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Endret fôrsammensetning gir utfordringer ved 
prosessering 
På grunn av begrenset potensial for økt fangst av fisk for fiskemelproduksjon 
kombinert med økende etterspørsel er andelen vegetabilske råvarer i fiskefôr 
økende. For karnivore fiskearter som laks og ørret er det en rekke 
ernæringsmessige utfordringer ved bruk av vegetabilske råvarer slik som soyamel. 
Endringer i sammensetning gir også utfordringer når det gjelder prosessering av 
fôret. Den fysiske formen og de fysiske egenskapene ved fiskefôr er av 
avgjørende betydning for en effektiv og økonomisk fiskeproduksjon. Det er viktig 
at pelleten etter ekstrudering har stor motstandsevne mot knusing ved transport og 
lagring. Finpartikler som følge av knusing vil ikke bli spist av fisken og vil derfor 
representere et tap av fôr. I tillegg er det viktig at ekspanderingen av pelleten etter 
ekstrudering er tilstrekkelig. En god ekspandering er viktig for å kunne absorbere 
store mengder fett, og for å sørge for riktig synkehastighet. 
 

 
Prosessbetingelser ved ekstrudering av fiskefôr 
Fôr til laks og ørret har siden begynnelsen på 80-tallet blitt produsert ved 
ekstrudering. Ekstruderingen foregår ved at oppvarmet og fuktig fôr presses 
gjennom et eller flere hull under høy varme og høyt trykk (figur 1). Når fôret 
kommer ut av ekstruderen vil vannet fordampe og føre til ekspandering av fôret, 
med en svampaktig hard pellet som resultat. Oppvarmingen av fôret før 
ekstrudering foregår ved at damp tilsettes i en kondisjonerer. Temperaturen stiger 
dermed til 85-90 °C i løpet av de 30 til 180 sekundene fôret oppholder seg der. 
Det tilsettes også vann slik at fôret inneholder 25-30 % vann når det kommer til 
ekstruderen. I ekstruderen utsettes fôret for friksjonsvarme og  trykk, og stivelsen 
og proteinet i fôret vil forklistre og denaturere, slik at fôret går over i en flytende 
form. Temperaturen ved utløpet av ekstruderen vil vanligvis være mellom 110 og 
130 °C. Oppholdstiden i ekstruderen er vanligvis 15 til 20 sekunder.  
 
 
 



Bindeegenskaper er viktig for god fysisk kvalitet 
Selv om proteinet fra fisk har egenskaper som gjør at det kan virke som en binder 
i ekstrudert fôr, så er disse egenskapene til en stor grad ødelagte i forbindelse med 
prosesseringen av fisken til fiskmel og fiskeolje. Det er derfor nødvendig å tilsette 
en viss mengde stivelse til blandingen. I dag tilsettes det vanligvis rundt 15 %  
hvete for å dekke behovet for stivelse. Stivelsen vil forklistre i 
ekstruderingsprosessen og dermed bidra til at pelleten kan ekspandere men 
samtidig beholde en god fysisk struktur. Det blir vanligvis antatt at stivelsen blir  
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Soyamel hemmer forklistring ved ekstrudering 
I en serie forsøk ved Senter for fôrteknologi ble graden av forklistring av stivelse i 
ekstruderte fiskemelsbaserte fôrblandinger undersøkt ved at økende mengder ren 
stivelse ble tilsatt blandingen (Perez, 2004). Som vist i figur 2 så var graden av 
forklistring generelt høy i de fiskemelsbaserte blandingene, selv om graden av 
forklistring ble redusert etter som andelen stivelse økte. Figur 2 viser også at når 
stivelse ble tilsatt til fôrblandinger som inneholdt soyamel så var 
forklistringsgraden mye lavere og med mye større variasjon mellom blandinger. 
Figuren viser altså at det et samspill mellom råvaresammensetning og i hvor stor 
grad stivelsen forklistrer ved ekstrudering. 
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Figur 2. Forklistringsgrad etter ekstrudering av fiskefôr uten (trekanter) eller med 
(rundinger) soyamel 
 
For å undersøke årsakene til dette samspillet ble de ulike råvarenes evne til å 
absorbere vann studert.  Denne vannabsorpsjonsindeksen viste at soyamel hadde 
mye større evne til å absorbere vann enn både stivelse og fiskemel (figur 3). 
Dermed  er det sannsynlig at årsaken til at stivelse i fôrblandinger som inneholder 
soyamel ikke forklistrer fullstendig er at tilgangen på vann blir begrenset av at 
soyamelet suger til seg vannet.  
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Figur 3. Vannabsorpsjonsevne til ulike råvarer 
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