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Til: Næringskomiteen 

Regnskogfondets høringsnotat til Statsbudsjettet 2018 
 

Programkategori 17.20 Forskning og innovasjon: Øke Norges satsning på utvikling av alternative 
proteinprodukter i fiske- og dyrefôr.   

 

Norges fiskeri- og landbruksnæring bruker i dag store mengder soya som proteinkilde i dyre- og fiskefôr. 
Nesten all denne soyaen kommer fra Brasil. Soyaindustrien i Brasil ekspanderer på bekostning av 
regnskog og andre sårbare skogområder og fører med seg alvorlige miljø- og helseskader, blant annet på 
grunn av utstrakt bruk av sprøytemidler.  

Norske myndigheter har ambisjoner om at fiskeoppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Dette gir 
oss et stort ansvar for å sikre at norsk matproduksjon ikke går på bekostning av mennesker og miljø. Å 
fortsette dagens forbruk av soya er ikke forsvarlig.  

Treflis, brunalger og insekter er noen alternative proteinprodukter som kan erstatte soya i dyre- og 
fiskefôr, men foreløpig er det for kostbart å ta i bruk alternativene i stor skala. Lav pris på soya gjør det 
tilnærmet umulig å konkurrere mot soyabasert fôr. Etableringskostnadene er for høye og det finnes lite 
risikokapital. Derfor mener Regnskogfondet at det må bevilges statlig risikokapital som gjør det mulig å 
oppskalere produksjonen og omsetningen av alternative proteinprodukter slik at de kan tas i bruk av 
fôrindustrien.  

Forslag til merknader:  
Komiteen viser til at dagens bruk av soya i fiske- og dyrefôr går på bekostning av mennesker og miljø, og 
at det er behov for å ta i bruk alternative proteinkilder til soya.  
Komiteen viser til at det allerede finnes proteinprodukter som kan erstatte soya i fôr, men at kostnadene 
forbundet med å ta disse i bruk er for høye til at de kan konkurrere mot soyabasert fôr.  
 
Forslag til vedtak:  
«Stortinget ber regjeringen opprette et fond med formål å bevilge risikokapital til aktører som 
produserer alternative proteinprodukter slik at disse kan konkurrere mot soyabasert fôr.»  


