være prisdrevet, 

 
1  Ifølge Helsedirektoratets matvaneundersøkelse for 2018 har forbruket av kjøtt økt betydelig over tid, særlig fram til 2007/2008. De siste ti årene 

har økningen vært på under 1%. Fra 2016 til 2017 har kjøttforbruket gått noe ned [29] 
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men hvilken sluttbruk som gir høyest klimanytte, eller høyest materialgjenvinningsgrad kan også 

representere en verdi. I tilfeller der det i dag finnes regulatoriske barrierer, som er til hinder for en 

høyverdig utnyttelse av reststoffer, kan det finnes et potensial for økt anvendelse. 

 

5.2 Hvordan overgangen fra bruk av fossil til fornybare energikilder, og andre 

produkter som i dag er fossilt framstilt (eksempelvis kunstgjødsel) kan påvirke 

dagens etablerte næringskjeder, og hvordan prisbildet kan utvikle seg 

Som avsnitt 5.1 beskriver, har klimaendringer skapt et økt fokus på bærekraftige verdikjeder. Dette 

kan skape et insentiv for å erstatte fossile energibærere med fornybare. Verdipyramiden indikerer 

hvilken sluttbruk som gir høy betalingsvilje, men ikke nødvendigvis hvilken sluttbruk som gir høyest 

klima-/miljønytte. Noen former for sluttbruk gir produkter på flere enn ett nivå i pyramiden. Et 

eksempel på dette er biogassanlegg, som omvandler reststoffer til biogass, som kan anvendes til å 

produsere kraft/varme eller drivstoff, samt en næringsrik biorest som kan anvendes som 

gjødselprodukt. Når biogass erstatter fossilt drivstoff, og biogjødselen erstatter fossilt fremstilt 

kunstgjødsel, oppnås en høy klimanytte, selv om produktene er på de nedre nivåene i 

verdipyramiden.  

 

Biogassanlegg kan representere et eksempel på at klimaendringer har påvirket etablerte 

næringskjeder. Man har sett et skifte fra små biogassanlegg, som mottar og behandler, en eller få, 

reststoffer (avløpsvann) og produserer kraft og varme av sin biogass, til større biogassanlegg som 

tar inn en miks av, flere forskjellige, reststoffer og produserer drivstoffgass til blant annet 

kollektivselskaper (bybusser) og renovasjonsbiler. Dette representerer en overgang fra et lavt til et 

noe høyere nivå i verdipyramiden, og en økt betalingsvilje for gassen, samtidig som at større 

mengder med reststoffer anvendes. 

 

Bioresten som disse anleggene produserer er, i dag, forbundet med en lav betalingsvilje, og for de 

fleste aktører er den tilnærmet lik null [33]. Med bakgrunn i dette har noen biogassaktører 

undersøkt mulighetene for økt verdiskaping fra biorest, blant annet ved å bruke den som 

innsatsmiddel i larveproduksjon. Bioresten kan anvendes som fôr i larveoppdrett, der larvene igjen 

går til fôr for fisk og dyr. På denne måten løftes bioresten fra et lavere til et høyere nivå i 

verdipyramiden, med en tilhørende forventet økt betalingsvilje for produktet.  

 

Kartleggingen, som er blitt gjort, viser at avfall fra produksjon av mat og næringsmidler (slakterier, 

meierier, ) går til produksjon av beinmel, fôr og energigjenvinning, mens en mindre andel går til 

deponering. Hvor store andeler som går til de ulike formålene er ikke kartlagt, men det antas at 

næringene sender sitt avfall dit de får høyest avkastning (eller må betale minst), og at de dermed 

sender, det de kan, til høyest mulig nivå i næringskjeden. Det er ikke kartlagt hvilken type 

energigjenvinning avfallet går til, men vi vet at noe går til forbrenning. Anvendelse av andre 

energigjenvinningsmetoder, som produksjon av biodrivstoff (eksempel: HVO) eller biogass, kan 

bidra til å løfte reststoffet et trinn opp i verdipyramiden, samtidig som at potensialet for økt 

klimanytte øker når drivstoffet erstatter fossile drivstoff. Videre finnes det prosjekter som utvikler 

teknologi for bedre utnyttelse av denne typen reststoffer. Fyrtårnprosjekter som Notably forsøker 

å øke andelen slakterester som kan gå til fôrproduksjon, og kanskje også til mat- og 

næringsmiddelproduksjon, slik at en mindre andel enn i dag går til energigjenvinning.  

 

Verdipyramiden viser hvilken sluttbruk som gir høyest økonomisk verdi, og ikke nødvendigvis i hvor 

stor grad reststoffene blir gjenbrukt. Rogaland er et fylke med svært store mengder husdyrgjødsel. 

Næringsstoffene i gjødselen gjenbrukes, i stor grad i dag, ved at den spres på jordbruksland. 

Samtidig er det et gjødseloverskudd i fylket, som medfører at næringsstoffene i gjødsla ikke 

utnyttes optimalt. Næringsstoffer som fosfor er en begrenset ressurs, som bør gjenvinnes. 
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Overgjødsling med nitrogen kan utgjøre en miljøutfordring, blant annet ved eutrofiering av 

vassdrag.  

 

5.3 Muligheter og barrierer knyttet til dagens regelverk for gjødselhåndtering og 

biproduktforordningen 

 

Gjødselvareforskriften 

Forskriften regulerer gjødselvarer av organisk opphav, det vil si alle produkter som skal anvendes 

som organisk gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier jorddekkingsmidler og husdyrgjødsel. 
Forskriften skal sikre at gjødselvarer av organisk opphav kan omsettes på en redelig måte og brukes 

samtidig som hensynet til miljø, folkehelse, dyrehelse og plantehelse ivaretas. Videre stiller 

forskriften kvalitetskrav til råvarer som skal anvendes som gjødselprodukt. 

