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Nye norske råvarer til fôr er mulig!
Margareth Øverland, 
Norges miljø og biovitenskaplige universitet, NMBU



Matsikkerhet
– Nasjonal matsikkerhet er sårbar
– Vi har lav selvforsyningsgrad

Norske husdyr bidrar med ~ 70% av 
norskproduserte kalorier i norsk kosthold



Akvakulturnæringa er i sterk vekst

Source: www.aquaculture.ca/files/opportunity-expansion.php

Produksjon av fisk i Norge:
2013: 1,3 million tonn
2050, potensiale: 5 millioner tonn

Begrensa tilgang
på marine 

fôrressurser
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Stor avhengighet
av importerte

råvarer

Bærekraft

Utfordringer



Utvikling i råvaresammensetning
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Behov for norske fôrråvarer

3% av Norges landareal er dyrkbart
Vi har tilgang på store mengder biomasse fra hav og innland

‐ Tang og tare
‐ Skog og gras



FeedMileage - NFR 2015‐2018, Busjett 54 Mill NOK

MÅL

Lokale 
fôrressurser

Lokale 
fôrressurser

Mål: Å øke selvforsyningsgraden ved å danne
grunnlag for å øke andelen av norske råvarer (som
korn, raps, erter, bønner, og gras) i fôr til husdyr, 
redusere miljøpåvirkning, og dermed øke
bærekraften av norsk husdyrproduksjon.
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Biomasse Prosess Utnytting~

BIOFEED – NFR, Havbruk / BioTek 2021 2015-2018, 
Budsjett: NOK 17 Mill 
Partnere: NMBU, Swedish Agricultural Univ., The Scottish Association for Marine Science, 
Borregaard, Seaweed Energy Solutions, NOVOZYMES



Bioøkonomien
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Bioøkonomi er økonomisk verdiskaping basert 
på fornybare biologiske ressurser

I Foods of Norway skal vi:
Legge grunnlaget for økt matproduksjon, redusere
avhengigheten av importerte fôrråvarer, maksimere
ressursutnyttelsen og derved minimalisere
miljøpåvirkningen



Norwegian University of Life Sciences

– 2015-2023 (¨~NOK 219 Mill). 





Kriterier for utvikling av nye fôrressurser

•Nok biomasse
•Gode metoder
•Kunnskap
•Lønnsomhet
•Grundig evaluering



Mikrobielle fôrråvarer – potensiale

• 500 kg soyabønner produserer ca. 5-10 kg protein pr dag.

• 500 kg gjærceller produserer ca. 50 tonn med protein pr dag.

Soyabønner

Gjær



Methylococcus capsulatus

 Bakteriemel

 Høgt protein innhold

Protein              70%
Fett                   10%
Karbohydrater  12%
Aske                   7%

Hva er bakteriemel?

Produksjon av protein fra naturgass:
Legger ikke beslag på dyrkbar mark
Bruker lite ferskvann
Produseres uavhengig av klimatiske endringer
Reduserer CO2 utslipp med 50% vs. forbrenning

Kilde: Øverland et  al., 2011, Review in Archives of Anim. Nutr



Bakteriemel – nøkkelresultater
Velegnet proteinkilde
Gunstig aminosyresammensetning
Ingen helserisiko

• Gris
– God vekst og fôrutnyttelse
– Positiv effekt på produktkvalitet

• Slaktekylling
– God vekst og fôrutnyttelse
– Positive effekt på produktkvalitet

• Oppdrettsfisk
– God vekst og fôrutnyttelse hos laks og ørret
– Positiv effekt på tarmhelse

Kilde: Øverland et  al., 2011, Review in Archives of Anim. Nutr; Romarheim 2011 J of Nutrition, Romarheim 2013, Br J 
Nutrition



Bakteriemel kan produseres der det 
finnes naturgass

• USA; UK, og Norge

• Prisene på naturgass i dag er mye lavere

• Bakteriemel er nå konkuransedyktig

• Metangass

19. september: offisiell åpning 
av Calysta sitt pilotanlegg for 
bakteriemelproduksjon, Wilton 
Centre, UK  50 tonn / år
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Foto: Skog 22

 ~ 43% av norsk landareal
 Stående biomasse: ~ 912 mill. m3

 Skogen binder CO2, lagrer grønne
karboner, og erstatter svarte karboner

Store muligheter til verdiskapning

Norsk skog er vår største bioressurs:



Verdikjede fra tre til filét
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Kretsløpet
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Nye enzymer gjør de grønne 
bioressursene tilgjengelige

Tre er et vanskelig tilgjengelig materiale

Kilde: Vaaje-Kolstad, Westereng, Horn, Liu, Zhai, Sørlie, Eijsink. Science, 2010
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Tang og tare
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Tang og tare som fôr

Aktuelle arter
Brunalger:

Sukkertare, Butare, Fingertare
Dyrking kan gi:
• Jevn tilgang på biomasse
• Økt biomasseproduksjon
• Økt næringsverdi gjennom 

prosessering



Historisk perspektiv

22
Melkekuforsøk med tang og tare ved NMBU (NLH) i 1912



Bioreaktor

Brunalger Fiskefôr

Bioraffinering av tare
Bioraffinering gir best mulig utnyttelse av biomassen. 
Da utnyttes både sukker, nitrogen og andre næringsstoffer.
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4. Enzymtilsetning

5. Sukker og 
næringsstoffer 

frigjøres

2. Oppmaling

1. Makroalger

6. Fermentering 
med gjær

Prosess: fra makroalger til gjærmel

Resultat: gjærmel

Enzymatisk hydrolyse 

Fermentering

Mobilitets-prosjekt 2016-2017: 
Foods of Norway og University of Santiago, 
Chile. 

