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Innledning 
BioProtein er et proteinfôrmiddel som er fremstilt fra bakterier (hovedsakelig 
Methylococcus capsulatus), ved fermentering av metan sammen med små 
mengder ammoniakk og salter. Produktet fremstår som et rødbrunt pulver som 
inneholder 95% tørrstoff og 70% råprotein. BioProtein har en gunstig 
aminosyresammensetning med en høg fordøyelighet hos enmagede dyr (Skrede et 
al., 1998; Øverland et al., 2005a). Andre interessante egenskaper ved BioProtein 
knytter seg først og fremst til fettet. BioProtein inneholder 10% fett og dette fettet 
består i hovedsak av fosfolipider der fosfatidylletanolamin dominerer. 
Palmitinsyre (C16:0) og palmitolensyre (C16:1) utgjør til sammen 85% av 
totalandelen fettsyrer i BioProtein. Dette gir produktet et gunstig jodtall, og et fett 
som vil være mer stabilt mot oksidasjon sammenlignet med fett i mange andre 
fôrmidler. Denne artikkelen omtaler effekten av BioProtein på 
fettsyresammensetning, lagringsstabilitet, slaktekvalitet og produktkvalitet hos 
gris, kylling og laks.  
 
Effekt på spekk og produktkvalitet hos slaktegris 
Figur 1 viser resultater fra to slaktegrisforsøk der grisene fikk stigende mengder 
BioProtein, opp til 12% i fôret (Øverland et al., 2001; 2004). Resultatene fra 
begge forsøkene viste at spekkfasthet og spekkfarge ble forbedret når BioProtein 
erstattet soyamjøl i fôret. Det var også tendens til at BioProtein forbedret smak- 
og lukt i spekket. 
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Figur 1. Effekt av BioProtein i  fôr til slaktegris på spekk-kvalitet



Tabell 1 viser endring i  fettsyremønsteret i ryggspekk hos slaktegris fôret med 
stigende mengde BioProtein fra 0 til 15%. Forsøket ble gjennomført med et 
kontrollfôr som var basert på bygg, hvete og soyamjøl, og tre forsøksblandinger 
der BioProtein erstattet soyamjøl og små mengder soyaolje. Tilskudd av 
BioProtein i fôret førte til en signifikant dose-avhengig økning i innholdet av 
C16:1 og C18:0 fettsyrer i ryggspekk, mens innholdet av PUFAs og jodtall ble 
redusert. I kjøttvevet ga stigende mengder BioProtein i fôret signifikant økning i 
innhold av C16:1 fettsyrer og MUFAs, men innholdet av PUFAs og jodtall ble 
redusert. Grisene som fikk fôr med BioProtein hadde redusert TBARS verdi i 
både ryggspekk og kjøtt etter 12 måneders lagring, noe som tyder på at BioProtein 
øker lagringsstabiliteten på produktet. 
 
Det ble også utført sensoriske analyser av svinekjøttet etter 1 måneds og 3 
måneders lagring. Etter 1 måneds lagring førte BioProtein i fôret til reduksjon av 
lukt og smaksintensitet, reduksjon i harsk lukt og smak, og tendens til reduksjon i 
avvikende lukt i svinekjøttet (tabell 2). Reduksjonen i harsk smak og lukt ble 
funnet for alle BioProtein-nivåene, mens tilskudd av 5 og 10% BioProtein ga 
lavest verdier for intensitet av lukt og smak og avvikende lukt. Resultatene etter 3 
måneders lagring viste samme tendenser til effekter på sensoriske egenskaper av 
svinekjøtt.  
 
 
Tabell 1. BioProtein i fôr til gris. Effekt på fettsyresammensetningen i ryggspekk, % av 
totale fettsyrer (Øverland et al., 2005b) 

 Nivå av BioProtein, % Kontraster1 

 0 5 10 15  
C16:0 24,1 24,2 23,6 23,2 NS 
C16:1 total 2,6 3,7 4,6 5,6 Lineær P <0.001 
C18:0 13,2 14,3 15,3 15,8 Lineær P < 0,001 
C18:1 total 37,9 38,1 36,8 36,2 Lineær P < 0,09 
C18:2 cis n6 16,6 14,6 14,6 14,1 Kvadratisk P < 0,02 
C18:3 cis n3 1,3 1,1 1,2 1,1 Kvadratisk P <0,02 
Metta fettsyrer 38,9 40,1 40,7 40,5 NS 
Monoumetta fettsyrer 41,2 42,7 42,0 42,6 NS 
Flerumetta fettsyrer 19,2 16,8 16,9 16,3 Kvadratisk P <0,02 
Jodtall 70,7 67,7 67,3 67,0 Lineær P <0,007 
TBARS, mg kg-1 0,44 0,33 0,27 0,26 Lineær P <0,002 

1Sannsynligheten for lineær og kvadratisk kontrast ved økt nivå av BioProtein. 
 