 

Gjødselvareforskriften deler ulike former for slam og annet organisk materiale inn i kategorier, 

basert på innhold av blant annet mulige smittebærere, spredning av uønskede materialer, 

tungmetaller og miljøgifter. Forskriften stiller krav til hygienisering og stabilisering av slam og annet 

organisk materiale, og ferdigproduserte gjødselvarer deles inn i kvalitetsklasser etter innhold av 

tungmetaller. Kvalitetsklassen bestemmer hvor stor mengde som kan spres, og på hva slags areal. 

I tillegg til bruksbegrensninger, med bakgrunn i innhold av tungmetaller, er det også begrensninger 

gitt ut fra hva slags opphavsmateriale gjødselvaren er produsert av. Blant annet gjelder spesielle 

spredningsbegrensninger for gjødselvarer basert på avløpsslam. Videre inneholder 

gjødselvareforskriften bestemmelser om spredningstidspunkt og -mengder ved spredning av 

gjødsel, samt føringer for lagerkapasitet for husdyrgjødsel i landbruket. 

 

Når denne rapporten skrives, er gjødselvareforskriften under revisjon. Det er foreslått at gjeldende 

forskrift erstattes av to forskrifter, henholdsvis «gjødselvareforskrift» og «gjødselbrukforskrift». 

Bakgrunnen for revisjonen har vært mål for sirkulærøkonomi og strategien om biogass, og at man 

bør vurdere mulighetene for utviklingen av bioøkonomi generelt. Det vises til målsetninger om «å 

øke bruken av organiske og avfallsbaserte gjødselprodukter samtidig som miljøhensyn ivaretas». 

Regelverket skal vektlegge miljøhensyn, spesielt «avrenning av fosfor og nitrogen til vassdrag og 

kystvann, konsentrasjon av miljøgifter i det organiske avfallet og utslipp av ammoniakk og 

klimagasser skal minimeres» [34]. 

 

Den 15.3.2018 ble forslag til ny gjødselvareforskrift og gjødselbrukforskrift lagt ut på høring. For å 

tilrettelegge, for bedre ressursutnyttelse og økt bruk av organisk og avfallsbasert materiale som 

gjødsel, er det vurdert et behov for tydelige og forutsigbare produktkrav, sammenlignet med dagens 

forskrift. Kravene ligger i gjødselvareforskriften. De mest sentrale, foreventede, endringene i 

gjødselvareforskriften er: 

 

• Det gjøres endringer i bestemmelsene om tungmetaller, slik at det i større grad tilrettelegges 

for omsetning av biorest basert på husdyrgjødsel. Dette gjøres ved at grenseverdien for 

fosforrike produkter baseres på forholdet mellom tungmetaller og fosfor. 

• Kravene til hygienisering og stabilisering tydeliggjøres, noe som vil bidra til at flere råvarer blir 

behandlet før de omsettes til bruker. Husdyrgjødsel fra slakterier og fiskeoppdrettsslam vil blant 

annet være berørt av disse endringene.  

• Husdyrgjødsel som går til biogassanlegg hvor biorest brukes i samme fylke, unntas fra kravet 

om hygienisering. 

• Det er foreslått en innstramming av regelverket for hvor mye urenheter av plast, metall og glass 

som kan inngå i produktene. 
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For en fullstendig oversikt over endringene vises det til Notatet «Forslag til gjødselvareforskrift» 

publisert på Landbruksdirektoratets hjemmesider [34].  

 

Videre er det pekt på at en sentral problemstilling, at mange foretak har, og derfor også bruker, 

mer gjødsel enn plantene trenger, noe som fremfor alt gjelder bruk av husdyrgjødsel. Som en følge 

av dette overforbruket, etterlates et overskudd av fosfor i vann og jord. Det vises til at det er tydelig 

sammenheng mellom fosfornivåer i jord og utfordringer med eutrofiering i vassdrag. I gjeldende 

regelverk er krav til spredeareal og -mengder hovedvirkemiddelet på dette området, men krav til 

lagring og spredetidspunkt er også sentralt. Kravene ligger i dag i gjødselvareforskriften, men er 

foreslått lagt til ny gjødselbrukforskrift. De mest sentrale forslagene til endringer i 

gjødselbrukforskriften er:  

 

• Bruk av mineralgjødsel foreslås regulert av gjødselbrukforskriften på linje med andre 

gjødselvarer. Nærmere bestemt foreslås samme regel som for organisk gjødsel, noe som 

innebærer at mineralgjødsel bare kan spres på godkjent spredeareal og at mengden må være 

innenfor gitte grenser. 

• Det er foreslått et nytt tak på hvilke gjødselmengder som er tillatt spredt, målt i mengde fosfor 

per dekar. Det nye kravet er ikke fastsatt enda, men vil innebære at mengden fosfor tillatt spredt 

per dekar blir redusert sammenlignet med dagens krav.  

• Det settes begrensninger for fosformengder tilført fra avløpsslam, noe som i gjeldende regelverk 

ikke er blitt regulert. Dagens bruk av fellingskjemikalier ved rensing av avløpsvann fører til at 

fosforet i avløpsvann er bundet til disse kjemikaliene, noe som medfører at bruk av avløpsslam 

i mange tilfeller fører til en lagring av fosfor i jorda og lite resirkulering av fosfor til plantevekst. 

Bruk av avløpsslam, etter dagens praksis, gir derfor ofte en svært stor fosfortilførsel 

sammenlignet med anbefalt fosforgjødsling. 

• Det åpnes for at husdyrgjødsel må kunne kombineres med andre gjødselslag. 

