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SAMMENDRAG 

Hydrolyse av marine råstoff er en svært aktuell prosess for å maksimere utbytte av olje og 
produksjon av en proteinfraksjon med lavt innhold av fett. I dette prosjektet er det 
gjennomført en konseptvurdering av design og teknologi for en semi‐kontinuerlig 
hydrolysekolonne for håndtering av marine restråstoff i sjømatindustrien. Det er lagt 
spesiell vekt på tre momenter; enkle analyser, markedsoversikt og enkel beregning av 
varmeveksler. I tillegg er det gjort noen generelle vurderinger av design og teknologi‐
løsninger for videre arbeid med konstruksjon og utvikling. Det anbefales å gå videre med 
dypere markedsverifisering, en grundigere konsept‐ og designvurdering gjennom et 
systematisk utviklings‐ og innovasjonsprosjekt. For å realisere dette bør det søkes støtte via 
aktuelle virkemidler. Etablering av et tettere bedriftsnettverk og samarbeid med mulige 
partnere bør vurderes gjennom ett eller flere større prosjekter.  

  

UTARBEIDET AV 

Robert Wolff 
KONTROLLERT AV 

Leif Grimsmo 

GODKJENT AV 

Marit Aursand 

 

PROSJEKTNR 

6021564 

RAPPORTNR 

[Report number] 
VERSJON 

0.17  1 av 18



 

PROSJEKTNR 
6021564 

RAPPORTNR 
      

VERSJON 
0.17 

2 av 18

 

Historikk 

VERSJON  DATO  VERSJONSBESKRIVELSE 

1 

2 

2015‐03‐31 

2015‐08‐21 

 

Første utkast 

Endelig versjon 

 

 
 

 



 

PROSJEKTNR 
6021564 

RAPPORTNR 
      

VERSJON 
0.17 

3 av 18

 

Innholdsfortegnelse 
1  Sammendrag .................................................................................................................................... 4 

2  Innledning ........................................................................................................................................ 4 

3  Bakgrunn – fokus marked ................................................................................................................. 5 

3.1  Hva krever markedet? .................................................................................................................... 8 

3.2  Markedet for produkter av marint restråstoff og mulig verdiskapingspotensial .......................... 9 

3.3  Hva ønsker markedet? ................................................................................................................... 9 

3.4  Helse og ernæring .......................................................................................................................... 9 

3.5  Priser og volum .............................................................................................................................. 9 

3.6  Volum ........................................................................................................................................... 10 

4  Resultat .......................................................................................................................................... 11 

4.1  Hvem er konkurrenter? ............................................................................................................... 11 

4.2  Pelagisk sektor ............................................................................................................................. 11 

4.3  Hvitfisk ......................................................................................................................................... 12 

4.4  Laks/oppdrett ............................................................................................................................... 12 

4.5  Fôrmarkedet ................................................................................................................................ 13 

4.6  Andre markeder ........................................................................................................................... 13 

4.7  Teknologivurdering ...................................................................................................................... 13 

4.7.1  Analyse og prøveuttak ..................................................................................................... 13 

4.7.2  Oksidasjon ....................................................................................................................... 13 

4.7.3  Varmeveksler ................................................................................................................... 14 

4.7.4  Vurdering av design og teknologivalg .............................................................................. 14 

5  Drøfting og diskusjon ..................................................................................................................... 17 

6  Videre arbeid ................................................................................................................................. 17 

7  Konklusjon ..................................................................................................................................... 17 

A  Kilder ............................................................................................................................................. 18 

BILAG/VEDLEGG 

 

 
  



 

PROSJEKTNR 
6021564 

RAPPORTNR 
      

VERSJON 
0.17 

4 av 18

 

1 Sammendrag 

Hydrolyse av marint råstoff er en svært aktuell prosess for å maksimere utbytte av olje og produk-
sjon av en proteinfraksjon med lavt innhold av fett. I dette prosjektet er det gjennomført en konsept-
vurdering av design og teknologi for en semi-kontinuerlig hydrolysekolonne for håndtering av 
marine restråstoff i sjømatindustrien. Det er lagt spesiell vekt på tre momenter: 1. enkle analyser av 
prosessresultat fra pilotforsøk. 2. Markedsoversikt, både av sluttmarkedet for marine ingredienser 
og generell betraktning av brukere av teknologien. 3. Enkel beregning av ny varmeveksler. 

Kundegrunnlaget er stort innenfor utnyttelses av marine råstoff, spesielt innenfor pelagisk industri 
og havbruksnæringen. I tillegg er det gjort noen generelle vurderinger av design og teknologi-
løsninger for videre arbeid med konstruksjon og utvikling. Det anbefales at konseptet gjennomgår 
en grundigere og et mer systematisk utviklings- og innovasjonsprosjekt, spesielt med vekt på design 
og vurdering av produksjons- og prosessparametere. Dette bør vurderes gjennomført i samarbeid 
med mulige virkemiddel fra både innovasjon Norge og aktuelle programmer i Forskningsrådet.  

2 Innledning  
Bakgrunnen for dette prosjektet er en forespørsel som ingeniør og oppdragsgiver Lars Aglen (LA) 
rettet til Sintef Fiskeri og Havbruk (Sintef) for å få gjennomført en teknologisk vurdering i forbind-
else med utvikling av et nytt konsept innenfor bedret utnyttelse av marint restråstoff. Det er utviklet 
teknisk og industrielt design av en ny type kompakt prosessanlegg for hydrolysering av råstoffet 
som har blitt presentert og vurdert.  

I løpet av prosjektfasen er det blitt etablert en ny bedrift. LA har sammen med gründer Johan 
Wemundstad og daglig leder Conny Karlsen i Lc Production AS, etablert i februar 2015 selskapet N 
og U AS (NoU). Det er dette selskapet som nå viderefører interessene for denne teknologien, og 
dette forprosjektet er i sin helhet gjennomført i samarbeid med NoU.  

Målsetting var å gjennomføre en konseptvurdering av prosess, teknologi og design for en patentert 
kompakt semi-kontinuerlig hydrolysekolonne for prosessering av marine råstoff. Videre ble det 
konstruerte et enkelt demonstrasjonsanlegg med én fullskala kolonnekammer, og det ble gjennom-
ført forsøk for å vurdere egnethet av hele prosessen, fra kverning til ferdig pasteurisert fiskeprotein-
hydrolysat, klar til separering.  

