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Nya foder och välfärd?

Vi vill väl bara att fisken växer snabbt?



Noble et al. 2018



Riskanalys för minskad välfärd-
foder
• Obalanserad diet
• Svält (långvarig)
• Brist på näringsämnen (ffa essentiella)
• Vegetabiliska proteiner

AHAW, EFSA, 2008



Bristsjukdomar!









Fokus har legat på ersätta 
marina råvaror med vegetabilier.

Hållbart?
Bästa lösningen för fisken?



LT-Fiskmjöl
• Högt proteininnehåll 
• Aminosyrasammansättnig
• Hög smältbarhet
• Tillför smak (högt foderintag)



Fiskolja
• Energi
• Lipider (fett/olja)

– Essentiella långkedjiga fettsyror (omega-6 och omega-3)
– PUFA

• Ω-3 HUFA 
• DHA
• EPA

• Behövs för fisken och efterfrågas av marknaden!



Energibehov
• Protein-energi kvot (PE kvot)
• Protein skall primärt användas till tillväxt av ny vävnad
• Lipider och ffa kolhydrater användas till energi för metabolism
• Om obalanserad aminosyraprofil – förluster!



Proteinbehov (% diet)
• Röding 37-42
• Atlantlax (ungdjur) 45
• Regnbåge 40
• Seabream (red) 55
• Karp (vanlig) 35-40
• Clarias (asiatisk) 30-40
• Guldtilapia (yngel) 56

– Ungdjur 34
• Niltilapia 25



Nya fodermedel – begränsningar 
och risker
• Suboptimal sammansättning

– Lågt proteininnehåll
– Obalanserad aminosyraprofil 
– Felaktig fettsyraprofil
– Fiberinnehåll

• Smak – minskad aptit
• Störd metabolism
• Antinutritionella faktorer
• Fysiska egenskaper
• Pris & tillgång



Alternativ
• Vegetabilier



Processerade animaliska 
proteiner, PAP
• Blodmjöl
• Köttmjöl
• Benjöl
• Fjädermjöl





Marina biprodukter
- Baserat på bifångster
- Restflöden från akvakultur och 

fiskeindustri
- Ensilage, hydrolysat eller mjöl/olja



Andra marina produkter
• Musslor
• Sjöpung
• Makroalger
• Miljötjänst samtidigt som vi får foderråvaror





Single Cell Proteiner
• Alger
• Bakterier
• Microsvampar
• Jäst

Composition Fungi Algae Yeast Bacteria
True Proteins 30-45 40-60 45-55 50-65

Nucleic acid 7-10 3-8 6-12 8-12

Total N 37-55 43-68 51-67 58-77

Lipids 2-8 7-20 5-10 3-7

Ash 9-14 8-10 5-10 3-7



RESTFLÖDEN-Cirkulära system



Svart soldatfluga (Hermetia illucens)
Näringsinnehåll

Torrsubstans: 55-65%
Råprotein: 40-45%
Fett: 15-50%
Högt innehåll av Ca & P
Aska: 11-28%
Högt met. innehåll



Smältbarhet för 
regnbåge



Effekt på tarmflora



Vad kan den ersätta?
• Proteinmjöl
• Energikälla



Utmaningar med 
kommersiellisering?
• Separation av larver
• Fettavskiljning
• Malning
• Fettsyraprofil
• Kitininnehåll
• Uppskalning
• Substrat
• Regelverk



Ett exempel på ökad välfärd 
genom fodret
Lyckopiller till fiskar?



Manipulera tarmfloran
• Prebiotika - ”föda för tarmfloran”
• Probiotika – bakterier
• Immunostimulerande
• Konkurrerar ut patogener
• Lämnar mindre plats åt patogener
• Ökad ämnesomsättning (VFA)



Tryptofanfoder
• Tryptofan- essentiell aminosyra
• Tryptofan -> serotonin -> melatonin



Resultat: minskad
aggression
• Serotonin
• Maximal effekt efter 7 dagar
• Effekt avtar över tid

Winberg et al. 2001



Tack!
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