• Tidligste tidspunkt for spredning om våren endres fra 15. februar til 1. mars. Spredning må i 

hovedsak gjennomføres innen 1. september, med krav om at det må høstes eller etableres 

plantevekst etter siste spredning. 

 

For en fullstendig oversikt over endringene vises det til Notatet «Forslag til gjødselvareforskrift» 

publisert på Landbruksdirektoratets hjemmesider [34].  

 

Bruk av biokull 

I den nye regjeringsplattformen, Granavold-plattformen, som ble forhandlet frem nylig mellom de 

fire regjeringspartiene, ble biokull og jordkarbon nevnt direkte som et av miljø- og klimatiltakene 

som det skal satses videre på: «Regjeringen vil … bidra til å utvikle enklere teknologier for 

karbonfangst og -lagring som bruk av biokull, og nye jordbrukspraksiser som fører til økt 

karbonbinding i jord.»   

 

FNs klimapanel (IPCC) lanserte 7. august 2019 en rapport med oppdatert metodikk for beregning 

av nasjonale klimagassutslipp og karbonopptak, IPCC Special Report on Climate Change, 

Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse 

gas fluxes in Terrestrial Ecosystems. Videre prosess vil foregå under klimakonvensjonen, der 

landene må ta inn retningslinjene for obligatorisk bruk i utviklingen i klimaregnskapet. Ifølge klima- 

og miljøminister Ola Elvestuen er Norge en pådriver for å følge opp retningslinjene for 

klimagassregnskap når disse er vedtatt. [35] 

 

Animalibiprodukforskriften 

Et animalsk biprodukt er en del av et dyr, eller produkter fra dyr, som ikke skal anvendes til humant 

konsum. De plasseres i én av tre kategorier, som legger avgjørende føringer på hvordan materialet 
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skal behandles og kan brukes senere. Kategoriseringen er den første barrieren for å sikre at 

materiale med smitte ikke kommer inn i matkjeden. Det tillatte bruksområdet for de ulike 

kategoriene utgjør den neste barrieren, og i forlengelsen av dette hvilken bearbeiding materialet 

må gjennomgå for at det trygt skal kunne anvendes slik det er tiltenkt. 

 

Kategori 1 er den høyeste risikokategorien og omfatter materiale som det anses viktig å holde langt 

unna matkjeden. Kategori 1-materiale tillates ikke benyttet til produksjon av gjødsel og 

jordforbedringsmiddel. 

 

Kategori 2-materiale regnes også som høyrisiko materiale. Materiale i kategori 2 kan etter 

bearbeiding brukes til produksjon av organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Slikt materiale 

kan også brukes i et biogass- eller komposteringsanlegg. 

 

Kategori 3-materiale regnes som lavrisikomateriale, og kan tillates benyttet i matkjeden som fôr til 

matproduserende dyr. Kategori 3-materiale har et langt større anvendelsesområde enn både 

kategori 1- og 2-materiale, ettersom risikoen knyttet til materialet regnes som lav. Kategori 3-

materiale kan også anvendes til produksjon av organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel. 

 

For ytterligere å hindre spredning av smitte, ved bruk av animalske biprodukter i produksjon av 

gjødsel eller jordforbedringsmiddel, gjelder ulike bearbeidingsmetoder som er spesifisert i 

forskriften. 

 

Mattilsynet mener insekter kan bli en ingrediens i fôr. De mener at regelverk som åpner opp for 

insekter som fôr, insekt i fôr og oppdrett av insekter nå er gjeldende i Norge. Nå er det innført nye 

regler for oppdrett av insekter og bruk av slike oppdrettede insekter i fiskefôr [36]. 

 

Det blir viktig å få på plass et system for opprinnelsesmerking av fôr som er laget av insekter. I 

lovverket i Norge er det restriksjoner på hvilket substrat insektene kan få, men i andre land som 

Sør-Afrika, Sør-Amerika og Thailand er det ikke samme restriksjoner. Et system må til for at 

produkter fra insekter kan benyttes risikofritt til fôr i for eksempel fiskeoppdrett [15]. 

 

Når det gjelder bruk av insektmel til andre matproduserende dyr enn fisk, som for eksempel svin 

og fjørfe, må det utvikles analysemetoder som kan skille på opprinnelse til animalsk protein. Det er 

viktig å skille opprinnelse av animalsk protein, i for eksempel svin og fjørfe, for å kunne sikre at 

fôret ikke er produsert på animalsk protein. I dag er det ingen godkjent metode for å gjøre denne 

identifiseringen, og vi kan dermed ikke være sikre på om dyrene spiser animalsk protein. Ifølge 

biproduktforskriften i Norge, skal ikke landdyr av en bestemt art fôres med bearbeidet animalsk 

protein som kommer fra, dyrekropper eller deler av dyr, av samme art (animaliebiproduktforskriften 

kapittel II, avsnitt 1, artikkel 11a). Unntak fra denne bestemmelsen er blant annet ved 

myndighetstillatelse som bruk til fôr for kjæledyr (kapittel 2, avsnitt 3, artikkel 16 g).  

 

Når produkter fra insektproduksjon skal brukes som fiskefôr, er det krav om at de kommer fra 

oppdrett. Insekter som holdes og fôres defineres som produksjonsdyr, og de er derfor underlagt de 

samme krav som annen oppdrett. Det betyr at det ikke er tillatt å oppdrette insekter som får 

substrat fra gjødsel-, slam-, kjøkken- eller matavfall (forordning (EU) nr. 142/2011, Vedlegg XIV, 

kapittel I, avsnitt 2.5 c). Animalsk protein fra oppdrettsinsekter kan bare komme fra svart 

soldatflue, husflue, hussiriss, tropisk hussiriss, stor melbille eller liten melbille gitt i 

animaliebiproduktforskriften (forordning (EU) nr. 142/2011, kapittel II, avsnitt 1A2). Substratet 

insektene får, kan bare inneholde ikke-animalske produkter, med unntak av fiskemel, blodmel fra 

ikke-drøvtyggere, egg- og melkeprodukter samt honning. Refererer til den fullstendige listen over 
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tillatte produkter av animalsk opprinnelse i animaliebiproduktforskriften (forordning (EU) nr. 

