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Bakgrunn
Utnyttelse av matavfall

Vestlandet har overskudd, 
Østlandet underskudd
av fosfor

Kilde: Mdir, Bedre utnyttelse av fosfor



Miljødirektoratet: 
COWI - Bedre utnyttelse av fosfor 2017

Resirkulering kan bare lykkes 
hvis resirkulert fosfor erstatter 
fosfor i mineralgjødsel. 

Men allerede i dag blir bare 50 
% av fosforet som blir tilført 
norsk landbruksjord med 
mineralgjødsel, husdyrgjødsel 
og organisk gjødsel tatt opp i 
plantene (Hamilton m.fl. 2016). 



Fosfor utslipp inkl havbruk 

Tiltak mhp matavfall fra 
husholdning er helt 
marginalt

Vi må være kritisk mhp 
kost/ nytte



Kvalitetsgjenvinning

Kan vi få til mer høyverdig gjenvinning?

Hva trenger vi på Vestlandet?
• Vi har overskudd av myrjord og av 

husdyrgjødsel
• Men vi har underskudd av protein og 

omega3 til fiskefor (laksen spiser 
soya)

1.7.2017: insektsmel tillatt i laksefor



Hvordan behandle matavfall

BIR vil ikke bygge lokalt biogassanlegg
Vi er åpen for flere muligheter:
• Biogass Østlandet med bruk av biorest 
• Dyrkingsforsøk av mikroalger
• Matavfall til insekter, insektmel til fòr

– BIR vil også se på ulike former for oppsamling og innsamling

– Vil gå skrittvis fram
– Ønsker kvalitetsgjenvinning og lavest mulig kostnad



Mikroalger

Dyrking av mikroalger kan 
gi en bærekraftig, 
biobasert omega-3 
produksjon basert på bruk 
av CO2 og alger

Alger trenger CO2, lys og 
næringsstoffer 
– vi prøver ulike typer matavfall

Uni Research -> NORCE

Søknad:
Waste2Use – microalgal growth on organic municipality waste, enzymes 



Forsker PhD Dorinde Kleinegris





Enzym



INSEKTER
kan oppgradere matavfall

Omdanner karbohydrater til 
høykvalitets protein, lipider 

EU-biproduktforordningen er endret

AquaFly – 4 års forskningsprosjekt
Invertapro- grunder Voss, Tanzania



Invertapro AS



Melbillelarve
Tenebrio molitor
Invertapro Voss

Black soldier fly 
Hermetia illucense
NIBIO Ullensvang

Søknad - Larveløysing



Søknad RFFV
Larveløysing – BIR, Invertapro, NIBIO Ullensvang 

Hovudmål: 
Produsere proteinrikt fôr basert på insekt og organisk restavfall frå Vestlandet.

Delmål 1: Kartleggje moglegheit for optimal forbehandling og sortering av
hushaldningsavfall for bruk som fôr til insekt

Delmål 2: Vurdere sortert og usortert lokalt organisk avfall med ulik
forbehandling som fôr til ulike artar insekt for proteinproduksjon

Delmål 3: Kartleggje innhald av ønska og uønska stoff i insektlarver fôra på
lokalt organisk avfall levert av renovasjonsselskap

Delmål 4: Koordinering av prosjektet og formidling av FoU-resultat for auka
kunnskap og innovasjon



Andre prosjekt – ikke søkt pt
NHH - BIR

Sirkulær økonomi - basis for å få det til, en systemanalyse

   

Masteroppgaver
• Vurdering av etablerte sirkulære verdikjeder
• Vurdering av nye sirkulære verdikjeder

• Prof Lars Jacob Tynes Pedersen NHH
• Prof Sveinung Jørgensen Høyskolen Innlandet



Digitalisering: Identifisering av kunder

• Sensorbrikke på søppelspann
• Siden 2008
• Ca. 2,5 % ikke registrert
• 175’ husholdninger
• «Fleksibelt gebyr»

– Økonomisk insentiv matrgjenv

• Ruteoptimalisering

André Tangen



Fleksibelt gebyr - datafangst
Bruk av innsamlede data til forskning?

Tømmedata fra Bergen 
sammenstilt med 
postnummer. 

Mørk farge: stor økning 
i materialgjenvinning.

Antall dunker tømt pr uke 
i 2015 vs 2016



Incentivordninger – fellesløsninger
almenningens tragedie

Choice lab: 
Kan BIR brukes som en «forskningslab»? 
Hvordan kan incentivordninger utvikles / optimaliseres

Tidlig fase



Takk for 
oppmerksomheten !


