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Sammenligning av mat/fôr til mennesker, kjæledyr 
og produksjonsdyr
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Fritt valg- ikke 
balansert i hvert 

måltid
Stort utvalg tilgjengelig 

Råvareorientert

Ernæringsmessig 

formål: God helse, 

nytelse, høy levealder

Balansert i hvert 
måltid

Mat skaffes av eier

Råvareorientert

Ofte brukes kraftfôr hele 

livet

Ernæringsmessig 

formål: God helse, høy 

levealder

Balansert i hvert 
måltid

Avhengig av bonde som 

skaffer fôr 

Kraftfôr brukes i hele 

livsløpet 

Ernæringsmessig

formål: Maksimum

produksjon til lavest

mulig kostnad

All cliparts from silhouettegarden.com
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Kraftfôr til produksjonsdyr og kjæledyr. Hva er 
forskjellen ?

• Kjæledyrfôr: 
– Samme type råvarer, men større fokus på stabil sammensetning og 

samme type råvarer. Gjerne fra samme leverandør. 
– Dyrere behandling (ekstrudering, baking)
– Tilsetting av smaksfremmere og ”helsebringende” tilsettingsstoffer
– Mindre produksjonsvolum, dermed mindre utnyttelse av utstyr
– Større emballasjekostnader 
– Lengre lagringstid på lager og i butikkhyller før slag
– Kostbar markedsføring og salg 
– Råvarekostnader utgjør derfor mindre del av kostnadene enn for fôr til 

produksjonsdyr
– Produsenter må/kan ta høye marginer – stor betalingsvilje 
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Råvarer i kjæledyrfôr 
• Proteinfôrmidler, fett, karbohydratfôrmidler og tilsettingsstoffer

• Hva består råvarene av:

– Biprodukter fra slakteri (husdyr)

– Biprodukter fra fisk og fiskemel

– Vegetabilske fôrmidler

– Biprodukter fra meierier

• Tilsettinger

– Vitamin og mineraltilsetting

– Smaksfremmere (digesta=enzymbehandlet, fermenterte biprodukter)

– Luktfremmere 

– Konserveringsmidler (antioksidanter, antimikrobielle stoffer)

– Konsistensfremmere (alginat, gelantin, stivelse=gelefilm, propylenglykol)

– Fargestoffer (karotenoider)
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Vanlig brukte proteinråvarer i 
kjæledyrfôr  

– Fjørfemel **********
– Kjøttmel/kjøttbeinmel
– Fiskemel
– Hydrolysert protein fra fjørfe/fisk/ 
– Fjørmel
– Eggpulver
– Blodmel

• Typiske vegetabilske proteinråvarer i tørrfôr
– Glutenmel (mais, hvete, bygg)
– Soyamel, erter, bønner, potet 

• Typiske proteinråvarer i våtfôr/råfôr:
– Animalsk protein (husdyr, fisk)



Ekstrudert hundefôr- dominerende på 
grunn av de gode bruksegenskapene
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Viktigste proteinråvare i 
ekstrudert tørrfôr er 
fjørfemel



Salgsstrategier for pet-food industrien og 
trender
• 1. Lage nye produkter /nye 

fôrtyper med jevne mellomrom 
– Nye resepter, nye råvarer, 

nye navn
– Spesialprodukter (sensitive, 

rasespesifikke fôr)
– Øke «kvaliteten» - premium-

superpremium
– Ingredienser må 

gjenkjennes av hundeeier 
som gode/sunne.  

– Bærekraftige råvarer
• 2. Lage nye konsepter 

(råfôr, vegan fôr)
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Nye proteinråvarer
• Insektmel av svart 
soldatfluelarve (42 % 
protein, 32 % fett).

• Høy fordøyelighet
• God smak
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Nye proteinråvarer
Krillmel (60-65 % 
protein, 10-20 % fett)
Høy fordøyelighet
God smak
Lite miljøgifter
Høyt fluorinnhold i skall
Bærekraftig ?
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Krill for mink11

Krill (Euphausia superba): 2 g and 6 cm.  130 
millioner tonn Antarktis. Fanges 2,5 mill 
tonn/år.



Trend: Råfôr uten karbohydrater 
• Råfôr utgjør 17 % av 

hundefôrmarked i verden.
• Fôret er kun basert på 

animalske biprodukter 
• Vellykket fordi hunder liker 

det. Enkle resepter med få 
ingredienser som 
hundeeiere kjenner igjen. 
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Voksende trend: Veganfôr
• Andrew Knight, a professor of Animal Welfare and 

Ethics at the University of Winchester, wrote “cats, 
dogs, and indeed all species, have requirements for 
specific dietary nutrients, not ingredients.”

• He added: “There is no scientific reason why a diet 
comprised only of plant, mineral, and synthetically-based 
ingredients cannot be formulated to meet all of the 
palatability, nutritional, and bioavailability needs of 
the species for which they are intended.”
Knight and Leitsberger (2016)
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What about sustainability of present type diets 
omnivore/carnivore foods? 

• Swanson et al (2013): «Based on
consumer demand rather than
nutritional requirement, many
commercial pet foods are
formulated to provide nutrients in 
excess of current minimum 
recommendations, use ingredients
that compete directly with human 
food system, or are overconsumed
by pets, resulting in food wastage
and obesity, which presents
challenges in optimizing the
sustainability of the pet food system 
and pet ownership».

• “Pet food is responsible for 
around a quarter of the meat 
industry’s environmental impact”.
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On the other hand 

• Animal by-products and fish-by products have so far no
other utilization than to be applied in petfood. 

• In the food system, dogs and cats must be considered as 
decomposers and not consumers.

• After BSE outbreak in 1980s, animal by-products is not 
applied in feed for production animals in EU.
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Hundeieres diet fordelt på 
alder (Dodd et al. 2019)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetTittel på presentasjon 16



Norges miljø- og biovitenskapelige universitetTittel på presentasjon 17

Dodd et al. 
(2019)

Hvem ønsker å gi hunden 
og katten vegetabilsk basert 
fôr?



Aminosyresammensetning i  
ulike proteinråvarer (g/100g 
protein)
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CO2 avtrykk for noen proteinråvarer 
(Global Feed Lifecycle Institute)
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Oppsummering

• Tørrfôr er dominerende fôrtype til hund og katt
• Fjørfemel mest brukte proteinråvare
• Nye proteinkilder: Insekter, krill
• Voksende trender: Råfôr, vegetabilske fôr, bærekraftige 

råvarer 
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