142/2011, Vedlegg XIV, kapittel I, avsnitt 2.5 b), [36]. 

 

Lovverk for hold av pelsdyr 

Ifølge forskrift om hold av pelsdyr er det lov å holde følgende arter som pelsdyr; mink, sølvrevtyper, 

blårevtyper og krysninger mellom disse revetypene. Pelsdyr skal ha fôr av god kvalitet i 

tilstrekkelige mengder og med en sammensetning som dekker dyrets næringsbehov. [37] 

 

I juni 2019 vedtok Stortinget å legge ned pelsdyrnæringen innen år 2025. I den nye loven Lov om 

forbruk mot hold av pelsdyr står det: «Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for 

at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen». Loven 

vil tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. [38]  

 

Pelsdyrbønder kjøper fôr basert på reststoffer fra landbruk, og fiskeri og havbruk i dag. Rogaland 

Pelsdyrfôrlag solgte, i 2015, omkring 29 000 tonn fôr til pelsdyrbønder i Rogaland, Vest Agder og 

Hordaland [39]. Det er kartlagt i underkant av 9 000 tonn reststoffer fra matproduksjon som går 

direkte til pelsdyrbønder og Rogaland Pelsdyrfôrlag, og det er flere aktører som sender reststoffer 

til andre aktører som produserer dyrefôr som f.eks. Norsk Protein og Miljøfôr.  
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6. ANBEFALINGER 

Rambøll har gjort en vurdering av de største mengdene reststoffer, som finnes innen primær- og 

sekundærnæring, i Rogaland, og har knyttet dem opp mot fyrtårnprosjekter. Det påpekes at 

fyrtårnprosjektene er i ulike forskningsstadier, hvor modningsgraden for kommersiell produksjon 

varierer. Det er også knyttet barrierer til lovverk ved bruk av animalske biprodukter i mat- og 

dyrefôrproduksjon, bruk av biokull, og spredningsarealer for fosfor og nitrogen på jordbruksland. 

 

Innenfor primærnæring har Rogaland fylke store reststrømmer av husdyrgjødsel, matavfall fra 

husholdninger, GROT samt slam og biprodukter fra akvakultur. Det antas at husdyrgjødsel, i stor 

utstrekning, spres på jorder i Rogaland i dag. Foreslåtte endringer i gjødselvareforskriften vil 

redusere mengdene som kan spres på jordbruksland, og det vil kunne bli et overskudd av 

husdyrgjødsel hvis endringene innføres i forskriften. For husdyrgjødsel er det derfor høyaktuelt å 

finne andre anvendelsesområder. Fyrtårnprosjektet MAFIGOLD ser på tekniske løsninger for å 

benytte fiskeslam, husdyrgjødsel og fiberrest fra matavfallsbehandling til produksjon av 

plantegjødsel og jordforbedringsprodukter. Prosjektet kan føre til en bedre løsning for resirkulering 

av nitrogen og fosfor tilbake til jordbruket, og det kan være hensiktsmessig å følge med i utviklingen 

av prosjektet eller inngå et samarbeide med dem. MAFIGOLD har også et viktig fokus på avsalting 

av fiskeslam. Det kan være viktig å få en løsning på dette, med tanke på bruk av fiskeslam i ulike 

prosesser. Høy saltkonsentrasjon kan forringe kvalitet på sluttprodukter, og skape driftsproblemer 

for tekniske komponenter.  

 

Rambøll kjenner ikke til hvor godt reststrømmer fra matavfall fra husholdninger utnyttes i fylket i 

dag. Hvis matavfall i stor grad benyttes i forbrenningsanlegg, vil det kunne få en økt verdi ved å 

benyttes i produksjon av f.eks. mat, dyrefôr eller drivstoff. Dette kan være mulig med bruk av 

Invertapros insektproduksjon eller et kommersielt biogassanlegg.  

 

Akvakulturnæringen har store mengder fiskeslam, fiskeensilasje og biprodukter fra fiskeforedling. 

Fyrtårnprosjektet Notably ser på mulighet for å benytte reststoffer, hvorav torskehoder og 

skjærebein fra fjørfe, til mat og dyrefôr med bioprosessering og enzymteknologi. På den måten kan 

de bidra til å fortrenge andre og mer kabonintensive proteinkilder, som f.eks. importert soya, til 

mat som ligger relativt høyt i verdipyramiden. Fiskeensilasje er også et godt råstoff inn i 

biogassproduksjon. 

 

Det er også mulig å for eksempel benytte husdyrgjødsel, fiskeensilasje og matavfall inn i 

biogassproduksjon, hvor produktene kan benyttes til elektrisitet og varme, produsere komprimert 

biogass eller flytende biogass. Videre arbeider for å se på en løsning med biogassanlegg, vil være 

å gjøre en grundigere kartlegging av lokasjon av biogassanlegg med tanke på hvor det er store 

mengder husdyrgjødsel, og eventuelt andre næringsaktører som kan være interessert i å levere 

sine reststoffer. Det kan f.eks. være viktig med nærhet til kai hvis det kommer reststoffer som 

fiskeensilasje fra skip.  

