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Fremtidens fiskefôr må baseres på en redusert andel av marine råvarer og økt 
bruk av fornybare ressurser, produsert i landbruket og ved fermentering. Økt bruk 
av plantefôrmidler til oppdrettsfisk stiller omfattende krav til ny kunnskap om 
ernæringsbiologi og prosessering, slik at god fiskehelse og etisk høyverdig 
produksjon kan sikres, samtidig som kostnaden til fôr holdes lav. Økt bruk av 
råvarer produsert ved fermentering av naturgass vil både bidra til stabilt 
fôrgrunnlag for norsk fiskeoppdrett og gi økt verdiskapning fra Nordsjøen. Disse 
fôrmidlene er diskutert i eget foredrag ved Husdyrforsøksmøtet.  
 
 
Innledning 
Intensiv akvakultur vil fortsette å vokse, både i Norge og internasjonalt. Dagens 
fôr til laks i sjøen inneholder mellom 30 og 40% fett, og mellom 35 og 40% 
protein. Prognosene tilsier knapphet på marine kilder for protein og fett innen få 
år. Muligheten til å basere fôret på bare marine råvarer begrenses også fordi 
Nordsjøen er forurenset med fettløselige kontaminanter som dioksiner, PCB og 
bromerte flammehemmere. De marine ressursene er begrenset til 6-7 mill tonn 
fiskemel i et normalt år, og omtrent 2 mill tonn fiskeolje. Det meste produseres på 
industrifisk i Nordvest-Europa, og på Vestkysten av Søramerika. Det er lite som 
tyder på at tilgjengelig råstoff for denne industrien vil øke. Tvert i mot fører 
tilbakevendende forandringer i havstrømmene til at fangstene i Søramerika blir 
lavere. Det stilles også stadig spørsmål om hvorvidt den høye beskatningen av 
pelagisk fisk er bærekraftig, selv om fiskeoppdrett utgjør den biologisk mest 
effektive produksjonsformen for bruk av disse produktene. 
 
Norsk fiskefôr- og fôrmiddelindustri har tradisjon for å utvikle effektive fôr og 
nye konsepter i samarbeid med forskningsinstitusjonene. Eksempler er 
høyenergifôr, bruk av ekstruderings- og vakuumcoatings-teknikker, og utvikling 
av prosesser og kriterier for standardisert og høy kvalitet av fiskemel. De samme 
industriene har også tjent som premissleverandører til andre land som satser på 
intensivering av akvakultur. Fôrindustriene bør derfor stå godt rustet for å utvikle 
neste generasjoner av fôr til oppdrettsfisk.  



Fettkilder 
 
Det har allerede vært kjent en god stund at tilgangen på fiskeolje vil være den 
første begrensende faktor for utvikling av fôr til oppdrettsfisk. Derfor har det blitt 
lagt ned mye arbeid i å kunne utnytte dagens ressurser effektivt. Fisk både i kaldt 
og varmt vann har høyt behov for essensielle fettsyrer (20:5 n-3, EPA og 22:6 n-3 
DHA). Disse fettsyrene finnes det mye av i fiskefett. Særlig ferskvannsarter har 
evnen til å produsere EPA og DHA fra linolensyre (18:3 n-3), som produseres av 
en rekke landplanter. Et eksempel er lin, i og med at halvparten av fettsyrene i 
linolje er linolensyre. En rekke saltvannsarter mangler evnen til å produsere EPA 
og DHA, og må få disse tilført i fôret. Laks er i en mellomstilling, og kan 
produsere noe EPA og DHA fra linolensyre. 
 
Den umiddelbare strategien, som allerede er tatt i bruk, er derfor å prioritere bruk 
av fiskeoljen til å dekke fiskens behov for essensielle fettsyrer. Behovet for fett til 
dekning av energibehov og oppbygging av fettdepoter kan dekkes gjennom 
planteoljer. Det er særlig olje fra raps som har blitt avlet for lav produksjon av 
erukasyre som benyttes, men noe soyaolje brukes også. Hvis all fiskeoljen byttes 
ut med planteolje, blir ikke resultatet godt, verken med tanke på fiskehelse eller 
produktkvalitet. En utbytting av omtrent halvparten av fiskeoljen i fôr til laks, har 
derimot liten eller ingen effekt på helse, produktkvalitet, vekst eller fôrutnyttelse. 
Det har til og med blitt vist at rapsolje kan være bedre enn fiskeolje som kilde til 
energi i fôret. Delvis utbytting av fiskeolje med planteolje fører også til at 
innholdet av fettløselige kontaminanter i fôr og oppdrettsfisk kan holdes under 
EUs strenge grenseverdier med sikre marginer. Et ankepunkt mot bruk av 
planteoljer i fiskefôr er at fiskens innhold av EPA og DHA, som er sunne fettsyrer 
for mennesker, reduseres. På middels lang sikt er derfor en ressurskrise på grunn 
av begrenset tilgang på fiskeolje avverget ved delvis utbytting med planteoljer. 
 
Med dagens vekstrate innen intensiv akvakultur vil det på litt lengre sikt være 
behov for nye kilder for EPA og DHA i fiskefôr. Effektiv utnyttelse av olje fra 
biprodukter fra laks til andre oppdrettsproduksjoner vil ta noe av trykket fra 
markedet. I planteriket er det særlig alger, gjær og andre mikrober som kan 
produsere EPA og/eller DHA. En mulig løsning kan være økonomisk 
konkurransedyktig produksjon ved hjelp av slike organismer. Ingen av de 
teknikkene som er kjent i dag gjør det imidlertid mulig å få til slik produksjon på 
et kostnadsnivå som tilsvarer dagens pris på fiskeolje. En annen løsning kan være 
fettsyreproduksjon på høyere planter. Dette vil imidlertid kreve omfattende 
genmodifisering, sannsynligvis ikke bare med tanke på plantenes evne til å 
produsere EPA og DHA, men også rettet mot plantenes evne til å tåle disse.  
 



