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Bakgrunn 

Marine råvarer har i perioden 2002 til 2009 ikke vært brukt i fôr til slaktegris. 

Dette på grunn av redsel for redusert spisekvalitet på svinekjøtt forårsaket av 

marint fett i fôr og dermed fiskesmak eller – lukt og fare for oksidasjon. Marine 

proteinråvarer har høg biologisk verdi med gunstig aminosyresammensetning og 

høg fordøyelighet. Derfor vil et visst innslag av marint protein bidra til økt 

fôrkvalitet. Marine proteinråvarer som fiskemel og fiskeensilasje vil nødvendigvis 

inneholde noe fett. Felleskjøpet Fôrutvikling har de siste åra gjennomført flere 

fôringsforsøk for å undersøke og dokumentere hvor høgt nivå en kan ha av marint 

fett i fôr til slaktegris uten fare for redusert produktkvalitet. På bakgrunn av 

resultatene av disse forsøkene ble det i 2009 enighet om å tillate bruk av marine 

råvarer i slaktegrisfôr. Tilsetning av marine råvarer begrenses med et maksimum 

nivå av summen av fettsyrene EPA og DHA satt til 0,6 gram pr. FEn.  

 

Forsøk med fiskeensilasje og fiskemel 

I det etterfølgende presenteres resultatene fra to av de forsøkene som ligger til 

grunn for svinenæringas enighet om å gjeninnføre marine råvarer i slaktegrisfôr.  

 

Forsøk med fiskeensilasje 

Fiskeensilasje eller fiskeprotein hydrolysat var vanlig brukt som råvare i 

slaktegrisfôr før 2002. Kjemisk innhold i fiskeensilasje varierer avhengig av 

inndamping og hvor mye fett som er tatt ut. Fiskeensilasjen i dette forsøket var 

basert på biprodukter fra lakseslakterier og hadde tørrstoffinnhold på 60%, 

råproteininnhold på 50% og et fettinnhold på 2,3%.  

 

Det ble brukt to ulike fôr basert på en kommersiell kraftfôrblanding der det 

inngikk henholdsvis 1,5% og 5,0% fiskeensilasje. Forsøksfôret var likt med hensyn 

til energi- og næringsstoffinnhold. Analysert innhold av summen av EPA og DHA 

var henholdsvis 0,1 gram og 0,15 gram pr. FEn. Totalt ble 60 LYLD krysninger, 

30 purker og 30 kastrater gruppert med samme kjønn innen binge (totalt 8 binger) 



etter vekt i et randomisert blokkdesign. Grisene ble fôret etter appetitt fra automat. 

Gjennomsnittlig startvekt og levendevekt ved slakting var henholdsvis 26,9 kg og 

90 kg. 
 

Tabell 1. Effekt av fiskeensilasje på tilvekst, fôrutnyttelse og kjøttprosent. 

 1,5% Fiskeensilasje 5,0% Fiskeensilasje p-verdi 

Daglig tilvekst, gram/dag                             

     Innsett til slakt 902 942   ns 

     Innsett til 60 kg  798 849 0,07 

     60 kg til slakt 1018 1047 ns 

Fôrutnyttelse, FEn/kg tilvekst 

Kjøttprosent 

2,24a 

58,0 

2,08b 

58,1 

0,03 

ns 
abUlike bokstaver innen rad angir signifikante forskjeller (p<0.05) 

 

Resultatene viste at 5% sammenlignet med 1,5% fiskeensilasje ga en tendens til 

høgere daglig tilvekst (Tabell 1). I første del av vekstfasen (innsett til 60 kg 

levendevekt) var effekten nesten signifikant (p=0.07). Videre fant vi signifikant 

bedre fôrutnyttelse hos grisene som hadde fått 5,0% fiskeensilasje sammenlignet 

med 1,5%. Ingen effekt på kjøttprosent ble registrert. 

 

Forsøk med fiskemel 

Fiskemel av ulike typer har vært brukt tidligere i fôr til slaktegris. I de siste åra har 

LT Fiskemel og Standard Fiskemel vært høgt priset og dermed uaktuelle som 

råvarer i slaktegrisfôr. Imidlertid er det kommet meltyper basert på biprodukter fra 

lakseslakterier med prisnivå som gjør det aktuelt som ingrediens i slaktegrisfôr.  