 

GROT fra skogbruk er antatt å, i stor grad, bli igjen i skogen i dag, og har et potensial for annen 

utnyttelse. ValBio-3D vil benytte avfall fra landbruk i form av cellulose, hemicellulose og lignin til 

3D-trykking. Produktene fra prosessen vil være biokompositter, biokjemikalier, bioplaster og 

nanocellulosematerialer. BioCycles er et annet fyrtårnprosjekt som ønsker å benytte reststoffer fra 

skogbruk, akvanæring og jordbruk som substrat for oppdrett av krepsdyret gammaride. Dette 

krepsdyret kan videre benyttes som ingredienser i mat og dyrefôr.  

 

Basert på innhentede data fra næringsaktører, og sekundærnæringen, er det størst mengde 

reststoffer i form av animalske biprodukter, sikterest, biorest og rester fra matproduksjon. Rambøll 
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kjenner ikke til hele potensialet fra alle næringsaktørene i Rogaland, noe som må hensyntas i 

anbefalingene for sekundærnæringen. I kartleggingen ser vi at reststoffer fra slakteri er godt 

ivaretatt, ved at de i stor grad benyttes til dyrefôr. Noe av reststoffene går til forbrenning, ukjent 

mengde, og kompostering. Reststoffer som i dag går til dyrefôrproduksjon har et potensial for å 

utnyttes enda bedre, f.eks. med teknologi fra fyrtårnprosjektet Notably, som benytter skjærebein 

og torskehoder til mat og dyrefôr. Verdiøkningen, med bruk av teknologi som Notably forsker på, 

er at produktet også blir mat, som ligger høyere i verdipyramiden enn dyrefôr, og har en høyere 

økonomisk verdi.  

 

Sikterest er en av de største reststoffene i fylket, og kommer fra avfallsbehandling gjennom 

bioseparasjon hvor sikteresten er harde og seige fraksjoner. Reststoffet består i hovedsak  

(ca. 90%) av organisk materiale, plast og aluminium. Det er ukjent for Rambøll hva sikteresten 

består av utover dette, men det kan være aktuelt å benytte reststoffet inn i for eksempel 

insektproduksjon eller pyrolyseanlegg. Sikteresten forbrennes i dag, og hvis det er mulig å benytte 

reststoffet inn i produksjon av dyrefôr og gjødsel gjennom insektproduksjon, eller pyrolysegass til 

varme og/eller elektrisitet, eller til gjødsel / jordforbedringsprodukter med pyrolyseanlegg vil det 

øke verdien av reststoffet. Forbrenning av sikterest har en kostnad i dag, og hvis reststoffet kan 

brukes som råstoff inn i andre produkter er det mulig å få lønnsomhet. Når vi knytter dette 

reststoffet mot verdipyramiden vil det kunne øke sin økonomiske verdi ved å gå fra energinivå til 

fôrproduksjon. Rambøll anbefaler at det gjøres vurderinger i bruk av sikterest inn i annen 

produksjon.  

 

Slakteriavfall og rester fra matproduksjon kan også benyttes i biogassanlegg, hvor man kan høyne 

den økonomiske verdien av reststoff til biodrivstoff, som ligger midt i verdipyramiden, men lavere 

enn mat og dyrefôr. Det finnes i dag anlegg som forsker på kombinasjonen av ulike teknologier, 

hvor f.eks. biogassanlegg, pyrolyseanlegg og larveproduksjon kombineres. Med en slik kombinasjon 

kan man få biodrivstoff, dyrefôr, energi og gjødsel som produkter. Det kan øke utnyttelsen av 

reststoffene mellom anleggene, og høyne den økonomiske verdien.  

 

For å gå videre med ny utnyttelse av reststoffer, anbefaler Rambøll å se mer på lokasjon av 

aktørene, og hvem som kan være aktuelle for et samarbeid. Det kan være aktuelt å for eksempel 

kombinere husdyrgjødsel, fiskeslam og matavfall i produksjon av gjødsel. Ulike teknologier som 

kan benyttes er biogassanlegg, hvor man får både biogjødsel og biodrivstoff som produkter. En 

annen teknologi som har et fokus i Norge i dag er produksjon av biokull gjennom pyrolyse. I neste 

fase anbefaler Rambøll å se på transportkostnader, eierstruktur mellom aktørene og lønnsomhet 

for en pilot eller et anlegg med bruk av kommersielle teknologier.  

 

Det er et stort fokus på biokull i dag, hvor det blant annet forskes på reststoffer som kan benyttes 

inn i produksjonen, kvalitet på biokull og bruk av biokull som karbonlagring og 

jordforbedringsmiddel. En barriere er bruk av biokull i landbruket, hvor retningslinjene basert på 

FNs klimapanel ikke er implementert i Norge per i dag.    

 

Rambøll vil anbefale Rogaland fylkeskommune å følge opp fyrtårnprosjektene. Videre ta kontakt 

med personer som jobber med fyrtårnprosjektene, spesielt de prosjektene som er mest interessante 

med tanke på reststoffene som benyttes og produktene som genereres.  
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2016. [Internett]. Available: http://www.nggroup.no/presserom/coop-og-norsk-gjenvinning-

skal-gjenvinne-12000-tonn-matavfall/. 
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8. VEDLEGG 

Vedlegg 1 – Informasjon etterspurt fra aktører 

Vedlegg 2 – Innhentede data fra aktører  

Vedlegg 3 – Oversikt over aktører og statistikk innenfor næringskoder 

Vedlegg 4 – Massestrømdiagram 

Vedlegg 5 – Beregnede reststoffer basert på statistikk 

Vedlegg 6 – Tabellarisk oversikt over reststoffer 
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VEDLEGG 1 

INFORMASJON ETTERSPURT AV AKTØRER 

 

Påfølgende spørreskjema og brev fra næringssjefen i Rogaland fylkeskommune, ble sendt ut til 

aktørene for å etterspørre informasjon om deres reststoffer.  
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VEDLEGG 2 

INNSAMLET INFORMASJON FRA AKTØRER 

 

Rambøll har innsamlet informasjon fra ulike aktører innen matindustri, fiskeoppdrett, meierier, 

renseanlegg med flere. Informasjon mottatt fra aktører er satt opp i tabellform, se de neste fem 

sidene.  

