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Innledning 
Tilapia er den oppdrettsarten med størst vekts i produksjonen på verdensbasis.   
Særlig i Sørøst-Asia har produksjonen økt eksepsjonelt de siste tiårene. Utenom 
det norske avlsarbeidet på laks og regnbueørret, var dette den første 
akvakulturarten som ble gjenstand for intensivt avlsarbeid. Pga kort 
generasjonsintervall har arten allerede gjennomgått flere generasjoners avlsarbeid 
enn noen annen oppdrettsart, og den vil forbli ledende innen avlsforskningen i 
lang tid fremover.  
 

UMB satser nå på økt forskning og undervisning på tilapia,  og denne artikkelen 
vil prøve å gi noe av bakgrunnen for dette, og videre se hvilke muligheter dette 
gir, også utover denne arten.  
 
Produksjon 
Det produseres årlig mer enn 1,5 mill tonn oppdrettstilapia i verden i dag (laks ca 
1,15 mill tonn), med en årlig økning på ca 12 % (laks ca 11 %).  Økningen er 
ventet å bli større for tilapia enn for laks i årene som kommer pga begrenset 
ressurstilgang for fôrmidler som er nødvendig i lakseproduksjonen.  
 
Mesterparten av tilapiaproduksjonen skjer i Sørøst-Asia, og da i Kina i 
særdeleshet. Her blir også det meste konsumert, men det har vært en sterkt økende 
eksport av denne arten til vestlige land, spesielt USA.  Den generelle høye 
økningen i akvakulturproduksjonene (tabell 1)  har flere årsaker, men viktig er det 
at animalsk protein kan genereres langt mer effektivt i fisk enn i våre landdyr. 
Null varmetap og lite energitap til bevegelse er antakeligvis årsakene til dette. 
 
Tabell 1. Verdens produksjon og behov for animalsk protein (kilde: FAO, 2002) 

Kilder for animalsk protein Årlig økning 
Produksjon, rødt kjøtt 1,4 % 
Produksjon, svin 2,2 % 
Produksjon, fjørfe 2,9 % 
Produksjon, akvakultur 9,2 % 
Beregnet behov for animalsk protein (Befolkn.økn.: 1,9 %)  2,7 



Konsum 
Generelt har konsumet av fisk med opphav fra oppdrett økt betraktelig de siste 
årene, fra 0,6 (1970) til 2,3 (2002) kg/år/person på verdensbasis, utenom Kina. En 
av de artene som har økt mest er tilapia. Arten er blitt godt likt i mange markeder 
fordi den, som kylling, er mild i smaken og er relativt lett å bruke til mange 
kryddersterke retter. Den har derfor først og fremst vært populær i de etniske 
markedene, men har i industrialiserte land også et økende marked blant øvrige 
forbrukere. Da den smaker såpass lite ”fisk” blir den lett likt av forbrukere som 
tradisjonelt ikke er vant til fiskeprodukter, og en regner med at produkter spesielt 
rettet mot barn (gjerne ulike frityrstekte figurer) vil bli et viktig markedsfortrinn i 
årene som kommer. 
 
Årlig økning i konsum har i USA vært mer enn 20 % de siste 15 årene (totalt 700 
% de siste 10 årene). Tilapia kan erstatte våre hvitfisker, som sei og torsk i mange 
markeder. Den sterke økningen en har sett i USA har så langt ikke gjenspeilt seg i 
det europeiske markedet, men flere eksperter venter at dette vil kunne skje i nær 
fremtid. En viktig årsak til at økningen ikke har vært like stor i Europa er at det 
amerikanske markedet har tatt så godt unna den produksjonsøkningen som har 
vært. Andre peker også på at det tar tid å opparbeide logistikk og markedsføring i 
et nytt marked. 
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Figur 1. USA konsum av tilapia 1986-2002 (kilde: American Tilapia Association, 2003) 



En viktig faktor som raskt kan gi betydelige markedsandeler her i Europa er det 
faktum at tilapia antakelig er det mest ressurs- og miljøvennlige animalske 
proteinet som kan fremstilles i dag. Når fisken dyrkes frem i såkalt ”green-water”, 
livnærer den seg utelukkende på alger, bakterier og zooplankton. Den eneste 
innsatsfaktoren som kreves i dette systemet er nitrogen (og selv dette kan kanskje 
ordnes vha nitrogenfikserende bakterier), energien skaffes fra sollyset direkte. 
Bakteriene syntetiserer alle de essensielle fett- og aminosyrene som fisken trenger.  
 
