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Hva er omega-3 fettsyrer? 
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ALA, forekommer i relativt høye nivåer i planteoljer 

SDA 

EPA 

DHA 

EPA og DHA :  
rik forekomst i  
fet fisk  
(marine oljer) 



Hva er vårt behov for EPA+DHA 

Norske anbefalinger: 
Sjømat: 400 g/uke  (200 g fet fisk) 
 
En laksefilet på 150 gram inneholder ca 2 gram EPA + DHA og 

tilsvarer ukesbehovet for EPA + DHA etter EFSAS anbefaling.  
 
EFSA 2010: 250 mg EPA+DHA per dag 
ISSFAL 2004: 500 mg EPA + DHA  per dag 
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Omega-3 og helse 

Etablert kunnskap: 
•  EPA og DHA er sentrale bestanddeler i alle cellemembraner og spesielt 

essensielle i utviklingen av hjerne og synsfunksjon i tidlige livsfaser. 

•  EPA og DHA bidrar til å opprettholde god hjertehelse 
–  Reduserer blodtrykk 
–  Reduserer risiko for blodpropp 

•  Viktig for et godt immunforsvar 
–  Betennelsesdempende effekt 
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Mer usikker kunnskap, krever mer forskning 

•  Bidrar til god hukommelse og innlæringsevne 

•  Viktig for mental helse 
–  Reduserer forekomst av depresjon 

•  Reduserer risiko for fedme, diabetes og visse kreftformer. 

•  Forsinker utviklingen av demens 
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Hva er oppdrettslaksens behov? 
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Omega-3 fettsyrene EPA og DHA er essensielle i 
fôret også til laksen. 
 
Dataene så langt tyder på at laksen er mindre robust 
ved for lite omega-3 i fôret. 

 
Lavt EPA og DHA i fôr : 

• Økt dødelighet ved utfordrende 
miljøbetingelser 

• Økt risiko for livsstilssykdommer 
 

Men hva er for lite EPA + DHA i fôr? Behovet 
avhenger av livsfase, genetikk, miljøbetingelser 
og andre næringsstoff i fôret. 
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Estimert økning i  
verdensbefolkning 

Økning i produksjon av laks 
 i Norge over år 

Det  er ikke nok fiskeolje på  
verdensmarkedet til å dekke  
behovet til en økende verdens- 
befolkning og økende  
akvakulturproduksjon 

Begrenset tilgang på fiskeoljer på verdensmarkedet 
Verdens fiskemel og fiskeoljeproduksjon 



 
 
1990:  90 % marine ingredienser 
2013:  30 % marine ingredienser 
 

Ytrestøyl et al., 2014 

Hva gjør akvakulturnæringen? 

70% planteolje (rapsolje) 

Nok EPA og DHA i norsk oppdrettslaks til 
å dekke anbefalt behov for  123 million 
mennesker i et år! (0.25 g/dag) 

Næringsstoff i norsk laksefôr i 2013  



Alternative og nye kilder til omega-3 

•  Bedre utnyttelse av eksisterende kilder til DHA og EPA (+ bifangst og 
biprodukter) 
 

•   Krill, Calanus 
 

•  Mikroalger    
 

•  GM: Soyabønnner, raps (canola), oljedodre (kamelina), gjær (Yarrowia) 
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Monsanto, Dupont Nuseed, CSIRO,  
BASF 

Rothampsted University,  
Nuseed, CSIRO 

Dupont 



Gener hentes fra andre arter (eks fra naturlige 
mikroalger) og settes inn i kamelina 
(oljedodre), raps og soya og  gjør disse 
dermed istand til å produsere marine fettsyrer 
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Eksempel på syntese av omega 3 i GM rapsolje 

Surinder Singh et al., CSIRO 

GM soya fra Monsanto er rik på SDA,  
og inneholder ikke noe EPA + DHA, 
benyttes som kosttilskudd 

Yarrowia gjær fra Dupont og kamelina  
fra Rothampted rik på EPA er testet  
i fôr til laks og som kosttilskudd til  
menneske 

CSIRO og Nuseed har lykkes i å produsere 
en rapsolje rik på DHA, klar for testing 
 i fôr til laks 



Monsanto: SDA (18:4n-3) rike GM soyabønner 
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Studier har vist at 18:4 n-3, SDA, kan til en viss grad omdannes  
til EPA i kroppen og i liten grad til DHA 
 
 
Inntak av SDA soya gir økt SDA og EPA i røde blodceller 

http://www.monsanto.com/sitecollectiondocuments/sda-
omega3-index-study.pdf 



Dupont GM gjær rik på EPA benyttes i fiskefôr i Chile 
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Hatlen et al., 2012 Growth performance, feed utilisation and fatty acid deposition in Atlantic salmon, Salmo salar L., fed graded levels of high-lipid/high-EPA 
Yarrowia lipolytica biomass. Aquaculture, Volumes 364–365, 5 October 2012, Pages 39-47 
 
 
Ingen påviste negative effekter i fisken 

Laksen fôr med Yarrowia GM gjær blir rik på EPA og DPA (22:5n-3).  
Begrenset omdanning til DHA i fisken. 



Dupont EPA olje (fra GM yarrowia gjær) benyttes som kosttilskudd til menneske i USA 
- et omega-3 alternativ for vegetarianere  
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EPA rik olje fra GM kamelina er testet i fôr til laks 
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Betancor m.fl.  
GM kamelinaolje rik på EPA er 
en egnet omega-3 kilde for laksen. 
Ingen negative effekter på fiskens 
helse ble påvist. Etter fôring økte nivået  
av EPA og DPA i fisken  



DHA rik GM kamelina og GM canola (raps) 
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http://nuseed.com/eu/corporate-news/
sustainable-dha-omega-3-canola-closer-reality/ 

GM canola olje rik på DHA nær  
kommersiell produksjon (2018) 
Allerede nå klar for utprøving i  
fôr til laks 



Konklusjon 
Foreløpige studier tyder på at omega-3 rike GMO kilder vil kunne bidra til; 

•  En bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen  
•  Sikre omega-3 behovet i menneske og laks  

–  Behov for mer forskning for å sikre trygg bruk av nye omega-3 kilder 



Takk for oppmerksomheten 

www.nofima.no 


