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Bakgrunn 
Produksjon av bakterieprotein (BioProtein) fra naturgass peker seg ut som ett av 
de aktuelle alternativer som kan bidra til løsning av framtidige problemer med å 
dekke oppdrettsnæringens behov for anvendelige proteinkilder. I dag produserer 
selskapet Norferm AS, som fra april 2003 eies av Statoil (50%) og DuPont (50%), 
BioProtein i anlegg på Tjeldbergodden i Aure kommune. Fabrikken som ble 
offisielt åpnet i 1998, har en produksjonskapasitet på ca. 8000 tonn tørt 
BioProtein per år. Produksjonen er basert på kontinuerlig aerob fermentering med 
naturgass (hovedsakelig metan) som energi- og karbonkilde og ammoniakk som 
nitrogenkilde for bakterienes proteinsyntese. Bakteriekulturen består av  fire 
forskjellige bakterier med den metanotrofe bakterien Methylococcus capsulatus 
som den viktigste. Produksjonen krever ca 2 m3 metan, 0,13 kg ammoniakk og 3 
m3 oksygen per kg produsert BioProtein. BioProtein har siden 1995 vært EU-
godkjent i fôr til laks med 33% til laks i saltvann og 19% til laks i ferskvann. 
 
I et strategisk forskningsprogram finansiert av Norges forskningsråd som startet i 
2001 er det gjennomført forskning med BioProtein som proteinkilde i fôr til 
forskjellige arter av varmblodige dyr og fisk. En del av denne forskningen blir nå 
koordinert med forskningen innen Aquaculture Protein Centre i nært samarbeid 
med Norferm AS.   
 
Næringsinnhold og fordøyelighet 
Basisproduktet av BioProtein har et innhold av tørrstoff på ca. 96% og i likhet 
med fiskemjøl er innholdet av råprotein ca. 70% og fettinnholdet ca. 10%. 
Aminosyresammensetningen i BioProtein og fiskemjøl er stort sett nokså lik, men 
BioProtein har litt lavere innhold av lysin og betydelig høyere innhold av 
tryptofan (Skrede m. fl., 1998). Forsøkene har vist at den gjennomsnittlige 
fordøyelighet av aminosyrene i BioProtein er noe lavere enn for høykvalitets 
fiskemjøl. Det er vist synkende proteinfordøyelighet når Bioprotein har erstattet 
økende mengder fiskemjøl i fôr til laks (Storebakken m. fl., 2004). Det er 
imidlertid karakteristiske forskjeller i fordøyelighet av aminosyrene i BioProtein, 



lysin og arginin har høy fordøyelighet i motsetning til cystein og tryptofan som 
fordøyes relativt dårlig (Skrede m. fl., 1998).  
 
Det er reist spørsmål ved om fordøyeligheten av aminosyrene i BioProtein kan 
økes ved endret prosess, eller ved videre foredling av produktet. En mulighet er 
framstilling av autolysater eller hydrolysater, som gir produkter med økt 
proteinløselighet og redusert molekylstørrelse. I fordøyelighetsforsøk med mink 
har en undersøkt om dette kan bidra til økt fordøyelighet (Tabell 1). Resultatene 
viste at både autolysater og spesielt hydrolysater har høyere fordøyelighet av 
aminosyrene enn basis BioProtein, og at det er en tydelig sammenheng mellom 
redusert størrelse på proteinmolekylene og økt fordøyelighet. Den store forbedring 
i fordøyelighet av enkelte  viktige aminosyrer, for eksempel treonin og tryptofan, 
er spesielt interessant. Slike produkter vil sannsynligvis falle for dyre som 
hovedråvarer i de fleste fiskefôr, men de kan være aktuelle som kilder for lett 
fordøyelige aminosyrer i startfôr til fisk hvor absorberte næringsstoffer kan være 
begrensende for vekst og utvikling.  
 
Tabell 1. Apparent fordøyelighet av protein og essensielle aminosyrer i basis BioProtein 
(BBP), autolysat ekstrakt (AE) og hydrolysat (HE) (Schøyen et al., 2004) 

Fordøyelighet (%)1           BBP AE HE 
Råprotein 82,3c 87,8b 93,1a 
Arginin 92,3b 94,3a 96,8a 
Fenylalanin 80,0b 94,3a 94,6a 
Histidin 84,1b 89,2a 95,0a 
Isoleucin 85,4b 97,5a 96,5a 
Leucin 84,7b 97,2a 96,7a 
Lysin 90,1b 91,6b 96,8a 
Metionin 85,9b 96,4a 97,0a 
Treonin 78,0b 87,1a 93,5a 
Tryptofan 74,9b 93,4a 96,0a 
Valin 85,5b 96,8a 97,3a 

1Forskjellige bokstaver viser signifikant forskjellig fordøyelighet mellom 
proteinkildene (P<0,05). 
 