Prosjektet hadde til hensikt å vurdere design og prosessforhold, som ulike prosessparametere, 
strømningsforhold, masseflyt, oksidasjon og hygienisk design. Kompaktanlegget er regnet for å 
være en nyvinning og representerer en mulig løsning for en stor utfordring for total utnyttelse av 
marine restråstoff innenfor hele sjømatnæringen, både nasjonalt og globalt. Spesielt er nyvinningen 
og konstruksjonen med integrert varmeveksler, omrøring med inertgass og det kompakte designet 
av prosessenheten, en stor innovasjon, noe som muliggjør installasjon på små flater.  

Prosjektet er oppsummert gjennom en egen rapport i form av PowerPoint-presentasjon i tillegg til 
denne rapporten. I denne rapporten er selve markedet for nyvinningen vurdert og satt i sammenheng 
med utviklingen av produkter fra hydrolyse av marine restråstoff. 

Prosjektet har til hensikt å bidra til å realisere bedre utnyttelse av marint råstoff ved å utvikle 
kompakte prosessanlegg for førstehåndshåndtering og tidlig ekstraksjon av marine lipider og 
proteiner. Til dette kreves systematisk og målrettet FoU-innsats. Dette forprosjektet skal bidra i 
dette arbeidet. Kompetansen som er bygget opp gjennom dette prosjektet danner grunnlag for videre 
satsinger og større innovasjonsarbeid.  

Tidligere er det utviklet og satt i drift et stasjonært anlegg som skiller seg vesentlig fra denne 
innovasjonen. Visjonen er å konstruere et anlegg som har potensiale for å kunne installeres ombord 
i fiskebåter i tillegg til å kunne benyttes innenfor landbasert industri.  
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Søknad om patent er under utarbeidelse og behandles av Per Berg i Curo AS. Patentet er utarbeidet 
av oppfinner Ing. Lars Aglen.  

Forprosjektet er delvis støttet gjennom VRI Sør-Trøndelag med NOK 135 000,-.  

3 Bakgrunn – fokus marked 

I denne delen av rapporten gir vi en oversikt over de markedene som sluttproduktet for marine rest-
råstoff benyttes i. Dette viser potensialet for utnyttelse av råstoffet når dette håndteres skånsomt og 
med fokus på kvalitet, og hvilke driverne som er gjeldende i markedet.  

I følge Sintef sin varestrømsanalyse fra 2014 (Olafsen et al), er det årlig i Norge i overkant av 250 
000 tonn marint råstoff som ikke utnyttes til produksjon av ulike produkter. Hovedgrunnen til dette 
er manglende økonomiske insentiv for den havgående fiskeflåten for levering til landanlegg, samt 
kostnads- og plasskrevende prosessutstyr for installering ombord. 

Håndtering og prosessering av marint restråstoff som varierer over sesong, er komplekst. 
Kompromisset mellom å sortere alt eller delvis, og valg av pre-prosessering, må vurderes nøye. Økt 
fleksibilitet for å møte ulik og varierende etterspørsel i markedet krever store investeringer i 
flåteleddet. Utstyr er plasskrevende, og dersom man ønsker å oppnå stor fleksibilitet, vil dette kreve 
bred kompetanse og vil sannsynlig være arbeidsintensivt, noe som selvsagt vil gå ut over 
lønnsomheten. Fokus på teknologiutvikling og innovasjon for å optimalisere håndtering og pre-
prosessering av restråstoff ombord, og deretter sette dette sammen med videre avansert og mer 
komplekse fraksjoneringer i landanlegg, er helt nødvendig for at man skal kunne oppnå total 
utnyttelse av hele råstoffet.  

FN (2013) har i sin rapport om befolkningsvekst frem mot 2050, anslått en forventet befolknings-
vekst på mellom 2 og 4 milliarder. Dette er en økning på 34 % og er illustrert i Figur 3.1 under. 

 
Figur 3.1 Kilde: UN population division, "World population prospects, The 2012 Revision" 

I følge World Resources Institute (2014), vil det være nødvendig å øke matvareproduksjonen med 
69 % dersom etterspørselen og konsumenttrenden 
fortsetter som nå, og at den forventede befolknings-
veksten slår til. Grunnen til denne økningen er at 
stadig flere mennesker løftes ut av fattigdom og inn 
i en sterkt økende middelklasse. For å møte den 
forventede etterspørselen etter mat, er det helt 
avgjørende å øke utnyttelsesgraden av eksisterende 
råstoff, samt bedre utnyttelsen av nye marine 
kilder.  

Marint råstoff har i tillegg rapportert unike og 
fordelaktige egenskaper når det gjelder ernærings- 

Figur 3.2 Kilde: World Resources Institute. 



 

PROSJEKTNR 
6021564 

RAPPORTNR 
      

VERSJON 
0.17 

6 av 18

 

og helseeffekter. 

Den marine ingrediensindustri kan i enkelthet deles i to grupper. Omega-3 industrien som har hatt 
en eventyrlig vekst de siste 30 årene, og den noe yngre delen med fokus på marine proteiner. 
Markedet, i tillegg til det tradisjonelle fiskemel og –olje til fôr, er innenfor helse, kosmetikk, sports-
ernæring, kosttilskudd og farmasi. I tillegg ser vi en økende andel såkalt funksjonell mat, hvor 
marine ingredienser tilsettes næringsmidler blant annet innenfor bakeri- og meieriindustrien. I følge 
en rapport som er gjennomført på oppdrag for Global Organization for EPA and DHA omega-3 
(GOED) av Frost & Sullivan (2012), er det globale markedet for omega-3 produkter sterkt økende 
med en årlig vekst på over 11 %. Etterspørselen etter råstoff for å kunne produsere slike spesial-
produkter krever en langt større utnyttelsesgrad av marin restråstoff. Nye kilder vil komme på 
markedet, men marine kilder vil fortsatt være dominerende. 

Vi ser også en dreining i markedet hvor modne markeder i større grad etterspør naturlige oljer. 
Norske råstoff står her i en særstilling og anses for å være svært rene og med en høy grad av 
kvalitetssikring. Flere aktører ser på muligheten for å utnytte norske 
marine ressurser. I det siste er både olje fra sild, kolmule og tobis blitt 
introdusert på det humane markedet. Bilde 3.1 viser et eksempel på et 
nytt produkt i markedet som benytter tobis, som tidligere kun er blitt 
brukt til fôr, og som her er blandet med olje fra laks. En bevisst og 
sterk satsing på merkevarebygging og delikat innpakning, har gjort seg 
gjeldende også innenfor omega-3 markedet.  

