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Inledning 
Fisk i paritet med fjäderfä är ett litet djur som hålls i stora flockar/grupper. Att 
utforma försök som ger en förståelse för individens behov samtidigt som man 
klarlägger gruppens och produktionssystemets betydelse är försiktigt uttryckt en 
utmaning. 
 
Foderförsök för fisk utförs traditionellt i små kassar (5x5x5 m) eller i tråg 
(1x1x0.5 m) med en varierande antal fisk och därigenom biomassa. Normalt så 
låter man fisken dubbla eller tredubbla i vikt under ett försök och varje behandling 
görs i ett eller två replikat. Självklart existerar en rad varianter på detta tema. 
Användande av små kassar men även med tråg över en lång tidsperiod riskerar att 
introducera såväl beteende som miljöstörningar. Likaså är oftast antalet fisk för 
stort för att all fisk i varje enhet kan analyseras och resultatet bygger därför på en 
delmängd av gruppen.  
 
Huruvida denna delmängd är representativ för gruppen är ett problem som är än 
mer uttalat då försökens görs i så kallad produktionsskala. En försöksmodel där 
man försöker efterlikna kommersiella förhållanden både med utrustning som med 
gruppernas storlek. Den ökade mängden ”produktionsförsök” speglar i mycket de 
svårigheter man har upplevt med de mindre modelsystemen, att skapa en situation 
där resultaten är direkt överförbart till den större gruppen. Utöver att 
”produktionsförsök” blir mycket svårkontrollerade, är de extremt dyra. De är i 
tillägg känsliga för faktorer utanför vår kontroll som ändringar i väder, 
vattenkvalitet och tekniska missöden. Likaså är det stora ekonomiska värden som 
står på spel genom den stora biomassan och det kan vara svårt att konsekvent 
genomföra en behandling där man under försöket ser uppenbara negativa effekter 
på fiskens tillväxt. 
 
Ett genomgående problem med båda dessa försöksmodeller är att individen i 
mycket representeras av medelvärde från en delmängd. Så även om utvecklingen 
av försöksanläggningar går mot en ökad kontroll av faktorer som foderintag, 
beteende med mera, så vet vi fortfarande aldrig sambandet mellan till exempel 
foder intag och därmed foderutnyttjande hos den individ som samlas in för 
exempelvis biokemiska analyser. Vi känner bara gruppens medelvärde genom till 
exempel spillfoder uppsamling i tråget eller kassens avloppsvatten. 



 
Likaså är möjlighet att studera individens beteende/foderomvandlingskapacitet en 
förutsättning för genetisk utvärdering/genetisk uttryck i relation till djurets 
biokemiska respons. Ett förhållande som blir mycket svårt att fastställa i dessa 
system. Att studera individen separerat från gruppen och i en kontrollerad miljö är 
en utveckling som vinner allt mer mark och har en stor potential vad det gäller att 
föra upp näringsstudier på fisk till en nivå närmare den vi idag ser hos våra övriga 
husdjur. Den stora utmaningen med denna utveckling är dels att förstå vilka 
förutsättningar fisken kräver för att trivas/fungera i sin miljö och dels att förstå de 
underliggande biologiska faktorerna som ger den för fisk typiskt stora variationen 
mellan individer i samma grupp, trots genetisk lika bakgrund. 
 
Framtiden 
Foder till fisk befinner sig just nu i ett paradigmskifte i det att man är på väg från 
ett foder baserat på en råvarukälla, nämligen fisk, till ett multi råvaru baserat 
foder. Likaså lämnar vi vad vi kallar ett evolutionärt foder för ett icke evolutionärt 
foder. Med detta menar vi att fisk är den bas som även de vilda släktingarna till 
vår odlade fisk lever på. Vi skulle kunna kalla det ett naturligt foder, medan de 
nya foderkällorna, oavsett om de hämtas från åkern eller från bio reaktorn (mikro 
alger och bakterier) är alla nya foderkällor till Norges ”oppdrettsarter”, liksom det 
skulle vara det till deras vilda släktingar och i sin tur till deras förfäder. Att dels 
utforma multi komponent foder och dels utforma foder som kan orsaka för oss 
helt oväntade effekter på organismen menar många kräver en ny/utvecklad syn på 
foderkomposition, foderförsök och inte minst tolkning av resultaten från 
foderförsök. 
 
Föredraget 
Föredraget kommer att ta upp problem, begränsningar och möjligheter med de 
olika försöksmodelerna beskrivna ovan.  I föredraget kommer också resultat från 
individförsök att presenteras och diskuteras, speciellt i relation till mer avancerade 
näringsfysiologiska studier. 
 
Författaren har sed 1996 varit verksam i olika Europeiska nätverk, som Cost 
action 827 ”Regulation of Volentary Feed Intake in Fish”, EU-Concerted action 
”Self Selection in Fish”, EU-project ”Genetic Component of Protein Growth” 
samt flera initiativ med syfte att utveckla nästa generations foder och 
försöksmodeler tillsammans med näringen. I mån av tid kommer resultat från 
dessa aktiviteter att presenteras.  
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