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Behov for bærekraftige lokale fôrråvarer



Økt bruk av lokale fôrmidler

FeedMileage, Efficient use of local resources for a sustainable Norwegian food 
production, 2015 – 2020, NOK 53 Mill



1. Proteininnhold ≈ 35% i rapsmel

2. Gunstig aminosyreprofil
Høgt innhold av arginin, metionin og cystin, 
Lavere innhold av lysin

3. Høgt fiberinnhold ≈ 25%

4. Antinæringsstoffer
• Glukosinolater (fek goitrin)  
• Sinapiner
• Tanniner
• Fytinsyre

5. Dobbel lave sorter
➢ < 30 μmol/g glykosinolater

➢ < 2% erukasyre

Rapsmel



Photo; FeedMileage pigs, Michaela Trudeau

Bruk av rapsmel i fôr til gris
Variasjon i fordøyelighet av protein og energi, vekst og fôrutnyttelse



Griser som fikk lokalt fôr vokste like godt, og hadde

bedre kjøttkvalitet enn de som fikk soya-fôr
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• Mørkere og friskere kjøttfarge

• Redusert “warm-over flavor”

• Positiv effekt på sensoriske egenskaper

–Redusert harsk lukt

–Økt innhold av metabolitter i kjøttet som gir

søt kjøttsmak

Kilde: Grabez m. fl 2020, Meat Science



Positiv effekt av raps på
tarmbakterier hos gris

Tykktarm

Soy
Raps

Raps økte forekomst av:
Økt mengde fibernedbrytende og helsefremmende bakterier
(Mucispirillum,  Lachnospira og coprococcus)
Redusert mengde sykdomsfremkallende bakterier
(Clostridium perfringens og Parabacteroides)
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Insekter som protein- og energikilde i fôr

Fordeler

• Lav klimafotavtrykk

• Omdanne lav-verdi organisk stoff

• Høg-næringsverdi

• Lovgivning

Ulemper

• Fôr og matsikkerhet

• Produksjonsvolumer

• Pris

• Lovgivning
?
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Life cycle of black soldier fly (Hermetia illucens).
De Smet et al., 2018

Amount of land, feed, and water required to 
produce 1 kg of live animal weight and edible 
percentage of the live animal weight. 
Dobermann et al., 2017

Insekter – effektiv omdanning av organisk materiale
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I dag koster Insektprotein 2-3 ganger mer enn vanlige proteinkilder

Produksjon av 3 million ton insektprotein i Europa betyr mindre import og 
mindre beslag av landbruksareal – tilsvarer et landareal på størrelse av Belgia.

Insekter – produksjonsvolumer

IPIFF = The International Platform of Insects for Food and Feed



Organisk materiale

40-60% 

protein
~30% fett

Calcium

Kitin

Antimicrobiele

peptider

Laurin

syre

Svart soldat flue 

Hermetia illucens

Kilde: Ingrid Marie Håkenåsen
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Svartesoldatflue larvemel og fraksjoner i fôr til laks: 

Effekt på vekst, for utnyttelse, pelletskvalitet, tarmhelse og 

immunrespons



Forsøk med svarte soldatfluer i fôr til laks

Karakterisering
Næringsinnhold

Antimikrobielle peptider
(Defensiner)

Kitin

Insektmel, fullfett mel, 

avfetta mel, avskalla mel

Insektensilasje

Insektsfraksjoner

Forsøksfôr
I6.25%, 12.5% and 25% protein fra insektsmel
6.25% and 12.5% protein fra insektsensilasje

Vekst og helse, teknisk fôrkvalitet

Kartlegge effekt av insektsmel, ensilasje og fraksjoner på fordøyelighet

av næringstoffer, produksjon og helse hos laks

PhD student Pabodha Weththasinghe, SureAqua/BIOFEED/Foods of Norway



• Økt antall og mangfold av bakterier i tarm

– Økt antall melkesyre- og actinomyces-

bakterier

– Positive effekt på tarmmorfologi

– Økt immunitet i baktarm (IgM, IgD, IFNγ)

CD: Control diet, IM: Full-fat meal diets
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Effekt på tarmmikrobiota
Lactic acid bacteria