Den marine ingrediensindustrien har over lang tid benyttet velkjent 
prosessteknologi fra den vegetabilske næringsmiddelindustrien, og har 
i stor grad også benyttet erfaring fra de første sildemel- og olje-
fabrikkene. Dette utstyret egner seg mindre i utfordrende og røffe for-
hold som ombord i fiskeflåten. Blant annet gjelder dette for å kunne 
møte krav til kompakte og robuste anlegg, hygienisk design og høy 
grad av automatisering. Utvikling av ny teknologi er avgjørende for å 
kunne løse mulighetene for total utnyttelse av marine råstoff. I dag er 
tradisjonelle fiskemel- og oljeanlegg i liten grad installert i den hav-
gående fiskeriflåten. Det er rapportert om store utfordringer ved drift 
av disse anleggene, med varierende og krevende råstoff og med dertil 
påfølgende varierende produktkvalitet. Utstyret er dimensjonert for 
store volum. Man kan derfor konkludere med at man ikke har hatt noen 
store innovasjonssprang de siste årene innenfor teknologiutvikling for 
ekstraksjon av marine ingredienser. 

Basert på dette er det behov for et større fokus på teknologiutvikling for å møte de utfordringene 
som ligger foran oss. Verdiskapingspotensialet ligger i det å kunne tilby robuste og kompakte 
anlegg med høy grad av fokus på energieffektivisering og skånsomme kvalitets- og prosesspara-
metere. Ferskhet er i denne sammenhengen helt avgjørende. Det vil derfor være stort behov for å 
kunne tilby kunder innenfor den marine ingrediensindustrien et kompakt anlegg. Innenfor fiske-
flåten er det nå stort fokus på å utnytte og skape større verdier av hele fangsten. Ny teknologi vil 
være ha stor betydning for å skape varige verdier.  

For produksjon av marine proteiner og lipider er det helt avgjørende man håndterer råstoffet raskest 
mulig etter fangst. Flere forsøk gjennomført av Sintef (Carvajal, 2014), har vist at ferskt råstoff har 
en positiv påvirkning på produktkvaliteten. Ved produksjon av olje, er det å hindre oksidasjon 
vesentlig for resultatet. Hydrolyseprosessen er avhengig av enzymer, prosesstid og jevn temperatur. 
Full kontroll på prosessparametere er avgjørende for et tilfredsstillende resultat. Reaksjonen er 

Bilde 3.1 Fiskeolje fra P.T. 
Johannessen. Blanding av 
tobis- og laksolje. 
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avhengig av god kontakt mellom enzymer og substrat, noe som gjør omrøring svært viktig. I denne 
patenterte kolonnen er det benyttet inert gass i form av nitrogen, både for god omrøring og som 
beskyttelse av produktet. 

Norge er verdens største produsent av oppdrettsfisk. I følge FAO er Norge 9 største fiskerinasjon. 
Figur 3.3 under illustrerer Norges posisjon som sjømatnasjon. 

 
Figur 3.3 Kilde: FAO FishStatJ. Norge er største oppdrettsnasjon når det gjelder fisk. Når det gjelder villfanget fisk er Norge niende 
største nasjon. 

I følge rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 (2013), vil produksjonen av 
oppdrettsfisk i Norge passere 5 millioner tonn i 2050. Dette er nærmere en femdobling fra dagens 
nivå. For å kunne imøtekomme denne produksjonsøkningen, er det behov for å utnytte marine 
ressurser langt bedre enn vi gjør i dag. I følge analyserapporten fra Olafsen (2014) brukes godt over 
80 % av marine restråstoff, basert på volum, i dag innenfor markedet fôringredienser. I stor grad er 
dette tradisjonell produksjon av fiskeolje og –mel, samt ensilasje. I Figur 3.4 og 3.5 under er dette 
vist. Etterspørselen etter marine oljer har økt kraftig de siste årene, og prisene på uraffinert fiskeolje 
har i den samme perioden også økt betydelig. Prisøkningen henger også sammen med at de 
drivende faktorene globalt, nemlig produksjon av olje og mel fra Sør-Amerika, har blitt redusert 
som følge av det syklisk værfenomet i Stilehavsbassenget kalt El Niño. Dette har ført til svikt i 
reproduksjon av biomasse og dermed redusert fangstvolumet.  

Som antydet vil markedet og etterspørselen etter fiskemel og -olje fortsatt være stor. Utfordringen 
ligger i innovativ utnyttelse av dette råstoffet. Nye teknologiske løsninger er derfor svært viktig for 
å kunne øke utbytte og bedre kvaliteten.  
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Figur 3.4 Restråstoff anvendt i ulike markeder. Fra Olafsen (2014). 

 
Figur 3.5 Marked for marine restråstoff, basert på volum. Fra Olafsen (2014). 

3.1 Hva krever markedet? 

Den aller største utfordringen for markedet for marine proteiner til humant konsum er sensorisk 
opplevelse. Dette er uten tvil den parameteren som må kontrolleres for at markedet skal kunne 
akseptere dette til humant konsum. Bildet kompliseres av at markedet har ulike preferanser, og dette 
er selvsagt avhengig av hvilke matrikser man ønsker å tilby produktene sine i. I det asiatiske 
markedet er fisk og fiskesmak foretrukket og akseptert i flere produktsegmenter. 

I tillegg til akseptabel smaks- og luktprofil, har markedet de siste årene blitt svært bevisst på spørs-
målet om bærekraft og etisk utnyttelse av naturressursene. Utnyttelse av ressurser fra arter som er 
godt forvaltet, er et stadig tilbakevendende tema i markedet. 