Råproteinfraksjonen i BioProtein inneholder nukleinsyrer (RNA og DNA) i 
tillegg til protein, til sammen ca. 9,5% av tørt BioProtein (Skrede m. fl., 1998). 
Det pågår undersøkelser av hvordan nukleinsyrene metaboliseres hos forskjellige 
arter, både fisk og varmblodige dyr, og de første resultatene fra disse forsøkene er 
under bearbeiding for publisering. Det synes klart at forsøkene hittil ikke har gitt 
resultater som kan indikere noen negative effekter av nukleinsyrene.  
 



BioProtein inneholder ca. 10% fett (lipider) med karakteristiske egenskaper. Det 
meste av lipidfraksjonen er fosfolipider, hovedsakelig fosfatidyletanolamin, men 
også noe fosfatidylglycerol og  fosfatidylcholin (Müller m. fl., 2004). Fettsyre-
sammensetningen er dominert av 16:0 og 16:1 fettsyrer og mangler helt de 
langkjeda flerumetta fettsyrene som inngår i fiskefett. Lipidfraksjonen i 
BioProtein er likevel ernæringsmessig meget interessant, bl.a. på grunn av 
gunstige virkninger på blodlipider og andre mulige helseeffekter (Müller m. fl., 
2004). Dette er imidlertid ennå ikke verifisert i forsøk med fisk. På den andre side 
viser enkelte forsøk at økende mengder BioProtein i fôret kan gi en reduksjon i 
fettfordøyeligheten (Storebakken m. fl., 2004), sannsynligvis dels på grunn av 
fettsyresammensetningen og dels på grunn av at lipidene er bestanddel av tungt 
nedbrytbare cellevegger og -membraner.  
 
Resultater fra langtidsforsøk med fisk 
BioProtein har blitt undersøkt i flere langtids vekstforsøk med laks som er 
publisert eller under publisering (Berge m. fl., 2004; Storebakken m. fl., 2004; 
Aas m. fl., 2004). I disse forsøkene har BioProtein inngått på ulike nivåer som 
erstatning for protein fra fiskemjøl. To av forsøkene som er utført med 
forsøksmessig framstilte partier av BioProtein som erstatning for LT fiskemjøl har 
vist normal vekst hos fisken, men en viss reduksjon i tilveksten ved bruk av store 
mengder i fôret (opptil 50% av totalt aminosyreinnhold) (Berge et al., 2004; 
Storebakken m. fl., 2004). Relativt lave nivåer av BioProtein har derimot til dels 
virket vekststimulerende (Storebakken m. fl., 2004). Mulige årsaker til at 
effektene er nivåavhengige er aminosyreprofilen i fôret, innholdet av nukleinsyrer 
i BioProtein, eller smakspåvirkning.  
 
I nye  forsøk av Aas m. fl. (2004) med BioProtein i mengder fra 4,5 til 36% i fôr 
til laks som erstatning for fiskemjøl, ble det ikke funnet negative effekter av 
BioProtein verken på appetitt, vekst eller fôrutnyttelse.  En annen interessant 
observasjon i disse forsøkene var at avleiringen av energi og nitrogen var høyest 
hos laks som fikk den største mengden av BioProtein i fôret. 
 
Selv om resultatene ikke er helt entydige ser det ut til at det eksisterer et 
optimumsnivå for innblanding av BioProtein som kan være avhengig av andre 
egenskaper ved fôret. For øvrig har de histologiske undersøkelsene av tarm og 
organer fra fisk som har fått BioProtein i fôret ikke vist noen unormale forhold 
som kan tilskrives bruk av BioProtein.  
 
 
Konklusjon 
Teknologien som er utviklet for produksjon av BioProtein med basis i naturgass 
og metanotrofe bakterier må anses som et stort industrielt framskritt. BioProtein 



synes å ha de nødvendige egenskaper for å kunne bli et basisfôrmiddel i fôr til 
laksefisk og kanskje også til marine arter. Det er imidlertid en omfattende 
oppgave å tilpasse BioProtein og andre produktvarianter av bakterieprotein til de 
ulike fiskearters ernæringsmessige og fysiologiske behov. Beregninger basert på 
volumet på norsk gassproduksjon viser at produksjonspotensialet for BioProtein 
nærmest er ubegrenset. Dagens produksjonskvantum må imidlertid oppskaleres 
betydelig hvis Bioprotein skal kunne utgjøre et reelt alternativ til de 
konvensjonelle proteinkilder i fiskefôr. 
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