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Valg af fremtidens foderråvarer –
erfaringer, begrænsninger og 
muligheder



• Vi har været meget afhængige af 

marine råvarer til produktionen af 

fiskefoder

• Allerede for en del år siden kunne vi se 

at der ville være et behov for at ændre 

på dette

• Vi introducerede:

• Flere vegetabilske råvarer 

baseret på kendte kilder

• Der blev introduceret animalske 

proteiner

• Samt mange flere 

mikroingredienser

• Samtidig begyndte man at fokusere 

meget mere på FIFO og bæredygtighed 

for produktionen af akvakulturprodukter

Råvarer brugt I fiskefoder
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• Antallet af råvarer, der bruges i foder øges

• Der søges hele tiden efter flere velkendte råvarer –

primært baseret på landbrugsprodukter

• Fiskefoderbranchen benytter allerede råvarer, som 

normalt ikke vil blive set i foder

• Flere processerede vegetabilske råvarer

• Flere ikke-processerede vegetabilske råvarer

• Single cell protein baseret på for eksempel gas

• Protein fra insekter

• Råvarer baseret på fermentering af alger –

baseret på forskellige substrater

• Et eksempel er AlgaPrime produceret af Corbion – fra 

sukker produceres omega-3 fedtsyrer 

• Vi skaber altså omega-3 fedtsyrer uden at bruge 

marine kilder som vi traditionelt har gjort

Nuværende situation for råvarer I fiskefoder



• Det er nødvendigt at arbejde med introduktion af nye 

råvarer af flere årsager

• Antallet af mennesker på jorden øges

• Behovet for protein vil øges – og specielt 

højværdi protein

• Klimaændringer gør at arealerne til dyrkning af 

landbrug ikke kan øges

• Øget fokus på korrekt ernæringsmæssig 

sammensætning af vor kost – behov for 

produkter med mindre mættet fedt og mere 

umættet fedt

Derfor bliver vi nødt til at arbejdet intensivt med temaer 

som:

• Mulighed for øget produktion af akvakulturprodukter

• Mangel på proteiner i fremtiden

• Reduceret FIFO

• Reduceret CO2-forbrug

• Øget bæredygtighed

• Reduceret miljøpåvirkning

• Forbedret sammensætning af fisk

• Mere effektivt foder og en mere effektiv akvakultur 

produktion

Fremtidig fokus på råvarer i fiskefoder



• Arbejdet med nye råvarer betyder ofte at man arbejder med noget, der ikke er helt færdigudviklet og dermed klar til brug

• Der skal ske en udvikling med hensyn til sammensætning af råvaren, anvendt produktionsteknologi, råvarens form, 

ernæringsværdi samt råvareprisen 

• Dette vil ofte være et tæt samarbejde mellem flere virksomheder

• I fremtiden vil kunne se nye råvarer som:

• Single-cell protein

• Tang

• Micro-alger

• Fermentering (og anden ”efterbehandling”) af såvel nye som kendte råvarer

• Råvarer baseret på cirkulær økonomi

• Råvarer baseret på græs og andre lav-trofiske vegetabilskbaserede råvarer som for eksempel træ

Fremtidig fokus på råvarer i fiskefoder



• I forbindelse med klargøringen møder vi udfordringer som:

• Kan råvaren blive godkendt til brug I foder? 

• Har vi den nødvendige teknologi til rådighed for at oprense og forbedre råvaren

• Test af råvaren

• Kan den bruges i de produktionsprocesser vi kender

• Er råvaren stabil

• Hvilke miljøpåvirkninger kommer ved brug af råvaren?

• Test for food safety parametre – kort sigt/lang sigt

• Test af nutritionelle og anti-nutritinelle effekter – tilgængelighed for fisk

• Tilgængelighed - volumen/pris

• Kan der skabes en dokumentation der sikrer en nødvendig forbrugeraccept af råvaren?

Udfordringer ved at bruge nye råvarer i fiskefoder



• For fremtidens foder til akvakultur vil det gælde at:

• Det vil være baseret på mindre mængder af marine råvarer

• Det er nødvendigt at finde flere og nye typer råvarer

• Det vil være nødvendigt med nye teknologier – kan også inkludere genteknologier

• Der vil være behov for flere og udvalgte råvarer, der kan sikre at lokale behov dækkes

• Skal ende i pålidelige produkter med en høj ydelse, høj fødevaresikkerhed samt gode fysiske egenskaber

Konklusion



• Vi vil øge fokus på:

• Bæredygtighed

• FIFO

• CO2 foot-print

• Den nye EU ”Green deal” og ”Farm to Fork” 

strategi

• Og ikke mindst på vore slut-kunder -

konsumenterne

• Vi er nødt til at være klar til at tilpasse os – ikke kun I 

akvakultursektoren men også til at igangsætte en øget 

fokus på vore produkter og deres historie blandt 

forbrugerne

Konklusion