 

 



Tabell 2. BioProtein i fôr til gris. Effekt på sensoriske egenskaper i svinekjøtt etter 1 
måneds lagring (Øverland et al., 2005b)1 

 Nivå av BioProtein, % Kvadratiske 
Kontraster2 

 0 5 10 15 P-verdi 
Etter 1 måneders lagring      
   Lukt-intensitet 6,84a 6,31b 6,45ab 6,62ab 0,03 
   Smaks-intensitet 6,52 6,41 6,37 6,61 0,09 
   Harsk lukt 1,95a 1,10b 1,20b 1,48b 0,001 
   Harsk smak 1,54a 1,20b 1,18b 1,19b 0,04 
   Avvikende lukt 2,10 1,68 1,66 1,83 0,09 
   Avvikende smak 2,25 2,06 2,27 2,38 NS 

1Bedømt på en skala fra 1-9, hvor 9 er høgest intensitet. 
2Sannsynligheten for kvadratisk kontrast ved økt nivå av BioProtein. 
 

 

Effekt på slaktekvalitet og sensorikk hos slaktekylling 
Tabell 3 viser resultatene på slaktekvalitet fra et forsøk utført med slaktekyllinger 
i perioden fra 1 til 35 dager, der stigende mengder BioProtein i fôret erstattet 
soyamjøl (Skrede et al., 2003). Resultatene viser at stigende mengder BioProtein i 
fôret fra 0 til 9% reduserte mengde bukfett hos slaktekylling. I et annet forsøk fant 
en redusert harsk smak og lukt i kjøtt fra kyllinger som ble fôret med stigende 
mengde BioProtein fra 0 til 10% (Skrede et al., 2003). 
 
 
Tabell 3. BioProtein i fôr til slaktekylling. Effekt på slaktekvalitet (Skrede et al., 2003) 
 Nivå av BioProtein, % 
 0 3 6 9 
Slakteprosent 61,8 a 61,4ab 60,4ab 60,0b 
Bukfett, g 31,8a 31,5ab 26,6c 27,8bc 
Bukfett *1000/levendevekt 18,0 a 17,7ab 15,5b 15,5b 
a,b,cUlik bokstav i samme rad angir statistisk sikker forskjell mellom forsøksledd. 
 
 
Effekt på slaktekvalitet hos laks 
Tabell 4 viser resultater fra et forsøk utført med laks (Salmo salar) (Berge et al., 
2005), fra gjennomsnittlig 1,4 kg levende vekt ved forsøkstart og med 5 måneders 
varighet. I forsøket ble det tilsatt stigende mengde BioProtein i fôret fra 0 til 20% 
på bekostning av LT-fiskemel. Resultatene viste at tilskudd av BioProtein ga 
signifikant reduksjon i mengde innvollsfett og signifikant doseavhengig reduksjon 
i gjennomsnittlig fettinnhold i sløyd fisk. 
 



Tabell 4. BioProtein i fôr til laks. Effekt på kjemisk sammensetning av slakt og 
 innvoller etter 5 måneder (Berge et al., 2005) 
 Sløyd fisk Innvoller 
BioProtein, % 0 10 20 0 10 20 
Tørrstoff, g/kg 403 399 394 447a 431b 415c 

Råfett, g/kg1 186 187 181 303a 293ab 269b 

Råprotein, g/kg 176 182 177 113 110 112 
Aske, g/kg 20,8 18,8 20,0 11,2 10,7 11,6 
a, b – ulik bokstav i samme rad angir statistisk sikker forskjell mellom forsøksledd. 
1Signifikant lineær reduksjon. 
 
 
Konklusjon 
Resultatene tyder på at tilskudd av BioProtein i fôret fører til forbedret 
slaktekvalitet og spekkvalitet, endret fettsyresammensetning i spekk og kjøtt, og 
bedret lagringsstabilitet og sensoriske egenskaper i kjøtt fra enmagede dyr som 
gris, kylling og laks. 
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