 

Rambøll har benyttet erfaringsdata for %TS, fosfor- og nitrogeninnhold, for enkelte av strømmene 

fra aktørene, der de var mangelfulle. Innholdet av fosfor og nitrogen er usikkert, ettersom det kan 

være store variasjoner for ulike fraksjoner innenfor næringene. 
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VEDLEGG 3 

OVERSIKT OVER AKTØRER OG STATISTIKK INNENFOR NÆRINGSKODER 

  

Oversikt over aktører og statistikk innenfor næringskoder er gitt i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Oversikt over biologiske massestrømmer etter næringskode, aktører og type rest/avfallsstrøm i Rogaland. 

Næringskode Aktører Rest/avfallsstrøm 

01 Jordbruk og tjenester 
tilknyttet jordbruk, jakt og 
viltstell 

Jordbruk i kommunene og 
følgende aktører:  
Miljøgartneriet på Kviamarka, 
Wiig Gartneri, Lauvsnes 

Gartneri, Hanasand Gartneri 
(Rennesøy), Orre 
Gartneri/Orre tomater, Aase 
Gartneri, Skavland Gartneri, 
Ryfylke Tomat SA, Ryfylke 
fellespakkeri (på Rennesøy), 
Norsk agurk AS, 

 
Mengder basert på 
informasjon hentet fra SSB. 

Rester fra landbruket, 
herunder gjødsel fra husdyr, 
rester fra gartnerier 

02 Skogbruk og tjenester 
knyttet til skogbruk 

Skogbruk i kommunene i 
Rogaland  

 
Informasjon hentet fra 
Fylkesmannen i Rogaland 

Rester fra skogbruk, herunder 
GROT fra avvirkning av skog 

inkludert taubane 

03 Fiske, fangst og 
akvakultur 

Informasjon hentet fra/om 
følgende aktører: Fister Smolt 
AS, Tytlandsvik Aqua AS, 

Bremnes Seashore avd. 
Trovåg, Lerøy Seafood avd. 
Eidane Smolt AS, Cargill Ewos 
and. Erfjord, Mowi region Sør 
Slakteri, Mowi AS 

avd.Vågafossen, Grieg 

Seafood Rogaland avd. 
Trosnavåg, Grieg Seafood 
Rogaland slakteri Helgøy, 
Seagarden, Åkra sjømat, 
Ryfylke rensefisk, Hordafôr og 
Scanbio. 
 

 

 
Fiskeslam og fiskeensilasje fra 
oppdrettsanlegg, både land og 

sjøbaserte 
 
 

10 Produksjon av nærings- 
og nytelsesmidler 
(herunder også 
utradisjonell biproduksjon) 

Informasjon hentet fra 
følgende aktører: NORTURA, 
Fatland Ølen, Fatland Jæren, 
Den Stolte Hane, Prima 
Jæren, TINE Kviamarka, TINE 

Organiske rester fra 
næringsmiddel-, mat- og 
fôrproduksjon 
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Næringskode Aktører Rest/avfallsstrøm 

Klepp, TINE Sola, Q-

meieriene, Felleskjøpet, 
Fjordkjøkken, Skretting, 
Dupont nutrition and health 
biopolymer AS, Biomar AS, 
Fiskå mølle, Stangeland 
mølle, Norsk hundefôr AS 

(Sirevåg), Norsk Protein, AM 
nutrition og Vestkorn Milling. 
Berentsens brygghus, Norsk 
Dyremat AS, Pelagia 
Egersund Seafood, Pelagia 
Karmsund fiskemel, 
Karmsund Protein AS og 

Prima protein AS. 
 

Matavfall fra næring og 
industri i kommunene i 
Rogaland  

Biprodukter fra slakteri og 

fiskeforedling.  
 
Organiske rester fra matavfall 
 

16 Innsamling, behandling, 

disponering og gjenvinning 

Informasjon hentet fra/om 

følgende aktører: IVAR, Jæren 
Biogass, Reve kompost, 
Kårstø gassterminal, 
Haugaland interkommunale 
miljøverk IKS (HIM), Dalane 
Miljøverk (DIM), Sauda 

kommune, Karmøy kommune, 
Lund kommune, Geminor AS 
(Karmøy), Westco Miljø AS 
avd. Vigrestad og Lervig AS.  
 
 

Organiske rester fra, 

hage/park 
 
Organiske rester fra 
behandlingsanlegg for 
husholdningsavfall og 
avløpsslam 

NA Avfall og rester fra 

husstander 

Matavfall og avløp fra 

husstander i kommunene i 
Rogaland  
 
Estimerte mengder basert på 
folketall fra SSB. 

Organiske rester fra matavfall, 

avløp 
 
Brukes som referanseverdi 

 

Rester fra produksjon av drikkevarer (foruten brygghus), produksjon av tobakksvarer, produksjon 

av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer eller produksjon av papir og papirvarer er 

ikke en del av denne utredningen.  
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VEDLEGG 4 

MASSESTRØMDIAGRAM 

 



Rambøll - UTREDNING 

 

Doc ID KBRR-02-005 

 

51/58 

 

 

 

VEDLEGG 5 

BEREGNEDE RESTSTOFFER BASERT PÅ STATISTIKK 

 

Det er innhentet statistikk for antall melkekyr, ammekyr, øvrig storfe, sauer over ett år, geiter, 

purker, råner og verpehøns fra SSB på kommunenivå. Det er stor kyllingnæring i Rogaland som kun 

var tilgjengelig på fylkesnivå hos SSB.  