Omega-3 produkter har den fordelen at produktene nå kan markedsføres med såkalte helsepåstander 
(health claims). For at man skal kunne gjøre dette, må man legge til grunn kliniske data. Forskning 
på effekt av marine proteiner og peptider har gitt mange lovende resultater, men det er ingen helse-
påstander som i dag er godkjent for bruk i dette segmentet. Det forskes derimot en del på dette 
området i flere miljøer. Det viktigste kriteriet i markedet ser likevel ut til at man må tilfredsstiller en 
smaks- og luktnøytral profil. 
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3.2 Markedet for produkter av marint restråstoff og mulig verdiskapingspotensial 

Markedet for produkter av marint restråstoff generelt, og proteiner spesielt, er svært komplekst. 
Potensialet- og variasjonen av ulike sluttprodukter er stort. Hvilke sluttprodukter som kan 
produseres er avhengig av mange faktorer, slik som råstoffhåndtering, grad av fraksjonering og 
sortering i tidlig fase av prosessen og hvilket marked man tilbyr produktene i. Hele bildet blir 
selvsagt mer komplisert ved at man generelt i sjømatnæringen ikke har robuste logistikk- og 
infrastrukturløsninger, slik man i langt større grad har kunnet bygge opp i havbruk- og i 
landbruksektoren. Potensialet er uansett stort, da etterspørselen etter proteiner globalt, som illustrert 
i innledningen over, vil øke dramatisk i fremtiden. Noe av denne økningen må tas ut ved bedre 
utnyttelse av marine kilder. 

3.3 Hva ønsker markedet? 

Markedet for peptider og spesialproteiner for humant konsum er svært differensiert. Markedet kan 
beskrives som et bevegelig mål, hvor produktetterspørsel, utbytte og fortjeneste på relativt kort sikt 
alltid vil være det som er gjeldende for investeringene i bransjen.  

Prisingen i markedet er avhengig av hvilket segment i markedet man retter seg inn mot og hvilke 
produkter man tilbyr. Markedet for hydrolyserte produkter er relativt nytt og umodent, spesielt 
sammenlignet med omega-3 markedet. Aktørene virker i stor grad til å være i en posisjonerings-
situasjon. Det finnes få eller ingen markedsstandarder utenom det som kundene selv ønsker. Høyt 
proteininnhold og hydrolysegrad ser ut til å være prisdrivende. Det vil kreve stor innsats og en 
samlet bransje for eventuelt å finne standarder man kan benytte. 

3.4 Helse og ernæring 

Fokus og bevissthet rundt egen helse er sterkt knyttet til middelklassen. Med en økende andel 
konsumenter som løftes inn i middelklassen, vil flere få mer tid til trening, og etterspørselen etter 
helsebringende produkter vil øke. 

Markedet for både til humant konsum, og markedet for petfood som er omtalt under, kjennetegnes 
med høy kompetanse hos forbrukeren, aksept for høy pris, hvor kun det beste er godt nok, og hvor 
fôret har visse funksjonelle egenskaper. Fokus på kliniske studier og høy dokumentasjonsgrad av 
effekter, preger trenden i dette markedet.  

Innenfor segmentet helse- og ernæringskost ligger ulike produkter som vi betegner som sports-
ernæring, kosttilskudd, funksjonell mat og drikkevarer. Kjennetegnet for dette segmentet er stort 
utvalg av ulike applikasjoner og matrikser for å tilføre helsemessige funksjoner til produktene. Her 
er dokumenterte egenskaper viktig. Spesielt gjelder dette innenfor sportsernæring og restitusjon. 
Marine proteiner gir rask muskeloppbygging og har også vist lovende resultater ved postopera-
sjonell behandling. I tillegg ser vi dreining mot mer personlige tilpassende produkter. Blant annet 
satser Nestlé mer og mer på det som kan betegnes som medisinske næringsmiddel. Produkter som 
vi finner i dette segmentet spenner over ulike drikker, mat i form av proteinbars og kosttilskudd. For 
å kunne komme inn på markedet gjelder det tidligere er antydet, nemlig at man tilbyr markedet et 
smaks- og luktnøytralt produkt. Til dette kreves det fokus på prosess- og produksjonsutvikling. 

3.5 Priser og volum 

Som nevnt tidligere er dette et svært komplekst og differensiert marked. Det er derfor ikke enkelt å 
si noen om priser og etterspørsel. Markedet er dynamisk og etterspørselen vil drives av flere 
faktorer. I dag er volummarkedet innenfor proteiner og olje.  
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Vi regner to faktorer i markedet etter marine proteiner og olje som drivende. I første rekke er dette 
at produktet kan vise til en nøytral smaks- og luktprofil. Deretter er det prisregimet som i dag styres 
av tilbudet på markedet, og som i stor grad bestemmes av volumprodukter fra vegetabilsk og 
animalske råstoff. Dersom marine proteiner skal ta andeler i markedet, og eventuelt erstatte disse, 
vil prisene i dette markedet være styrende. Faktorer som kan kompensere for dette, er dokumenterte 
bedret helse- og ernæringseffekter. 

Prisene på fiskemel og –olje globalt er i stor grad bestemt av kvaliteten, og har de siste årene variert 
i stor grad. Melprisene har fulgt variasjonen på vegetabilske kilder, slik som soya. Etter finanskrisen 
i 2008, steg prisene kraftig på mel og olje. I Figur 3.7 under er det vist variasjon av priser på den 
mest omsatte fiskeoljen globalt, nemlig olje fra Peru/Chile-området. Legg merke til den store 
variasjonen over tid. Melprisen har også variert stort. Danske produsenter rapporterer om 11 kr/kg 
våren 2015 (Holtermann weekly Fish Meal report1).  

 
Figur 3.6 Fiskeoljepriser. Kilde: Holtermann AS 

Generelt kan dette oppsummeres i følgende: 

• Fôr:      1 - 2,5 USD/kg 
• Petfood:     3 - 4 USD/kg 
• Hydrolysat (konsentrat):   5 - 9 USD/kg 
• Hydrolysat (isolat/pulver):  + 10 USD/kg 
• Fiskemel     1,5 – 2,4 USD/kg 
• Fiskeolje:    1,5 – 2,5 USD/kg 

3.6  Volum 

Globalt produseres det omkring 5 mill tonn med fiskemel og i underkant av 1 mill tonn fiskeolje. 
Biomassen er stabil, men det forventes at mulig utnyttelse av andre arter i lavere trofisk nivå vil 
kunne utnyttes i større grad. Også utnyttelse av andre marine arter enn det vi kjenner til i dag, vil 
kunne være en bærekraftig å utnytte.  

Fôrmarkedet innenfor petfood og husdyrfôr er svakt økende. Innenfor petfoodmarkedet er det en 
trend hvor vi ser større etterspørsel etter spesialprodukter og det vi kaller premium-markedet. I 
Norge har det vært en salgsøkning på 2 - 3 prosent årlig innenfor tørr- og våtfôr, og spesielt gjelder 
dette til hunder.  