Tema: Optimalisere ensym-hydrolyse av
norske og chilianske makroalger



Pågående aktiviteter og planer framover 

• Fermentere med gjær fra tre-sukkerstrømmer i 
småskala fermentorer på Ås

• Fermentere med gjær i mellomskala fermentorer 
hos Borregaard, Sarpsborg, og i storskala anlegg 
med internasjonale partnere

• Optimalisere nedstrømsprosesser
• Sentrifugering
• Tørking
• Fraksjonering
• Etc



Gjær fra trær som fôrressurs

Proteinnkilde

• Inneholder ~ 55% protein

• Gunstig aminosyreprofil

•Lavt fettinnhold, 2-8%, men mye metta fett

• God B-vitamin kilde

•Inneholder 6-12% nukleinsyrer

•God smakelighet

Kilde: Øverland & Skrede 2016, J. Sci. of Foods and Agriculture, Review, In press



Gjær har gunstig effekt på helse

Helseeffekt

• Inneholder bioaktive stoffer som β-glukaner, 
mannoproteiner, kitin og nukleinsyrer

• Virker positivt på immunsystemet 

• Gir gunstig mikroflora i tarmen

• Øker fordøyelighet gjennom økt 
enzymaktivitet og ved å tilføre tarmen 
karbohydrat-spaltende enzymer

• Bedre tarmhelse og økt opptak av 
næringstoffer 

Kilde: Øverland & Skrede 2016, J. Sci. of Foods and Agriculture, Review, In press



Gjær i fôr til laks

Gode produksjonsresultater
• Høg tilvekst, høgt fôropptak, 

og god fôreffektivitet

God tarmhelse
• Motvirker tarmbetennelse hos laks
• Reparerer skadet tarm
• Gir gunstig tarmflora

Kilde: Øverland et al., 2013; Aquaculture; Grammes et al., 2013; PlosOne.

Intestinal folds
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Vi planlegger nå forsøk med 
gjær i fôr til smågris

0%

4%

8%

12%

Gjær

48 Smågriser
Startvekt ≈ 8 ± 1,5 Kg

 Fôropptak, tilvekst, fôrutnyttelse
 Gjødselkonsistens
 Fordøyelighet av næringsstoffer
 Tarmhelsemorfologi
 Tarmmikrobiota
 Metabolitter i tarm, feks flyktige fettsyrer, NH3, pH
 Genutrykk i tynntarm og tjukktarm



Økt fôrutnyttelse

Foto: Landsvingrisene på NMBU, Ås

Å utvikle mer effektive og robuste husdyr som 
er tilpassa norske fôrressurser 
– det vil øke produksjonen av norsk melk og kjøtt 



Norske fôrressurser, eks. rapsmel

Proteininnhold ≈ 23% (35% i rapsmel) 

Gunstig aminosyreprofil

Høgt fiberinnhold ≈ 25%

Antinæringsstoffer – tannin, glukosinolat

Rapsmel
Norske landsvin

Avlsarbeidet er basert på 
produksjon hos dyr fôret med 
høg-kvalitets fôr (f.eks soya)

Hva skjer når dyra blir fôra med 
norske fôrressurser som rapsmel?



Fôreffektivitet

Tykktarm

Lever Nyre Muskel

Tynntarm

Tarm-
funksjonalitet

Fordøyelses-
kapasitet

Metabolsk
effiektivitet

Ernæring

Kjønn & 
Genetikk Oppstalling & 

stell

Fôropptak

Helsestatus

VI LETER ETTER  
BIOMARKØRER SOM 
FORKLARER FORSKJELLIG 
FÔRUTNYTTELSE HOS 
DYRA. DISSE KOBLES OPP 
MOT MUTASJONER I 
GRISENS GENOM

Sosial 
status



PROTEIN FORDØYELIGHET, SMÅGRIS

 Stor variasjon i proteinfordøyelighet mellom kontroll-
og rapsfôr og mellom griser innen gruppe

Kontrollfôr Rapsfôr
Proteinfordøyelighet i tynntarm, % 80,2a 72,9b
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Kilde: Forløbige resultater: Marta Perez de Nanclares Fernandez, NMBU



Økt fôreffektivitet

• Redusere fôrutgifter (≈ 70% av variable utgifter i svineproduksjon)

• Redusere miljøpåvirkning

• Økt selvforsyningsgrad

• Økt bærekraft av norsk svineproduksjon

Norskt fôr

- Høg fordøyelighet
- God tarmhelse

- Redusert tap av næringsstoffer i 
gjødsel og urin

- Høg utnyttelse av næringsstoffer



Konklusjon: Nye norske fôrmidler til 
fôr er mulig!
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Forskningsresultater som kan forventes
 Nye fôrressurser fra trær, makroalger, gras,  

plante‐co‐produkter og animalske restråvarer

 Innovativ fôrteknologi

 Forbedret fôrutnyttelse og mer robuste husdyr
ved genetisk tilpassing

 Høg‐kvalitets matprodukter basert på
norske fôressurser

Oppstart

Forskning og utvikling

Semi-industriell 
produksjon og  
evaluering

Infrastruktur og 
kommersialisering

2020

2025

2015

2018