Actinomyces

Effekt av insektmel på helse

Kilde: Weththasinghe, P., 2021



Høy næringsverdi

Bærekraftig

Kan produseres året rundt

Mikrobielle ingredienser som gjær – et lovende alternativ



Grantrær som fôrressurs



Biomasse fra trær
Forbehandling

Cellulose og 
hemicellulose

Fermentering
Sentrifugering & 

filtrering
Tørking

Gjær som fôr

Lignin

Slik lager vi fôr av trær  

Enzymatisk hydrolyse
C5 & C6 sukker

Biprodukter fra kylling og fisk

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DMgV5resz-dgZM&tbnid=Y8cbxS8_R9sR5M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.elevatepetcare.com.au/category/latest-news/&ei=NAnMUp-pJ-OAywOZ44GACg&psig=AFQjCNFm7ASwz00vIj1eCsluCJRhw80v_Q&ust=1389189812681578
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Lytic Polysaccharide Monooxygenases

Kilde: Vaaje-Kolstad m fl., Science, 2010; Bissaro et al., 2028, Nature Chemical Biology 

Nye enzymer gjør de grønne ressursene tilgjengelige
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Gjærfermentering i lab-skala forsøk
Bioraffenerilaboratoriet på NMBU 



Oppskalering av gjærproduksjon
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Gjær fra trær som fôr

~ 50-60% protein

- Gunstig aminosyreprofil

- God smakelighet

- Helsefremmende stoffer

- Stor variasjon mellom gjærtyper



Innhold av essensielle aminosyrer i C. Jadinii gjær

sammenlignet med fiskemel
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C. Jadinii Fiskemel
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Gjær i fôr til laks



Proteinfordøyelighet av gjær i fôr til laks
Fôr med ~30% gjær (erstattet 40% av proteinet fra fiskemel)
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Kilde: Øverland et al., 2013, Aquaculture

Fordøyelighet av ingrediensene:

LT-fiskemel: 89%

C. Jandinii gjær: 89%

Saccharomyces: 45%



Vekst og fôrutnyttelse hos laks fôret med 30% gjær
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Fôrutnyttelse, kg fisk/kg fôr

* *

Kilde: Øverland et al.,2013, Aquaculture

Vekst, %/dag

Kontrollfôr: LT-Fiskemel

Testfôr: 30% gjærmel



Helsefremmende stoffer i gjær

Bioaktive stoffer i gjær
β-glukaner

Mannan sukker

Nucleinsyrer

Antioksidanter

Celleveggen



Metoder for å bestemme helseeffekter

Fiskeforsøk

Immune 

response

Gut health

Gut

microbiota
Growth performance 

Nutrient utilization

Lab-skala forsøk

Local and systemic 

Immune response

RT Gut cells

Head kidney cell lines

Spleen monocytes

Model fishHead kidney cell

Challenge model

with pathogens

Two step 

In vitro digestibility

Multi-omics

Proteiproduksjon

Data processing

Bioinformatics



Helseeffekter av gjær, soya-modellen

Magesekk

Blindsekker Midttarm
Baktarm

Betennelse i baktarm hos laks fôret med soyamel basert fôr

En modell for å studere effekt av nye fôrråvarer på

tarmhelse

Normal tarm

Betent tarm

Tarmtottter



Kilde: Grammes et al., 2013, PlosOne, 8-12, 1-13

Høydepukter

• Torula hemmer tarmbetennelse. 

• K. marxianus ga noe reduksjon i tarmbetennelse.

• Bakegjær hadde ingen effekt

• Torula og K. marxianus påvirket

sammensetningen av bakteriene i tarmen

– økt relative mengde av Firmicutes.

– Tarmbakteriene påvirker utviklingen av

tarmbetennelse. 

• Effekten av Torula er knyttet til vedlikehold av

tarmhomeostase.

