
Proteiner på avveie

Sirkulærøkonomien i husdyrholdet

Hvilke utfordringer står kraftfôr produksjonen overfor?
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Bakgrunn





Hva kan veterinærene selv 
gjøre for et bedre klima? 

Når det finnes veterinært regelverk som blokkerer for 

klimavennlige og bærekraftige sirkulære løsninger…







Tall å huske på

• 1732 – første beskrivelse av 
skrapesjuke fra england 
(Leopoldt, 1750) 

• 232 – antall døde av nvCJD i 
hele verden mellom 1995 og 
2017 (Liven, 2022)

• 18,2 millioner – estimat på 
overdødelighet pga Covid19 i 
2020 og 2021 (the Lancet 
10.3.2022)







700.000 kan dø av 
Covid19 – likevel 

går mann av huse i 
Europa i protest 

mot Covid-
restriksjoner



Hva da med BSE-restriksjoner?
• Fra 1988 har EU og EØS land gradvis innført BSE-restriksjoner som 

kulminerte i totalt forbud mot bruk av kjøttbeinmel i husdyrfôr i 2001

• I 2002 ble biprodukt forordningen vedtatt i EU. Den gjorde at TSE-
regelverket infiltrerte all bruk av biprodukter som fôrressruser til 
husdyr

• Et total forbud mot marint protein til drøvtyggere ble innført i EU i 
2003. I Norge utsatte man implementering av dette vedtaket til etter 
2010, men da hevet ESA stemmen



EU og EØS har hatt «Corona restriksjoner» i 
landbruket siden før år 2000
• BSE-regelverket påvirker bruk av ressurser og utvikling av sirkulære 

ressurser i en svært omfattende målestokk for EU-landbruket

• NIBIO beregnet at restriksjonene ville koste norsk landbruk ca 200 
millioner pr år i 2000. For EU landbruket kan det bety en kostnad opp 
mot 500 mrd over en periode på 20 år. Da er ikke manglende utvikling 
av sirkulære ressurser tatt med i regnestykket

• BSE-restriksjonene er veterinært regelverk – med gode intensjoner



TSE-regelverk og forbud mot PAP 
i EU og EØS













Kjøttbeinmel



Hva skjedde egentlig da kjøttbeinmel forsvant?

• GATT, WTO og Blair House avtalen – ringer det en bjelle?



A Memorandum of Understanding on
Oilseeds
• Med BSE-skandalen oppstod ny dynamikk og USA og EF laget «A Memorandum of 

Understanding on Oilseeds» som en del av «Blair House avtalen» i 1992. Avtalen 
laget rammene for jordbrukets inkludering i det internasjonale handelssystemet. 
Den begrenset bl.a. EFs maksimale areal til produksjon av oljevekster og 
støttenivå til dette, men skjermet kornproduksjonen

• «Blair House avtalen» begrenset også hvor mye av EFs fett- og proteinforsyning 
som kunne komme fra egen vegetabilsk produksjon. Det forsterket da importen 
fra Nord- og Sør-Amerika og utvidelsen av dyrkingsarealer i Brasil

• Dette avhengighetsforholdet vedvarer og forsterker trykket på nytt areal i Sør-
Amerika og øker dermed importavhengigheten i fôrproduksjonen både i EU og 
Norge. Dette skaper også utfordringer i bruken av restprodukter i den animalske 
verdikjeden





Kilde: Biosirk









Kjøttbeinmel - framtida -
pris

Hallgeir Sterten 

Felleskjøpet Fôrutvikling



Kjøttbeinmel

• Hva er (var) kjøttbeinmel??