Det mest interessante markedet ser ut til å være innenfor sportsernæring og måltidserstatninger. 
Dette volumet at vist en stor vekst de siste årene. Det er rapportert om en årlig økning tilbake i 
2007-2008 på rundt 10 % i det største markedet, som er USA. Verdien i dette markedet ble 

                                                      
1 Abonnementstjeneste fra Chr. Holtermann AS 
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rapportert til å være i overkant av 5 mrd USD. I dette segmentet finner vi produkter som proteinrike 
drikker, energirike sportsbar og kosttilskudd.  

4 Resultat 
I denne delen har vi sett på hvem som er aktuelle kundegrupper eller segmenter for å benytte ny og 
videreutviklet teknologi. Som vist over er det stort behov for å utnytte restråstoff som genereres 
innen marin sektor i større grad, i tillegg til at markedet etterspør gode produkter fra bærekraftige 
kilder. Målet er å maksimere utbytte og minimere svinn. Til dette kreves det nye og forbedret 
teknologi. For å møte denne utfordringen kreves større fokus på systematisk FoU-arbeid og 
innovasjon. 

Det bør gjennomføres en mer detaljert markedsundersøkelse som en oppfølging av dette prosjektet.  

4.1 Hvem er konkurrenter? 

Tradisjonelt har det vært svært få aktører når det gjelder teknologi og prosessdesign i Norge. 
Markedet er lite og forholdsvis oversiktlig. De anleggene som er i drift, har i stor grad adoptert 
teknologi fra vegetabilsk og animalsk mel- og oljeprosesser. Produksjon av mel og olje fra marine 
ressurser er fortsatt bare 2 til 3 % av den totale globale produksjonen. Det har tradisjonelt vært lite 
utvikling av avansert prosessteknologi som er spesielt tilpasset marint råstoff. Mye utstyr har vært 
utviklet basert på batch-produksjon, og mange aktører har selv utviklet eget prosessutstyr basert på 
interne erfaringer over tid og kompetanseutveksling mellom aktørene. Mange av de etableringer i 
sektoren som har skjedd, har kommet som et spin-off av eksisterende virksomhet. Slik har man fått 
en naturlig kompetanseoverføring gjennom nyetablering. Dette er en forsiktig generalisering, men 
vi ser dette spesielt når gjelder utviklingen av omega-3 industrien de siste 30 årene.  

Det er i dette prosjektet gjort en liten analyse av konkurrerende aktører når det gjelder ulike aktører. 
Prosessutstyr er i stor grad levert av de store internasjonale prosessoperatørene som har egne 
agenter i Norge. Som nevnt over, er det vegetabilsk og animalsk råstoff som i stor grad har ligget til 
grunn for utvikling av prosessutstyret.  

Når det gjelder innovasjoner og prosessutvikling av utstyr innenfor marine råstoff, er det patentert 
noen de siste årene. Blant annet gjelder dette spesifikt for hydrolyse. Bedriften er derimot i posisjon 
til å vurdere dette, og har et samarbeid med Curo i Trondheim. 

• Tony Wahl: Pt.nr: 320736 og 321014. 
• HBC ASA har etablert en batchvis hydolyseprosess, basert på reaktorer i serie.  
• Biomega AS benytter en patentert hydrolyseskrue. 

I tillegg finnes det enkelte aktører innenfor design og totalleveranse av anlegg. Dette er ikke 
nødvendigvis konkurrenter, men har potensiale til å være samarbeidspartnere: 

• Fjell Industries; totalleverandør av prosessanlegg. Designer selv for det meste trykktanker 
og varmevekslere. 

• Andersen Process Consulting AS. Design og prosjektering av anlegg. Har blant annet jobbet 
for EPAX, Pronova BioPharma og GC Rieber Oils. 

En mer detaljert oversikt avhenger av et større prosjekt og videre arbeid. 

4.2 Pelagisk sektor 
Foredlingsgraden av makrell i Norge er svært lav. I følge rapporter Analyse av marint restråstoff, 
2013 (2014) blir makrell i all vesentlighet solgt rundfrossen. Det er rapportert om et totalt volum på 
i underkant av 200 000 tonn fra pelagisk fiskeri. Dataene skiller ikke mellom sild og makrell her. 
Det er beregnet at bearbeidingsgraden på makrell ligger mellom 1 og 2 %. Totalt ble det i 2013 Det 
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er med andre ord et betydelig potensiale for å øke bearbeidingsgraden knyttet til norsk 
sjømatnæring. Politisk er det et uttalt ønske og mål om å øke bearbeidingsgraden. Det er initiert 
prosjekter gjennom blant annet Fiskeri og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF), for nettopp å 
se på økt bearbeiding av makrell. Sintef jobber sentralt i flere prosjekter med dette temaet.  

I dag er det ca 25 mottak i Norge som mottar makrell og sild langs hele kysten. I dag domineres 
dette markedet av en stor aktør, nemlig Pelagia. Det finnes noen enkeltstående aktører, men 
markedet er sammensatt og flere aktører har eierinteresser i andre anlegg. Alle anleggene er 
potensielle kunder for NoU AS. Dette anser vi som mulig det største potensialet for videre utvikling 
for selskapet. Ulike forretnings-modeller må her vurderes for selskapet. Mulighetene ligger i et 
samarbeid enten ved at flere pelagiske anlegg og mottak går sammen, eller at NoU AS inngår i en 
slags joint-venture sammen med aktørene.  

Sild ble tradisjonelt benyttet til produksjon av olje og mel. Dette har endret seg drastisk de siste 30 
årene og sild blir i dag i langt større grad benyttet til humant konsum, og restråstoffet blir benyttet 
til produksjon av olje og mel. Det finnes i dag et etablert og velutbygd mottak av restråstoff fra 
denne delen av industrien. De store aktørene er tidligere Vedde Sildoljefabrikk, nå en del av 
TripleNine Group og Pelagia. Nordsilmel AS er salgsleddet for både Pelagia og TripleNine Group. 
Det finnes i dag i hovedsak fem sildemel og –oljeanlegg igjen i Norge. Aktørene kan være en 
potensiell kunde for NoU. Det er gjort kjent for Sintef gjennom utstrakt kundekontakt, at flere 
aktører vurderer hydrolyse som en alternativ prosessteknologi i fremtiden.  