Effekt av gjær på tarmhelse hos laks

Histologi og genuttrykk i baktarm



Kilde: Sahlmann, Djordjevic et al.,  2019, Aquacuture, 513, 734396

Fôrmed 20% 

gjært

Control

Control

Gjær i fôr til laks ved utsett til sjøvann
Tilvekst og tarmhelse

Protein expression in hind gut

Kontroll Gjær

Histologi baktarm

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00448486/513/supp/C


Nedstrømsprosessering av gjær

Fremtidsfestivalen



Proteinproduksjon av immunebiomarkører
Atomic force microscopi med funksjonell tip

Celleveggstruktur, stivhet og bindeegnenskaper

Prosessering av gjær etter høsting

Metoder: 

– Celleknusing ved ulik hastighet

– Autolyse ved 8 eller 16 timer

– Tørking ved 180 eller 260ºC

Hele gjærceller Celleknusing  Autolysert gjær

Kilde: Hansen Ø. m fl.. 2021, Agboola m fl, 2021

Scanning electron mikroskopi av gjærceller

Immunrespons hos laks



Gjær i fôr til smågris



Forsøk med smågris

Hva undersøker vi?
▪ Produksjon: tilvekst, 

fôropptak, fôrutnyttelse

▪ Helse: tarmfunksjon og diaré



• Høgt fôropptak, vekst og god fôrutnyttelse

• God tarmfunksjon og struktur

• Redusert forekomst av diarré

• Positiv effekt på tarmflora

• Økt immunforsvar etter avvenning

Resultater

Gjær i fôr til smågris – produksjon og tarmhelse



Gjær i fôr til slaktekylling

✓ Kyllinger som fikk fôr med protein 
fra gjær fra 0 til 30% hadde: 
✓ Høgt fôropptak og tilvekst
✓ God fôrutnyttelse
✓ God tarmhelse og funksjon
✓ Normal strøkvalitet



Forsøk med melkeku 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet39



Working along the value chain to increase food production while minimizing environmental impact

Regulatory 

constraints

LCA evaluation

Techno-economical 

analysis

Innovation

Kunnskapsplattform for fremtida

https://www.foodsofnorway.net/ @foodsofnorwayNMBUFONfon@nmbu.no



Tare som fôrressurs



Dyrking av tare

Fordeler:

• Høg produksjon av fornybar biomasse

• Kan dyrkes i sjøvann

• Krever ikke landbruksareal, gjødsel, ferskvann

• Resirkulerer næringsstoffer fra akvakultur og landbruk

• Binder CO2 i havet

Makroalge-
biomasse 

Fôr

Kjemikalier

Kosttilskudd

GjødselBioenergi

Binde- og 
fortyknings

midler

Mat



Kilde: Seaweed Solution

En norsk bærekraftig verdikjede fra hav til land



Potensiale for bruk av tare i fôr til husdyr

Dyrka sukkertare fra Frøya

Kjemisk innhold i tare:
• Mye vann, aske og karbohydrater

• Proteininnhold: 6 -12%

• Vitaminer, mineraler, pigmenter og

naturlige antioksidanter

• En rekke bioaktive stoffer fek fucoidan og laminarin

Tare inneholder mange bioaktive stoffer med positiv

effekt på helse og kjøttkvalitet:



Bioraffinering av tare til fôr

Hydrolyse

Biomasse fra brunalger

Bioaktive stoffer

Husdyrfôr

Gjærfermentering

Husdyrfôr

Lavmolekulære

fraksjoner: 

Eks. Sukker, N-kilder, 

mineraler

Organisk gjødsel



Effekt på fôropptak og vekst, 

immunitet, tarmmikrobiota, 

og generell helse 

Forsøk med tareekstrakt

Fucoidan i fôr til laks 

og slaktekylling



Foods of Norway – forsøk med lam



Sukkertare i fôr til lam ga positive effekt på

kjøttkvalitet

✓ Saftigere kjøtt

✓ Økt mørhet

✓ Friskere rødfarge

✓ Økt holbarhet

✓ Unik krydder- og salt smak på kjøttet

✓ Økt innhold av Jod og Se i kjøtt

Kilde: Foods of Norway, 2022



geit

Fremtidsfestivalen

Foods of Norway – forsøk med geit



Fôringsforsøk
Hva vi ønsket å få svar på:

•Tarefôring undre praktiske forhold

•Fôropptak og tilvekst 

•Næringsverdi av kjøtt

•Effekt på mørhet, farge og 

antioksidantstatus i kjøtt

•Hva tenker forbrukerne?

Fôret: Standard fôrrasjon med 1% blansjert sukkertare. 

Sukkertare i fôr til slaktokser



foodsofnorway.net

Do you want to know more? 

Go to foodsofnorway.net