 

I dette forsøket ble det brukt fiskemel av LT kvalitet basert på kvitfisk. Det ble 

brukt fire ulike fôr basert på en kommersiell kraftfôrblanding der det inngikk 

henholdsvis 0,0 (kontroll), 2,5%, 5,0% og 7,5% fiskemel. Forsøksfôret var likt 

med hensyn til energi- og næringsstoffinnhold. Analysert innhold av summen av 

EPA og DHA var henholdsvis 0,0 gram, 0,48 gram, 0,99 og 0,91 gram pr. FEn. 

Totalt ble 64 LYLD krysninger, 31 purker og 33 kastrater gruppert med samme 

kjønn innen binge (totalt 8 binger) etter vekt i et randomisert blokkdesign. Grisene 

ble fôret restriktivt etter Sterk Norsk Norm. Gjennomsnittlig startvekt og 

levendevekt ved slakting var henholdsvis 33 kg og 114 kg. 
 

Tabell 2. Effekt av fiskemel (FM) på tilvekst, fôrutnyttelse og kjøttprosent. 

 Uten FM 2,5% FM 5,0% FM 7,5% FM p-verdi 

Daglig tilvekst, gram/dag                               

     Innsett til slakt 983 1017 995 1006 ns 

     Innsett til 60 kg  907 990 931 943 0,06 

     60 kg til slakt 1041 1038 1044 1053 ns 

Fôrutnyttelse, FEn/kg  2,70 2,66 2,70 2,65 ns 

Kjøttprosent 55,9 56,1 56,7 56,1 ns 



Som vist i tabell 2 ga tilsetning av fiskemel i fôret en sterk tendens til økt daglig 

tilvekst i første del av vekstfasen (innsett til 60 kg levendevekt). I siste del av 

vekstfasen og for hele vekstperioden fant vi ingen effekt av fiskemel med hensyn 

til tilvekst. Fôrutnyttelse og kjøttprosent ble ikke påvirket av tilsetning av fiskemel 

i fôret. 

 

Forbrukerundersøkelse spisekvalitet 

Høgskolen i Sør Trøndelag gjennomførte en forbrukerundersøkelse der 

nakkekoteletter fra både forsøket med fiskeensilasje og fiskemel inngikk. En 

tosidig partest (ISO-standard 5495) ble benyttet og totalt 60 personer deltok i 

undersøkelsen. Resultatene viste ingen forskjell i preferanse mellom 

nakkekoteletter fra griser fôret med 1,5% fiskeensilasje sammenlignet med 5,0% 

fiskeensilasje. Fra forsøket med fiskemel ble det brukt nakkekoteletter fra griser 

fôret uten fiskemel og med 7,5% fiskemel i fôret. Her ble det funnet signifikant 

lågere preferanse for nakkekoteletter fra griser fôret med 7,5% innblanding av 

fiskemel.  

 

Diskusjon og oppsummering 

Marine råvarer inneholder lange umetta fettsyrer av typen omega-3 fettsyrer som 

EPA, DPA og DHA.  En ulempe med disse umetta fettsyrer er at de lettere er utsatt 

for harskning og kan gi usmak på kjøttet. Ettersom smak er blant de viktigste 

kvalitetskriteriene er det avgjørende at dette tas på alvor når marine råvarer brukes 

i slaktegrisfôr.  

 

Øverland et al. (1996) undersøkte effekten av 1 % tilsatt fiskeolje i fôr til 

slaktegris. Dette viste seg å gi produkter med betydelig økning av omega-3 

fettsyrer men med noe dårligere smak. Bryhni, Kjos, Ofstad & Hunt, (2002) 

gjennomført et forsøk med opp til 0,4 % tilsatt fiskeolje uten å finne klare negative 

effekter på sensorisk kvalitet på svinekjøtt. Det er også gjort tester der de mer 

aktuelle råvarene fiskemel og fiskeensilasje er brukt i fôret uten negativ effekt på 

smak eller andre kvalitetsegenskaper (blant annet Kjos, Skrede & Overland, 1999).   

 

De positive effektene av marine proteinråvarer på den totale proteinkvaliteten i fôr 

til slaktgris dokumenteres i de to rapporterte forsøkene ved bedre 

produksjonsresultater. Videre dokumenteres også at moderate mengder med marint 

fett i fôr til slaktegris ikke gir negative effekter på produktkvalitet. Med bakgrunn i 

ny litteratur og forsøk ble kjøtt- og fôrbransjen i 2009 enige om å sette kravet til 

maksimalt 0,6g EPA+DHA/FEn i fôr til slaktegris for å sikre svinekjøttkvaliteten 

med tanke på sensoriske egenskaper og lagringsstabilitet. Dette førte til at marine 

råvarer igjen ble tatt inn i fôr til slaktegris.  
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