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Endring av prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket åpner for bruk av 
insekter i fiskefôr og eksport av proteiner 

 
Vi takker for muligheten til å gi innspill. 
En endring av regelverket som muliggjøre nye måter å produsere fiskefôr er interessant. Det foregår 
mye forskning på dette området, eksempelvis ved Universitet i Bergen og NMBU på Ås. 
 
Avfalls- og gjenvinningsbransjen jobber etter avfallspyramiden hvor det er et mål å utnytte avfallet som 
en ressurs til nye råvarer i en sirkulær økonomi. Avfall Norge støtter derfor arbeidet med å utvikle nye 
metoder for behandling som utnytter ressursene i organisk avfall best mulig. Å kunne utnytte organisk 
avfall til fôr er et eksempel på dette. 
 
Imidlertid ser vi at regelverksendringen legger opp til at kun ikke-animalske biprodukter skal kunne 
benyttes. Dagens innsamlingsløsninger for matavfall skiller ikke på type matavfall. Dermed begrenses 
mulighetene for å utnytte matavfall fra husholdninger kun til kjæledyrfòr, og ikke til fiskefôr. 
 
Avfall Norge ønsker at det legges til rette for mer forskning på bruken av animalske biprodukter til 
fiskefôr samtidig som veterinærhensyn ivaretas. For Norge som stor havbruksnasjon er det stort behov 
for mer bærekraftig fôr til en voksende oppdrettsnæring og vi kan kan som bransje bidra. 
 
Vi håper derfor at dette spilles inn i prosessene som Mattilsynet deltar i på EU-nivå og i andre foraer og 
vi ser frem til å følge utviklingen fremover. 
 
Om Avfall Norge 
De neste årene vil Norges evne til å omstille seg til et lavutslippssamfunn, og skape nye grønne 
arbeidsplasser i en sirkulær økonomi / bioøkonomi være nøkkel for om vi klarer å beholde vår velferd. 
Avfalls- og gjenvinningsbransjen er i dag en vekstnæring i Norge. Den teknologiske utviklingen gjør at 
det stadig kommer nye måter å drive lønnsom industri basert på avfallsressurser.  
Avfall Norge samler hele bransjen; private og offentlige aktører langs hele verdikjeden. Vi lager 
møteplasser for faglig utvikling, informasjonsdeling og innovasjon. Vi synliggjør avfallets verdi, og 
jobber aktivt med bransjens rammebetingelser inn mot fagmyndigheter og politiske myndigheter - 
nasjonalt og lokalt. 
 
Med vennlig hilsen 
Avfall Norge 
Henrik Lystad, fagsjef 
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