4.3 Hvitfisk 
Årlig volum av restråstoff fra hvitfisksektoren estimert til rundt 340 000 tonn (2013). Ca. 33 % av 
dette utnyttes i dag, noe som tilsvarer i overkant av 110 000 tonn. Potensialet er i altså i overkant av 
220 000 tonn som ikke utnyttes. Av denne andelen er det havfiskeflåten som står for majoriteten og 
det dumpede volumet er estimert til rundt 150 000 tonn pr år. Volumet vil selvsagt variere over tid, 
og avhenge av kvotegrunnlag, men det er fortsatt store ressurser som ikke utnyttes innenfor 
hvitfisksektoren. Noen av de nyere båtene har installert mel- og oljefabrikk ombord. Modifisering 
og teknologiutvikling er avgjørende for å lykkes med bedre utnyttelse innenfor dette segmentet.  

Det finnes en rekke små og mellomstore mottak av hvitfisk. Lever blir i stor grad i dag utnyttet av 
Denomega/Orkla Health som er en del av Orkla-konsernet.  

Flere mindre aktører kan likevel være aktuelt å vurdere samarbeid med for å styrke mulighetene. 

4.4 Laks/oppdrett 
Det finnes en rekke små og mellomstoreanlegg for slakting av laks. Det har ikke vært mulig i dette 
prosjektet å få en fullstendig oversikt over alle aktørene, men det antas at det er rundt 40 operative 
anlegg i Norge. Enkelte store aktører som Marine Harvest og Salmar har egne slakterianlegg. 
Marine Harvest inkluderte fra 1. januar 2015 tidligere Marine Harvest Ingrediens inn i konsernet. 
Denne delen av virksomheten har hatt en årlig vekst de siste 9 årene på over 30 %. Marine Harvest 
har anlegg på Hjelmeland i Rogaland og benytter i tillegg Vital Seafood på Stranda, for å produsere 
mel og olje. Stort sett har dette godt til fôr, men de ønsker å kunne utnytte dette til humant konsum.  

Flere aktører benytter restråstoff fra oppdrettsnæringen. Hofseth Biocare er en av aktørene som 
benytter avskjær fra eget bearbeidings- og foredlingsanlegg.  

Totalt ble det rapportert om i underkant av 350 000 tonn restråstoff fra havbrukssektoren i 2013. 
Det er ventet at denne andelen vil stige med økte produksjonsvolum.  

En større markedsundersøkelse bør gjennomføres for å få total oversikt over alle anleggene i Norge. 
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4.5 Fôrmarkedet 

Årlig tilvirkes ca 1,8 mill tonn fôr til oppdrettsnæringen. Innholdet av marine råstoff i fôret har de 
siste årene i stor grad blitt redusert. Det er likevel et stort og økende behov for marine kilder, 
dersom vi skal møte den annonserte økningen på 400 % innen 2050.  
Typiske aktører innenfor fôr er: 

• EWOS 
• Biomar 
• Skretting 
• Marine Harvest 
• Polarfeed 

4.6 Andre markeder 

Utnyttelse av marint restråstoff er i en svært tidlig fase i mange deler av verden. Globalt er dette 
svært viktig, og vi ser muligheter for å kunne eksportere teknologi utenfor landets grenser.   

Det er stort potensiale for at andre områder enn marine råstoff kan benytte denne teknologien. Vi 
kjenner til at hydrolysering av animalske råstoff også er aktuelt, og at samme teknologi vil kunne 
benyttes i dette markedet også.  

Sintef har gjennom sitt forskningsprosjekt som er kalt Cycle, blant annet sammen med Norilia, hvor 
man ser på hydrolysering av plussprodukter fra kylling. 

4.7 Teknologivurdering 
Vurderingene av teknologi er basert på tekniske tegninger som er forelagt SINTEF. Gjennomgang 
av tegninger og konsept er gjort i samarbeid med oppdragsgiver. Prosjektgruppen har deretter 
gjennomgått tilgjengelig materiale og deretter vurdert teknologien som konsept. Det presiseres at 
det ikke er gjennomført noen matematiske beregninger på kapasitet, trykkfall, dimensjonering og 
pumpekapasitet i prosjektet. Prosjektet hadde kun til hensikt å vurdere konseptet for enheten som 
betegnes som en "semi-kontinuerlig" hydrolysekolonne.  
Det er gjort noen enkle varmeberegninger for en tilhørende nyutviklet varmeveksler. 

4.7.1 Analyse og prøveuttak 

Det er gjennomført enkle analyser for å dokumentere og verifisere prosessytelse. Grunnlaget så 
langt er for tynt til å gi noen entydige svar. Det er planlagt et forsøk og påfølgende analyse. Det må 
sikres at uttak og håndtering av prøver gjennomføre. Egen fremgangsmetode er gitt til NoU As i 
eget skriv.  

4.7.2 Oksidasjon 

For å redusere oksidasjon bør kontakt mellom råstoffet og oksygen forsøkt hindret i størst mulig 
grad gjennom hele prosesseringen. 

Kverning av råstoff – råstoff bør være fersk, minimum oppholdstiden. 

Blanding av råstoffet med vann kan føre til a mer oksygen tilføres substratet. Jo kaldere vann, jo 
mer løst oksygen kan vannet inneholde. Dersom det er mulig å fjerne oppløst oksygen, kan dette 
være en fordel. Videre studier og forsøk må gjennomføres for å verifisere dette. 

Bruk av inert gass (nitrogen) for blanding og omrøring av substratet gjennom hydrolyseprosessen, 
vil kunne bidra til å beskytte oljen mot oksidasjon (harskning).  



 

PROSJEKTNR 
6021564 

RAPPORTNR 
      

VERSJON 
0.17 

14 av 18

 

De ter avgjørende å benytte gass av riktig kvalitet, > 99 % nitrogen, ellers kan spor av oksygen i 
gassen medføre harskning. 

4.7.3 Varmeveksler 
Det er gjennomført en vurdering og enkel beregning av varmeveksler, ved å simulere enkel 
motstrøms rørvarmeveksler som modell.  

Resultatet av beregningene er gjort i eget notat. Beregneringer er gjort i eget regneark. Både 
beregninger og notat er gjort kjent for oppdragsgiver.  

Resultatet viser at konstruksjon og design av varmeveksler er tilfredsstillende. Beregninger viser at 
med rørdiameter på ca 6 cm vil man ha behov for ca 105 meter med rør viklet innvendig i 
varmtvannsberederen.  Temperaturen løftes da fra 5 ºC til 54 ºC i løpet av oppholdstiden.   

Total masse er 4 tonn/time. Forholdet mellom råstoff og varmt prosessvann er 1:5. Prosessvannet 
har en temperatur på 60 ºC. 

