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Bioraffinering av restråstoff fra skjæring av 
kylling og kalkun ved Nortura Hærland



Forretningsidè

Foredle restråstoff fra kjøttindustrien 
som i dag går til pelsdyrfôr og 
gjødsel, til høyverdige produkter til 
bruk i næringsmiddel, helse og 
spesialfôr gjennom bruk av moderne 
bioteknologi.



Enzymatisk hydrolyse
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Proteiner Peptider og 
frie aminosyrer

Fri aminosyre

Enzymene klipper proteinene opp 
til peptider og frie aminosyrer  

Enzymer:
Proteaser

 Hydrolysert kyllingprotein har høy fordøyelighet, god amino-
syre-sammensetning og potensielle bioaktive komponenter

 Hydrolysert kyllingprotein er nøytral på lukt og smak
 Eneste produkt i sitt slag i markedet i dag



Marked og kunder

• Felleskjøpet - Pet food 
• Pet food - Norge/internasjonalt 
• Nortura – ingrediens i eksisterende og nye produkter
• Sport Nutrition – USA
• Næringsmiddel-/ingrediensmarked - Norge/internasjonalt
• Teknisk-/kjemisk industri - Norge/internasjonalt

Proteinet vil i første omgang gå til Felleskjøpet og pet food, men 
potensialet i human-markedene er store…...





Forventede drivere av markedene 
framover

• Eldrebølgen – Nok proteiner og energi, godt for ledd

• Trening, kropp og helse – Du blir hva du spiser, muskler

• Forebygging/Helse - Mat som medisin. Redusere 
aldringstegn/forfall

• Sykdomsbehandling - Næringsrik mat for syke og pleietrengende

• Skjønnhetsmat/tilskudd  – Hud, hår, negler, vekt

• Funksjonelle proteiner –Påvist effekt «x»

• Renhet - Naturlig, ekte, norsk, opprinnelse

• Bærekraft - Befolkningsvekst, mangel på proteiner

• Bioøkonomi – Optimal råvareutnyttelse



Målsetting fra eierne

• Tilgang til høy-kvalitets fôrråvarer med 
norsk opprinnelse for å redusere behovet 
for import.

• Forbedre eksisterende og utvikle nye og 
bedre fôrprodukter.

• Bedre utnyttelse og økt verdiskapning av 
rest-råstoff fra kjøtt-industrien.

• Tilgang til proteiner for utvikling av nye 
produkter/konsept inn mot vekstsegmenter

• Det grønne skiftet!



Bioco – et unikt bioøkonomisk prosjekt med 
et tydelig miljøperspektiv!

 Bedre ressursbruk
 En mer miljøvennlig 

produksjonsprosess 
 Utvikling av ny norsk 

miljøteknologi 
 Økt selvforsyningsgrad av 

fôrråvarer
 Redusert transport