 

Innenfor fiske, fangst og akvakultur ble statistikk for antall matfisk innhentet fra SSB på fylkesnivå.  

 

Beregnet %TS og fosfor- og nitrogeninnhold er beregnet med bruk av Rambølls erfaringsdata, se 

beregnede reststoffer i påfølgende tabell på neste side. Statistikk fra SSB er hentet for år 2018. 
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VEDLEGG 6 

TABELLARISK OVERSIKT OVER RESTSTOFFER  

 

 

Tallene, i følgende tre tabeller, er basert på statistikk og innhentede data fra næringsaktører. De 

viser tonn tørrstoff samt nitrogen- og fosforinnhold. Tabellene er inndelt i kommuner, og fylker der 

data på kommunenivå ikke var tilgjengelig, og etter næringskoder.  

 

 

 

  



Rambøll - UTREDNING 

 

Doc ID KBRR-02-005 

 

54/58 

Tabell 2: Massestrømmer innenfor næringskode 01, 02, 03 og rester fra husholdning i mengde våt fraksjon, tørrstoff samt fosfor- og nitrogenmengder.  

 

  

Fylke / kommune
tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn amm.-

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt

Fylke - Kylling          56 299          16 085               377            1 571               467  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fylke - Slam fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -          34 777            2 261                 51               328  -  -  -  -                 -                   -                   -                   -   

Fylke - Biprodukt fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -            4 053            1 216                   2               119  -  -  -  - 

1101 Eigersund          47 946            6 553                 31               172                 99  -  -  -  -               536               268                   3                 27  -  -  -  -  -  -  -  -            1 186               392               445               147 

1102 Sandnes        119 151          13 242                 91               443               246  -  - -  -                 28               584               292                   3  -  -  -  -  -  -  -  -            6 180            2 039            2 317               765 

1103 Stavanger          14 810            1 535                 12                 55                 30  -  -  -  -                 -                   -                   -                   -    -  -  -  -  -  -  -  -          10 723            3 539            4 021            1 327 

1106 Haugesund            4 562               594                   3                 15                   9  -  -  -  -                 20                 10                   0                   1  -  -  -  -  -  -  -  -            2 980               983            1 118               369 

1111 Sokndal            9 656            1 481                   9                 40                 22  -  -  -  -               191                 95                   1                 10  -  -  -  -  -  -  -  -               264                 87                 99                 33 

1112 Lund          29 419            3 499                 21               106                 60  -  -  -  -            1 375               688                   7                 69  -  -  -  -  -  -  -  -               257                 85                 96                 32 

1114 Bjerkreim          87 636          11 056                 55               308               177  -  -  -  -               263               132                   1                 13  -  -  -  -  -  -  -  -               225                 74                 84                 28 

1119 Hå        278 506          28 086               176               947               542               420                 63                   0                   0               669               334                   3                 33  -  -  -  -  -  -  -  -            1 505               497               564               186 

1120 Klepp        172 685          17 072               174               715               379               300                 45                   0                   0                 53                 27                   0                   3  -  -  -  -  -  -  -  -            1 548               511               581               192 

1121 Time        155 826          16 568               125               586               324  -  -  -  -               184                 92                   1                   9  -  -  -  -  -  -  -  -            1 504               496               564               186 

1122 Gjesdal          67 236            7 958                 39               227               132  -  -  -  -                 72                 36                   0                   4  -  -  -  -  -  -  -  -               952               314               357               118 

1124 Sola          56 857            5 735                 49               219               119  -  -  -  -                   9                   5                   0                   0  -  -  -  -  -  -  -  -            2 127               702               797               263 

1127 Randaberg          21 336            2 173                 18                 82                 45  -  -  -  -                 86                 43                   0                   4  -  -  -  -  -  -  -  -               884               292               332               109 

1129 Forsand          12 836            1 845                 10                 51                 29  -  -  -  -               304               152                   2                 15               235                   7                   0                   0                 15                   5                   0                   0                 95                 31                 36                 12 

1130 Strand          29 363            3 859                 31               129                 69  -  -  -  -               625               312                   3                 31  -  -  -  -  -  -  -  -            1 018               336               382               126 

1133 Hjelmeland          39 715            5 412                 38               168                 93  -  -  -  -            2 384            1 192                 12               119  -  -  -  -  -  -  -  -               215                 71                 81                 27 

1134 Suldal          34 888            5 073                 29               140                 79  -  -  -  -            3 754            1 877                 19               188  -  -  -  -  -  -  -  -               304               100               114                 38 

1135 Sauda            4 052               863                   6                 23                 12  -  -  -  -                 46                 23                   0                   2  -  -  -  -  -  -  -  -               368               121               138                 46 

1141 Finnøy          58 138            7 366               103               339               163               250                 38                   0                   0                 -                   -                   -                   -    -  -  -  -                   5                   2                   0                   0               252                 83                 95                 31 

1142 Rennesøy          41 832            5 520                 37               169                 93               200                 30                   0                   0               155                 77                   1                   8  -  -  -  -  -  -  -  -               388               128               145                 48 

1144 Kvitsøy               637               203                   1                   4                   2  -  -  -  -                 -                   -                   -                   -    -  -  -  -  -  -  -  -                 41                 14                 15                   5 

1145 Bokn            8 967            1 304                   6                 32                 19  -  -  -  -               405               203                   2                 20               480                 32                   0                   0               161                 48                   0                   5                 67                 22                 25                   8 