Sirkulasjon av varmet vann i selve varmtvannsberederen gjøres enten ved pumpe eller ved 
selvsirkulasjon.  

Etter vår vurdering må oppdragsgiver være oppmerksom på at dersom konvensjonelle enzymer 
tilsettes før massen føres inn i varmeveksleren, vil denne i prinsippet fungere som et 
hydrolysekammer. Oppholdstiden i varmeveksleren må derfor hensyn tas for tilfredsstillende og 
total hydrolysekontroll. Total hydrolysetid bør optimaliseres i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke 
gjennomført noen beregninger eller vurderinger på dette. 

Selve konstruksjonen har, etter vår vurdering, forutsetninger for å fungere etter hensikten. 

4.7.4 Vurdering av design og teknologivalg 

I denne delen av rapporten har vi oppsummert noen teknologivurderinger som vi mener er relevant 
for prosjektet. I et eventuelt videre hovedprosjekt, vil det være avgjørende å vurdere dette mer i 
detalj. Designvurderingen er basert på konseptskisse.  Designvurderingen reflekterer detaljnivået i 
konseptskissen og er derfor på et overordnet og generelt nivå.   

Generell vurdering 

I følge rapporten Kompaktanlegg for enzymatisk prosessering av ferske marine biprodukter utført 
på oppdrag for Rubin (2005), ble det antydet at ved et anlegg med kapasitet på 3 tonn/time hadde 
anslagsvis behov for minimum gulvareal på 60 – 120 m2. For å kunne tørke samme mengde råstoff 
kreves det ved flash inndampingsanlegg en innvendig takhøyde på minimum 2,5m, mens en fall-
strømsinndamper med samme kapasitet vil kreve en takhøyde på minimum 6 m. Videre sier 
rapporten, basert på datidens data og kunnskap, at en anleggskapasitet på 3 tonn/t sannsynligvis vil 
være for liten Det er derfor svært viktig med en grundig design- og konseptgjennomgang før reali-
sering, og vi anbefaler videreføring av teknologiutvikling gjennom et større innovasjonsprosjekt. 

Plassering i stående kontainer må gjennomføres på en slik måte at det ikke er fare for at containeren 
skal kunne velte, eller eventuelt blåse over ende hvis den skal plasseres ute. En funksjon for 
forankring i underlag eventuelt utagbare støtter kan settes inn i kontaineren. 

Ved ujevnt underlag eller ved at fundamentet kontaineren skal reises på ikke er i vater, vil dette gi 
økende avvik i høyden og gi utslag på forventa fall inne i kamrene.  

Trygg og sikker tilgang til betjening av kontainer samt isolering av varme tilgjengelige flater under 
drift vil være viktig for et sikkert arbeidsmiljø for operatør. 
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Kolonnen må designes på en slik måte at det ikke skal være mulig å kunne åpne opp kammer eller 
rør som inneholder væske med høy temperatur under drift slik at dette slipper ukontrollert ut til 
omgivelsene.  

Ved flyttbart konsept bør det tilrettelegges for at kontaineren enkelt kan kobles opp mot 
eksisterende anlegg og at opplegg for påkobling av vann, strøm osv. er designet på en slik måte at 
det er mulig å plassere kontaineren hvor det er mest optimalt med tanke på flyt av råstoffet.     

HMS 

Det må tas tilstrekkelig hensyn til fornuftig og trygg adkomst for å kunne gjennomføre tilstrekkelig 
vedlikehold og nødvendige operasjoner under produksjon.  

Alle varme deler må isoleres, og det må tas spesielle hensyn når det gjelder varmeoverføring i et 
slikt kompakt anlegg.  

Rørgang 

90° bend elimineres i stor grad gjennom denne konstruksjonen, hvilket er bra med tanke på 
friksjonsmotstand/stigehøyde og pumpekapasitet. Det er viktig at denne tankegangen videreføres i 
resten av linjen også, for best mulig flyt. Dette vil redusere faren for at materialet tilstoppes i 
apparaturen. 

Flyt  

For mye pumping opp og ned av restråstoff er ikke tilrådelig, og spesielt når massestrømmen har 
lav hastighet og stor stigehøyde/friksjonsmotstand. Best mulig flyt og strømningsforhold er svært 
viktig for å unngå plugger og påbrenning med påfølgende stans av prosessen. 

Standardisering 

Tilkoblinger mellom enhetene og til omgivelsene, både for vann, elektrisitet og råstoff, bør i størst 
mulig grad standardiseres og gjøres enklest mulig. Dette vil spare mye tid og problemer under opp- 
og nedrigging av prosessen.  

Omrøring 

Omrøring med N2 kan være vel så bra som mekanisk omrøring, og vil kunne eliminere mye 
mekanikk og gi bedre hygiene. Det bør likevel sikres at omrøringen er tilstrekkelig til å oppnå god 
hydrolyse, enten med flere forsøk eller ved simulering av strømningsforholdene. 

Nitrogen 

N2 finnes i næringsmiddelgodkjent versjon. Denne er (i hvert fall for mindre kvanta) mer enn 
dobbelt så dyr som standard N2, og forskjellen er egentlig kun garanti for renheten. Standard N2 vil i 
de fleste tilfeller være ren nok, > 99 %, men kan tenkes å inneholde urenheter (som f.eks. rester av 
O2). NoU bør i samråd med gassleverandør vurdere hvilken kvalitet som er best egnet for formålet 
med tanke på økonomi og produktkvalitet, eventuelt vurdere å legge til egen N2-generator til 
prosessen (kanskje i egen container). Prismessig kan fort en egen generator med riktig kapasitet 
utkonkurrere innkjøpte gassleveranser, men det er også fordeler med å kjøpe inn gass fra en 
leverandør som enkelhet, garanti for renhet og leveranser, tilgang på support. 

Overflateruhet 

Innvendig overflate i kontakt med restråstoffet bør være glatt, fortrinnsvis meieristandard med Ra < 
0,8. Dette gir  

a) mindre friksjonsmotstand i linjen 
b) bedre hygiene/enklere vasking.  
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Rørleggerarbeid 

Det bør sikres at sammensetting og spesielt sveiseforbindelser, utføres av sertifisert og særs dyktig 
personell. Dette kan være vel så viktig som design og konstruksjon av linja med tanke på hygiene 
og rørstrømning.  