• Bløtavfall og bein fra slakting av storfe, småfe, gris 
og fjørfe

• Uten fjør, hår, klauver, horn, tarm- og mageinnhold

• Sterilisert med temp. min. 136 C i 20 min. under 
trykk

• Fett separert ut - ”destruksjonsfett”



Kjøttbeinmel 

• Næringsinnhold
• Råprotein:    ca. 55%
• Råfett:         ca. 10 - 15%
• Aske:           ca. 20 - 25%

• Fordøyelighet
• Råprotein:   ca. 78%
• Fett:           ca. 40%
• Mineraler:   ca.  80%

• KBM har blitt brukt pga:
• protein/aminosyreinnhold
• fosfor og kalsium
• energi
• lågt Jodtall
• låg pris - 2,09 pr. kg



Bruk av KMB siste år:

Dyreslag 1999 2000

FORMAT 14 600 13 100

KROMAT 11 900 14 200

Totalt 26 500 27 300



Alternative proteinkilder (pris KBM 2,09,- pr. kg)

• Ekstrahert soya - GMO fri  - 2,91 pr. kg

• Ekstrahert raps - GMO fri - 2,18 pr. kg

• Maisgluten - GMO fri - 3,81 pr. kg

• Fiskeensilasje - 1,60 pr. kg

• Reine aminosyrer 
• L-lysin - 27,50 pr. kg

• DL-methionin - 56,0 pr. kg

• L-treonin - 58,0 pr. kg



Konklusjon

• Prisøkning på ca. 5 øre pr. kg 
kraftfôr (kan øke)

• Redusert utbetalingspris slakt 
(negativ verdi slaktebiprodukter)

• Dårligere økonomi i 
svineproduksjonen?

• Fôr uten KBM kan redusere bruk av 
norsk korn til kraftfôr



Kilde: 
Landbruksdirektoratet



År Kraftfôr totalt Soya Kjøttbeinmel Ensilasje Fiskemel Sum norske Sum alle Andel soya

1997 1717932 60107 36693 21260 32812 90765 150872 39,8 %

2020 2015677 164910 0 3016 1962 4978 169888 97,1 %

Regelverket har over tid gitt 
95% nedgang i bruk av norske PAP råvarer

(Kilde: Landbruksdirektoratet)



Fiskemel og fiskeensilasje



Norge setter seg litt opp mot EU

• EU forbyr PAP fra fisk til drøvtygggere i 2003

• Norge avviser i 2007 at PAP fra fisk har betydning mhp BSE

• Norge må bøye av for EU krav rundt PAP og fisk i 2010

• Implementering tar tid og ESA reagerer. I 2015 er det helt slutt på PAP fra 
fisk til drøvtyggere i Norge









964.000 tonn fiskeavskjær (kilde: SINTEF)

• I tillegg kastes ca 150.000 tonn fiskeavskjær på havet fra industri 
båter

• Vi snakker 1,1 millioner tonn årlig







Insekter som bærekraftig 
fôrressurs i husdyrholdet



•Verdens totale insekts-
produksjon var i 2018 totalt 
på 6000 tonn (kilde: Ivar 
Pettersen, NIBIO)





Mattilsynets veileder om insektsproduksjon

• https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/insekter_til_bruk_i_for.25298

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/insekter_til_bruk_i_for.25298


Regelverk rundt oppdrett av insekter til fôr



Kun kategori 3 materiale i fôr til insekter som 
produseres mhp dyrefôr



Dagens regelverk gir likevel muligheter

• Biproduktforordningen gir rom for bruk av kategori 2 avfall som fôr til 
insekter

• Men forordningen stiller det krav til hva insekter brukes til – kun som 
agn til fisk (matfisk)

• Denne muligheten har foreløpig ikke norsk Mattilsyn åpnet opp for, 
men MT vil at den evt skal vurderes av EU-kommisjonen på nytt

• For produksjon av insekter i Norge kan dette ha stor betydning om
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PRODUCTIVITY FACTORS

BSF Mealworm

Feed Conversion Ratio (kg/kg) on 88% 
DM basis of the feed

0,8-1,5 kg/kg 1,5-3,5 kg/kg

Rearing time 7 days 4-6 weeks

Stocking density Up to 18kg/m2 Up to 12kg m2 overheating 
connected with stocking density

Vitamin requirements No special requirements High requirements particularly B 
complex, model animal in vit. B 
deficiency 