1146 Tysvær          57 251            7 184                 39               205               119  -  -  -  -            2 347            1 173                 12               117  -  -  -  -                   6                   2                   0                   0               882               291               331               109 

1149 Karmøy          40 325            5 980                 38               171                 95  -  -  -  -                 15                   8                   0                   1               878                 26                   0                   0  -  -  -  -            3 373            1 113            1 265               417 

1151 Utsira               252                 80                   0                   1                   1  -  -  -  -                 -                   -                   -                   -    -  -  -  -  -  -  -  -                 16                   5                   6                   2 

1160 Vindafjord          99 982          11 581                 56               332               195  -  -  -  -            2 730            1 365                 14               137          18 250               548                 25                 24  -  -  -  -               699               231               262                 87 

1199 Uoppgitt kommune Rogaland                 -                   -                   -                   -                   -    -  -  -  -                 -                     1                   2                   3  -  -  -  -  -  -  -  -                 -                   -                   -                   -   

Sum hele fylket  1 550 163      187 907          1 574          7 252          3 621  -  - - -        16 252          8 697             375             817        34 777          2 261                51             328          4 053          1 216 1,70 118,56        38 052        12 557        14 270          4 709 

Sum hentet inn fra aktører - - - - -          1 170             176 0,25 0,30 - - - -        19 843             613                25                25             188                56 0,08 5,49 - - - -

NA - Rester fra husholdning

Matavfall husholdning
Matavfall næring og 

industri

01 - Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og vilststell 02 - Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 03 - Fiske, fangst og akvakultur

Gjødsel husdyr Bladverk og stengler fra gartnerier GROT Slam fra fiskeoppdrett Biprodukter fra fiskeoppdrett

Næringskoder

Massestrøm
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Tabell 3: Massestrømmer innenfor næringskode 10 i mengde våt fraksjon, tørrstoff samt fosfor- og nitrogenmengder, fortsettelse Tabell 4. 

 

  

Fylke / kommune
tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

Fylke - Kylling  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fylke - Slam fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fylke - Biprodukt fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1101 Eigersund               175                 39  -  -  -  -  -  -          20 000            8 400                 12               819  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1102 Sandnes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1103 Stavanger               274               243                   1                   5                 45                   5  -  -          10 490            3 147  -  -            1 360               272                   1                   1               588                 30  -  -  -  -  -  - 

1106 Haugesund  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1111 Sokndal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1112 Lund  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1114 Bjerkreim  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1119 Hå                 21                 16                   0                   0          77 870                 39                   0                   0          11 028  -  -  -  -  -  -  -               346                 14  -  -               377                   5  -  - 

1120 Klepp  -  -  -  -        107 000                   2                   0                   0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1121 Time  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1122 Gjesdal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1124 Sola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1127 Randaberg  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1129 Forsand  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1130 Strand  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1133 Hjelmeland  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1134 Suldal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1135 Sauda  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1141 Finnøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1142 Rennesøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1144 Kvitsøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1145 Bokn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1146 Tysvær  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1149 Karmøy  -  -  -  -     5 620 467            1 574                   1                   2  -  -  -  -  -  -  -  -                   0                   0  -  -  -  -  -  - 

1151 Utsira  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1160 Vindafjord  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1199 Uoppgitt kommune Rogaland  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sum hele fylket  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sum hentet inn fra aktører             470             298                  1                  5  5 805 382          1 620                  1                  3        41 518        11 547                12             819          1 360             272                  1                  1             934                44  -  -             377                  5                 -                   -   

Næringskoder

Massestrøm

10 - Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Fôrrester, kornavfall, kraftfôr, melasse Avløpsvann Animalske biprodukter - slakteriavfall Animalske biprodukter - vominnhold Animalske biprodukter - fett Rester fra matvare- og fôrproduksjon 
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Tabell 4: Fortsettelse; massestrømmer innenfor næringskode 10 og 38 i mengde våt fraksjon, tørrstoff samt fosfor- og nitrogenmengder.  

 

Fylke / kommune tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

tonn transp. 

v.

tonn 

tørrvekt tonn fosfor

tonn 

nitrogen

Fylke - Kylling  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fylke - Slam fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Fylke - Biprodukt fra fiskeoppdrett  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1101 Eigersund  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1102 Sandnes  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1103 Stavanger                   4                   4  -  -  -  -  -  -                   0                   0  -  -               581  -  -  -  -  -  -  -          10 000            4 000  -  - 

1106 Haugesund  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1111 Sokndal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1112 Lund  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1114 Bjerkreim  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1119 Hå          38 992            1 906  -  -  -  -  -  -               997               130  -  -                 59  -  -  -          10 000            2 500                 49               153          10 200            3 205  -  - 

1120 Klepp            5 600               302  -  -               169                 34  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1121 Time  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1122 Gjesdal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1124 Sola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1127 Randaberg  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -            5 000            4 250                 86               204            1 130               283  -  - 

1129 Forsand  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1130 Strand  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1133 Hjelmeland  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1134 Suldal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1135 Sauda  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1141 Finnøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1142 Rennesøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1144 Kvitsøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1145 Bokn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1146 Tysvær  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1149 Karmøy  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1151 Utsira  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1160 Vindafjord  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1199 Uoppgitt kommune Rogaland  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sum hele fylket  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sum hentet inn fra aktører        44 596          2 212                 -                   -               169                34  -  -             997             130  -  -             640  -  -  -        15 000          6 750             135             357        21 330          7 488  -  - 

Næringskoder

Massestrøm

38 - Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall

Biorest - til jordblandinger, fullgjødsel Finstoff, sikterest og ristgods fra behandlingsanlegg

10 - Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Rester fra meierier (grensemelk, mysevann, 

permeat) 
Rester fra meierier (returprodukt) Matavfall - kjøkken og storhusholdning Trevirke
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