Forskning 
Ved siden av laks er det ingen andre akvakulturarter som er gjenstand for like mye 
forskning som tilapia, spesielt innen genetikk. Det er flere forhold som gjør dette: 
1) den er en viktig produksjonsfisk (i motsetning til andre arter som har blitt eller 
er i ferd med å bli kartlagt genetisk, f.eks. fugu og sebrafisk), 2) total 
genomlengde er mye kortere enn f.eks laks (ca ¼), og 3) den har et relativt kort 
generasjonsintervall, ned mot 6 mnd, i forhold til laks, 3-4 år.  
 
Det er derfor store mengder informasjon om enkeltgen og fysiologiske modeller 
som er i ferd med å komme på denne arten. Full utnyttelse av denne kunnskapen 
kan selvsagt best skje dersom vi kan gjøre tilstøtende forsøk for å videreutvikle 
disse og egne genetiske modeller.  
 
Tilapia er omnivor,  dvs altetende. Spesielt viktig er det at den kan beite direkte på 
bakterier og alger, og kan derfor på mange måter sammenlignes med våre vanlige 
drøvtyggere, bortsett ifra at tilapia så å si svømmer rundt i sin egen vom. IHAs 
kunnskaper på dette området vil derfor også kunne komme til nytte for å 
ytterligere optimaliser næringsopptaket til denne fisken.  Dessuten vil den tjene 
som en nyttig kontrast-art for Aquaculture Protein Center (APC) i deres 
utprøvinger av alternative proteinkilder for laks.  
 
Undervisning 
UMB har over flere år hatt en internasjonal akvakulturlinje, og det er selvsagt 
nødvendig å kunne gi disse studentene opplæring på en relevant art. Tilapia egner 
seg dessuten meget godt til studentforsøk, både innen genetikk og ernæring, da 
den har kort generasjonsintervall og tåler håndtering godt.  
 
Ressursøkonomisk 
Som nevnt står tilapia i en særstilling mht effektiv bruk av stadig mer begrensede 
ressurser. Ved å nyttiggjøre seg fôrmidler lengst nede i næringskjeden er den helt 
fri fra alle de innvendingene som f.eks har blitt rettet mot laks mht. 
ressursutnytting. Når den beiter på alger og bakterier er den heller ikke avhengige 



av marine kilder av verken proteiner eller fettsyrer.  Dette gjør den til en art å 
regne med for fremtiden og derfor viktig også for norsk akvakulturforskning.  
 
Fremtid i norsk oppdrett? 
De store produksjonslandene innen tilapia, f.eks Kina, Thailand og Filippinene, er 
også sterke lavkostland, og norsk produksjon vil derfor aldri kunne konkurrere på 
ellers like vilkår. Det betyr at for frossenfisk, der fraktkostnadene er relativt lave, 
vil disse landene forbli ledende. Den eneste innenlandsproduksjonen av betydning 
i USA, er til det spesielle etniske markedet for levende fisk. Dette markedet vil 
være svært lite i Norge.  Det eneste markedet som derfor står  igjen som en 
mulighet, er ferskfisk, der lavkostlandene har relativt store fraktkostnader med fly 
til Europa. Enkelte norske eksportører har derfor vurdert å ta inn tilapia i sitt 
produktspekter for å komplettere andre tradisjonelle fiskearter fra Norge. Høy 
kvalitet og god dokumentasjon kan derfor gjøre produksjon av tilapia i Norge 
aktuelt dersom vi gjør det på en kostnadseffektiv måte. 
 
Som nevnt er det mulig å drette opp tilapia i alge- og bakteriekulturer som kun 
trenger nitrogen og sollys som innsatsfaktorer. Disse systemene trenger i 
prinsippet heller ingen resirkulering av vannet fordi bakteriekulturen i seg selv er 
et biofilter. Oppvarmingskostnadene er derfor minimale dersom systemet er godt 
isolert. UMB vil søke å skaffe ressurser til å utvikle slike systemer for norske 
forhold. 
 
Den viktigste årsaken til at UMB har tatt inn tilapia er likevel at kunnskap fra 
denne arten vil kunne komme de mer typiske norske oppdrettsartene til gode. De 
grunnleggende funksjoner 
og systemer for 
næringsopptak og 
omsetning er relativt like 
for de fleste fiskearter. 
Siden tilapia er en så viktig 
art i verdensmålestokk, og 
gjenstand for intens 
forskning fra mange 
forskergrupper, vil det 
være meget nyttig å kunne 
kanalisere denne 
kunnskapen inn mot enda 
mer relevante fiskearter for 
norske forhold.                       Figur 2. Niltilapia 