Feed structure and water supply Wet feeding, usage of 
endogenous water sources

Dry feeding, usage of exogenous 
water supply

Feed composition Wide spectrum of raw materials Usage of cereals and cereal by 
products 



Tabell over ulike proteinmel fra dyr

• De 3 øverste er insektmel fra analysene på foregående side

• Data på fiskemel kommer fra NMBU (feedipedia i parente)

• Data fra kjøttbeinmel og fjørfemel er feedipedia (N-dig fra gris)

Tørrstoff Protein Aske Fett TS-sum Sann dig App dig

De-fat 88,9 68,1 6,8 2,9 11,1 79,9 75,3

TM - full fat 95,4 36,9 6,1 39 13,4 77,3 66,3

BSF - full fat 92,2 48,2 7,1 28,7 8,2 79,2 73,7

Fiskemel 92,1 69,4 12,5 10,1 0 92,2 (95,5) 87,5

Kjøttbeinmel 95,8 52,6 29,2 11,6 2,4 81,2

Fjørfemel 92,3 55,6 9,8 25,8 1,2 87



Fôrgrunnlag til insekter

• Å bruke råvarer som fôrleverandør tar inn til bruk for andre dyreslag, 
er ikke en bærekraftig måte å produsere insekter, tvert imot

• Fôrgrunnlaget til insekter må være det vi anser som avfall og 
ubrukelig ressurs i dag

• Mattilsynet etterstreber at produksjonsdyr skal ete fôrressurser som 
regnes som naturlig fôr for det aktuelle dyreslaget. Det er nok mange 
som vil argumentere med at regelverket ikke åpner for naturlige 
ressurser til spesielt fluelarver (at det ikke er lov med matavfall, 
husdyrgjødsel eller kadaver)



Dagens virkelighet

• En insekts produsent produserer litt melormer i Norge vha en 
mjølblanding de kjøper fra Felleskjøpet

• De selger så et insektmel tilbake til felleskjøpet – et proteinmel som 
er som et middelmådig kjøttbeinmel

• Insektmelet har innledningsvis kostet 90,- kr pr kg

• Normalpris for aktuell proteinmel kvalitet er ca 7,- kr pr kg

• Vi snakker 13x overpris

• Vi snakker en produksjon som er alt annet enn bærekraftig eller 
miljøvennlig



Dagens regelverk gjør at insekter ikke er en 
bærekraftig eller miljøvennlig ressurs som fôr til husdyr



Konflikten mat- og fôrsikkerhet 
og bærekraftig matproduksjon







Fra artikkel om Kugalskap og 
folkehelse i Aftenposten 
historie nr 1-2022
Forfatter: Eivind Liven



Tilbake til 1732, 232 og 18,2 millioner

• Liven viser til arbeidet som ble gjort for å begrense mulige spredning 
av kugalskapen – der 232 mennesker totalt har mistet livet på hele 
jordkloden over en periode på 25 år

• På 70-tallet døde det over 500 i trafikken i Norge hvert år. I dag dør 
det under 100 i trafikken hvert år

• Hadde vi innført totalforbud mot veier eller biler, så ville tallet blitt 0 
døde i trafikken – men hvor ville samfunnet stått da? Hvordan ville 
befolkningen lidd?

• Regelverket rundt PAP i EU og EØS er som et tilnærmet totalforbud 
rundt bil- eller veibruk. Det har landbruket i EU og EØS betalt en 
enormt høy pris for. 



Ingen konklusjon!



Vi må sikre bærekraftige og klimavennlige 
løsninger

• Vi må tilpasse regelverket til sirkulære løsninger (dagens regelverk må 
sies å være linjært)

• Vi må på en ansvarlig måte lære oss å utnytte bærekraftige og 
miljøvennlige ressurser som i dag klassifiseres bort av regelverket

• Forbud vil sjelden bringe samfunnet fremover. Ofte vil det bare skyve 
belastningen over på andre områder: 

«This strongly suggest a link between Brazilian rainforest disapperance
and BSE prevention»

- E.V.Elferink et al 2007


