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Restråstoff og bioøkonomi

Bioøkonomi i Norge

Peptek

Restråstoff prosjekter

Biotep



I fremtiden skal vi ta vare på alt

Vi vet viktigheten av totalutnyttelse

– Nok trygg mat

– Økonomi

– Sosial

– Miljøet

– Etikk

Bærekraft



Bioøkonomi i Norge og globalt 

Stadig større fokus på bioøkonomi i Norge

• Regjeringens bioøkonomi strategi

• Innovasjon Norge Drømmeløftet

• Forskningsrådet 

EU

• H2020

Globalt

• United Nations



Drømmeløftet –

norske konkurransefortrinn



Råvarer i bioøkonomi perspektiv        

- sirkulær økonomi



Tilgang til 
Kapital

Forutsigbart 
rammeverk

Demonstrasjons 
anlegg

Marked

Tjene 
penger

Kritiske faktorer for Bioøkonomi

Forskning, industri 

og offentlig må jobbe 

sammen



Kan ofte ikke benyttes direkte
Biomasse = fettløselig, vannløselig, uløselig

Fettløselig

Vannløselig Uløselig



Prosess - Enzym 

Fett/fettsyrer

protein vann aske

aminosyre

TVN

DH%, protein 

recovery, aske, oil

Brix, OPA, pH(stat)

Utbytte

fordøyelighet

Bioaktivitet,

Smak

egenskaper

Hydrolyseprosessen

Biomasse inn

Produkt ut



Peptek
«En helhetlig karakteriserings- og prosesseringsplattform for 

fremtidens proteinproduksjon 

10



Stipendiat 1

Kjemisk analyse 
og karakterisering

Postdoc 2

Nye prosesser

Nye produkter

bioaktivitet

Stipendiat 3

Hydrolyse 

Sensorikk

klinisk

Prosjekt-
ledelse

(Fyrtårn)

Forskerveiledning

Rekrutterings 
stillinger

Eksterne 
prosjekter

Peptek



Store verdier i bærekraftige ressurser

Etterspørsel og markeds press 
• Bioteknologiske løsninger og nye prosesser

• Insentiver og regulatoriske føringer

• Technology push må matche marked pull



Hva kan vi bruke de ulike biomassene til

Mat / humant konsum 

Mottak

Behandling

prosessering

hovedproduktet resten

Marine ingredienser for humant konsum

Mel, olje, hydrolysert protein etc.

Kategori 3

Kategori 2

Kategori 1

Ø
k
t ris

ik
o



Integrering av restråstoff prosjekter i hele 

verdikjeden

Restråstoff 

Nye råstoff 

fisk skalldyr, 
kylling, kjøtt 

plante
Metoder, 
prosess

Skalering av 
løsninger

Innovative 
produkter

Bio-aktivitet 
og klinisk 

effekt

Marked

Sporbarhet

Holdbarhet, 
kvalitet



Det er mange utfordringer knyttet til 

totalutnyttelse

Skala



Eksempler fra plantebasert restråstoff

Pressrester
 Frukt og bær – konserverende stoffer

 Oljevekster – oljeutvinning 

Cerealier
 Beta-glukaner

 Fenoliske syrer

Grønt-i-kjøtt



Eksempler fra animalsk restråstoff

Eggeskallprosjekt for 

sårheling
• Hydrolyse av hinne

• Isolering av bioaktiv komponent som 

kan hele sår



Eksempler fra restråstoff

Restråstoff fra kylling, 

rein, fisk, skalldyr



Konsumer og markeds analyser

• Produkter blir ofte presset ut i 

markedet på grunnlag av 

tilgjengelig biomasse og 

mulighetsrom av prosjekter

• Man mangler kunnskap om 

forbruker aksept rundt 

produkter fra nye kilder 

Produkt

marked

suksess



Viktigheten av offentlig finansierte

demonstrasjonsanlegg

Fra labskala til industriskala



Biotep
En bio test produksjon og prosesserings plattform

• Designet og bygd for å bedre forsknings- og innovasjons 

infrastruktur fra akademia og industri

• Prosessutvikling

• Prosessutprøving

– infrastruktur investeringer

– Prototype

– (CAPEX/OPEX)

– Alt på ett sted

• Forskning og undervisning 



Biotep  
offentlig finansiert demonstrasjonsanlegg

et viktig ledd i realisering av innovasjon

https://vimeo.com/174329346

https://vimeo.com/174329346


Virkemiddelapparatet

• Skattefunn

• Innovasjon Norge

• Forskningsrådet

– FORNY

– IPN 

(innovasjonsprosjekt i 

næringlivet)

– RFF Nord

• VRI

• MABIT

• EU Horizon 2020



Takk for oppmerksomheten

www.nofima.no

www.biotep.no 

http://www.nofima.no/