Vasking/CIP 

Er en betydelig utgiftspost og i de fleste tilfeller det desidert største bidraget til driftens 
miljøavtrykk. Derfor vil alle tiltak som minimerer behovet for vasking medføre store besparelser 
både økonomisk og miljømessig senere. Det bør derfor gjøres en gjennomgang av hele prosessen 
med tanke på design, hygiene og optimalisering av vaskeprosessen. 

Påbrenning 

Vil kunne skje ved stopp og over tid, særlig om man ikke har full kontroll på oppvarming og 
temperaturgrenser. Stakeluker/tilkomst for robot eller manuell staking bør inkluderes flere steder i 
hydrolyseenhet og varmevekslere. Vaskerobot eller annet system for oppstaking bør også inkluderes 
i tilbudet/oppsettet, for stopp og påbrenning med tilhørende problemer vil sannsynligvis oppstå 
under innkjøring av prosessen. 

Dimensjonering  

Dimensjonering av de enkelte enheter må være i henhold til ønsket kapasitet og forventet masse-
balanse. Dette er en krevende jobb som vil gå ut over dette prosjektets rammer. Det bør dog nevnes 
at kravene til kapasitet på inndamping ikke bør undervurderes, da det er kjent at ferskt restråstoff fra 
laks ofte gir géldanning under inndamping, hvilket senker inndampingskapasiteten betraktelig. 

Vanntilsats 

Vanligvis tilsettes vann restråstoff i forholdet 50/50, selv om restråstoffet gjerne inneholder 70 % 
vann. Dette er for å sikre at man har nok tilgjengelige vannmolekyler for å oppnå god hydrolyse. 
Greier man å redusere vanntilsetningen uten å påvirke hydrolysegraden er dette udelt positivt fordi 
vannet jo må fjernes igjen senere i linjen, men dette bør gjøres forsiktig og dokumenteres ved flere 
forsøk. 

Temperatur vanntilsats 

Varmt vann krever egen oppvarming i forkant og god styring av temperaturen. Kaldt vann har mer 
løst O2 og krever større kapasitet av hovedprosessen. Det bør derfor vurderes om oppløst oksygen 
bør fjernes for å redusere mulig oksidasjonsfare. Dette bør imidlertid verifiseres gjennom egne 
studier. Hvordan dette bør utføres er et valg NoU må ta.  

Hygiene 

At alt går i lukkede rør er positivt for hygienen i prosessen. Vaskeprosess bør inkluderes i 
styringssystemet og gjøres mest mulig automatisk. Det må også sikres at linjen ikke har lommer 
eller deler som ikke kan rengjøres av vaskeprosessen. Er for eksempel spjeldventilene hygieniske 
nok og/eller selvspylende? Med tanke på både humant konsum og utgifter til vasking bør hygienisk 
utforming av hver enkelt del i linjen vies en egen gjennomgang. 

Pumping 

Den foreslåtte fortrengningspumpen er ventelig (ingen dokumentasjon tilgjengelig) både skånsom 
nok og kan oppnå god nok kapasitet til å drive prosessen. Den bør dog gjennomtestes grundig på 
relevant restråstoff før man installerer den i en linje, eventuelt bør man for eksempel vurdere å 
benytte buelobepumpe som backup i tilfelle problemer. 
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5 Drøfting og diskusjon 
Denne innovasjonen og teknologien har til hensikt å benyttes i det som omtales som et semi-
kontinuerlig, kompakt hydrolyseanlegg. NoU har som mål at denne teknologien både kan benyttes i 
stasjonære og i mobile anlegg. Videre prosjektering og arbeid med forretningsutvikling og planer, 
vil avdekke strategien videre.  

Styrken til mobile anlegg ligger i at de kan flyttes dit mindre råstoffmengder oppstår og prosessere 
disse raskt/ferskt, når det ikke er lønnsomt å investere i et stasjonært anlegg eller hensiktsmessig å 
transportere ferskt restråstoff til prosessering annet sted. Stasjonere anlegg i en egen bygning er 
lettere å tilrettelegge for god drift enn en ansamling containere som kobles sammen. Forretnings-
modellen til NoU med "leasing" av flyttbart anlegg kan tenkes å være en god start for innsalg av 
første versjon, men risikoen for er stor i tilfelle ønsket resultat ikke oppnås. NoU bør derfor vurdere 
å gjennomføre første anlegg som flyttbart containeranlegg, men senere leveranser som stasjonære 
linjer i fabrikkbygning heller enn containere. 
En mer detaljert forretningsstrategi bør, som tidligere antydet, vurderes i det videre arbeid. 

6 Videre arbeid 
Det bør gjennomføres en grundigere markedsanalyse for å få total oversikt over ulike aktører i de 
ulike segmentene. Dette vil kunne gi grunnlag for videre vurdering om satsingsområder. De bør 
derfor søkes om etableringsstøtte fra Innovasjon Norge (IN). Her bør det søkes om midler innenfor 
fase 1 markedsverifisering, samt fase 2 som omhandler etableringsstøtte i tidlig utviklingsfase. 

Visere vil støtte til å utvikle og sette opp et demonstrasjonsanlegg være prioritert. Dette er også 
mulig gjennom midlene som forvaltes i Bioraffineringsprogrammet og Miljøprogrammet til IN. 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) innenfor BIONÆR-programmet. 

7 Konklusjon 
Det er gjennomført et mindre VRI-prosjekt for å vurdere design- og teknologikonsept for en semi-
kontinuerlig hydrolysekolonne.  

Det er lagt vekt på vurdering av markedsmuligheter. I tillegg har det blitt gjennomført noen enkle 
analyser for å verifisere ytelse. Flere analyser må her gjennomføres, og konseptvurdering bør følges 
opp i et større prosjekt på dette området.  

Vurdering av integrert varmeveksler er gjennomført. I utgangspunktet er konstruksjonen 
gjennomførbar, men bør testes ut i pilot og utvikles videre. 

Markedet er beskrevet og gitt i en generell oversikt. Potensialet er meget stort, både nasjonalt og 
internasjonalt. Hydrolyse av restråstoff fra både marin, animalsk og vegetabilsk sektor er mulig. Det 
bør gjennomføres en grundigere analyse i videre arbeid, med tanke på å skape et tettere 
bedriftsnettverk og relasjon til eventuelle kunder og mulige samarbeidspartnere. 

Videre arbeid med en robust forretningsplan og planlegging og konstruksjon av et demonstrasjons-
anlegg bør videreføres.  

Det bør søkes om midler gjennom Innovasjon Norge og IPN i Forskningsrådet.  
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