Proteinfôrmidler fra planteriket 
Når det gjelder råvaretilgangen for proteinfôrmidler er situasjonen enklere. For 
eksempel er verdens soyaproduksjon på over 200 mill t i året, og kan enkelt økes 
på bekostning av mais og hvete. Vegetabilske proteinfôrmidler har noe ubalansert 
aminosyresammensetning i forhold til fiskens behov, men dette lar seg løse ved å 
blande komplimenterende fôrmidler, og ved å supplere med krystallinske 
aminosyrer. Det finnes en rekke eksempler på at kjøttetende fisk kan vokse godt 
og utnytte fôret effektivt med nesten fullstendig utbytting av fiskemel i fôret med 
proteinkonsentrater av soya eller raps. 
 
Den store utfordringen ligger i at plantene inneholder en rekke forbindelser som 
er uheldige i ernæringen, både hos fisk og andre enmagede husdyr. Dette er ofte 
forbindelser som er viktige for plantenes ve og vel. To eksempler er 
glykosinolater for beskyttelse mot insektangrep, og fytinsyre som fosforlager. Vi 
kjenner eksempler på at fisk reagerer sterkere på slike antinæringsstoffer enn for 
eksempel kylling og gris. En del reaksjoner er også foreløpig bare kjent hos fisk, 
som soyamel-indusert baktarmsforandring hos laksefisk. Reaksjoner hos fisk på  
slike antinæringsstoffer er behandlet i et eget innlegg på Husdyrforsøksmøtet.  
 
Intensivt fiskeoppdrett har i dag et så stort omfang og internasjonalt 
vekstpotensial at det er økonomisk interessant å utvikle proteinrike fôrmidler 
rettet mot denne nisjen. Selv om rovfisk er hovedmålet, vil slike produkter også 
med stor sannsynligvis ha et marked i fôr til hund og katt, pelsdyr, kyllinger og 
smågris. Løsning av en del av problemene kan også føre til sikrere matvarer. 
 
Prioriteringen i arbeidet bør være som følger: 

• Graden av prosessering, særlig våtreaksjoner, bør være minimal. 
Grunnen til dette er at en råvare ikke bare skal være ernæringsmessig 
fullverdig, men også kostnadseffektiv. 

• Innholdet av antinæringsstoffer bør i utgangspunktet være lavt, eller la 
seg fjerne eller inaktivere til et forsvarlig nivå.  

• Det er av avgjørende betydning at ulike fiskearters respons på ulike 
antinæringsstoffer blir klarlagt. Parametre som vekst og fôrutnyttelse 
ikke er fullverdige som eneste indikatorer for å bedømme om en råvare er 
velegnet i fôr til fisk. For eksempel kjenner vi flere eksempler fra forsøk 
på at laks og regnbueørret kan vokse normalt på tross av soyainduserte 
tarmforandringer. Fiskens beskyttelse mot fysiologisk stress vil 
imidlertid være svekket, og den er mer utsatt for smittepress. Fisk kan 
også vokse normalt med et fytinsyre-innhold i fôret som medfører 
mineralmangel. Eksemplene viser etisk tvilsom produksjon og dessuten 
økt økonomisk risiko for oppdretteren.  



• Det finnes mange eksempler på at innholdet av antinæringstoffer lar seg 
redusere ved konvensjonell planteavl. For eksempel dominerer raps med 
redusert innhold av glykosinolater markedet i dag. Det er derfor naturlig 
å benytte planteavl og genteknologiske metoder aktivt for å komme fram 
til forbedrede sorter. En lang rekke antinæringsstoffer er imidlertid så 
viktige for plantene at genotyper med sterkt redusert innhold gir 
vesentlige avlingstap og øker behovet for pesticidbruk. For å fjerne eller 
inaktivere disse er det behov for egnet prosessering. 

• Karbohydratfraksjonen utgjør også et ernæringsmessig problem hos 
mange planteproteinfôrmidler, i og med at andre ufordøyelige 
karbohydrater enn cellulose virker negativt på fordøyelse og opptak av 
fett og fettløselige forbindelser. Fjerning av disse karbohydratene ved 
ekstraksjon eller fermentering fremstår som aktuelle strategier.  

 
Prosessering 
Økt bruk av plantefôrmidler og gjæringsprodukter vil stille nye krav til 
fôrfremstilling. En del problemstillinger som vil gjøre seg gjeldende i løpet av 
kort tid er: 

• Enzymtilsetning for å inaktivere antinæringsstoffer i fiskefôr er i mange 
tilfeller komplisert fordi laks har for lav kroppstemperatur for at 
enzymene skal virke. Derfor kan enzymbehandling i produksjonslinjen, 
hvor både innsatt varme og prosessvann utnyttes videre i prosessen bli 
meget aktuelt. 

• Bruk av rå vegetabilske råvarer, og kontrollert varmebehandling i 
fôrfremstillingen kan bli meget aktuelt. På denne måten kan inaktivering 
av antinæringsstoffer som ikke tåler varme kombineres med utnyttelse av 
de gode bindeegenskapene hos proteiner som ikke er denaturert forut for 
innblanding i fôret. 

• Det er også mulig at utnyttelse av nye kilder for marint råstoff vil 
stimulere til nye prosesser hvor fiskefôr produseres på fangstfeltet. Slik 
teknologi kan maksimere en lang rekke heldige egenskaper, som 
ferskhet, lagringsstabilitet, og bindeegenskaper, samtidig som 
energikostnaden til transport vil reduseres i forhold til dagens 
produksjon. 
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