Analyse marint restråstoﬀ 2020:
Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoﬀ fra
norsk ﬁskeri– og havbruksnæring
Marint restråstoﬀ utgjør en vik g verdiskapende ressurs i norsk ﬁskeri– og
havbruksnæring. Majoriteten av volumene blir utny et på en god måte, men det er
likevel et potensial for å øke utny elsesgraden, særlig fra hvi isksektoren. Av
fangst og produksjon på ca. 3,77 millioner tonn for samlet norsk sjømatnæring, oppstod
det ca. 1 020 000 tonn restråstoﬀ i 2020. Omtrent 85 % eller 861 000 tonn ble utny et l
ulike typer anvendelser.
Hva er restråstoﬀ?
Som restråstoﬀ deﬁneres det som ikke er primære hovedprodukt ved anvendelse av et råstoﬀ. Eksempler på restråstoﬀ
er slo (mage, tarm og andre indre organer), hoder, rygg og spol, skinn og buklist. Primære råstoﬀer er ﬁsk og skalldyr
(krepsdyr og bløtdyr) som oppdre es og fanges fra norske kvoter i norske farvann og/eller landes i Norge.

Hvor mye restråstoﬀ utny es fra Norsk sjømatnæring?
Samlet utny elsesgrad av marint restråstoﬀ i Norsk sjømatnæring i 2020 ble beregnet l 85 %, det høyeste målt så langt.
Fra ﬁguren under ser en at utny elsesgraden har økt kon nuerlig siden 2013. De e er i hovedsak drevet av en økning
innenfor hvi isksektoren, hvor en har forﬂy et seg fra rundt 40‐45 % l rundt 60 % de siste år. De e skyldes først og
fremst at kys låten tar vare på stort se alt av råstoﬀ, mens den større, havgående ﬂåte har introdusert nyere fartøy med
mulighet for bedre ivaretakelse og prosessering av restråstoﬀ l havs. I llegg har det bli utviklet nye markeder for
humant konsum basert på restråstoﬀ utenfor Norges grenser. Innenfor Pelagisk sektor utny es 100 % av restråstoﬀet,
mens i havbruksnæringen utny es alt utenom fri blod, som bringer havbruksnæringen l ca. 93 % utny else.
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Hva utny es ikke?
Omtrent 158 000 tonn restråstoﬀ, hovedsakelig fra hvi isksektoren (78 %) ble ikke utny et i 2020. De e skyldes særlig
sløying eller prosessering ombord de havgående fartøyene hvor restråstoﬀ ikke bringes l land, men også påvirkning av
COVID‐19 som gjorde at markedene endret seg raskt, både for hovedprodukt og produkter av restråstoﬀ. De største
andelene av ikke‐utny et restråstoﬀ i 2020 var hoder, slo og lever fra hvi isksektoren, og fri blod fra
havbruksnæringen.

Hovedmarkedsområder
I prosjektserien er det se på hvilke anvendelser
restråstoﬀet går l, samt hvilke produktgrupper som
dannes. Konsumkategorien inneholder ulike typer
sjømatprodukter, tran og ekstrakter og er en kategori
som har vokst med 20 % siden 2017. De e er
hovedsakelig drevet av økt fokus på bærekra og
sirkulær økonomi, som har intensiﬁert FoU‐fokuset
for å utvikle høyverdiprodukter for humant konsum.
I 2020 endte ca. 314 000 tonn l ulike fôrprodukter.
De er er—og har vært—den største produktgruppen
over lengre d. Fôrkategorien inkluderer ﬁskefôr,
husdyrfôr, pelsdyrfôr og pet‐food.
Den tredje kategorien er biogass/energi som i
hovedsak produseres i Danmark, men som de siste
årene har økt sin produksjon i Norge ved etablering
av biogassanlegg.

Visningsverktøy
I or ble det for første gang i prosjektserien oppre et et visningsverktøy for restråstoﬀ, hvor formålet er å gjøre det
enklere å hente ut data for brukere. Verktøyet er nå oppdatert med 2020‐data og kan leses på både norsk og engelsk.
I fortse elsen av prosjektperioden vil verktøyet videreutvikles. Følg linken under for å se nærmere på verktøyet.
h ps://www.marintrestrastoﬀ.no/
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