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Nordfolk OMEGA 3 giver fordele, der ikke ses med konventionel omega-3 

Nordfolk OMEGA 3 er fremstillet af 100% Calanus® Oil, og resten af artiklen vil blive skrevet om netop 
Calanus® Oil. 

Calanus® Oil er en ny marine olie, der leverer en ny og meget bioaktiv form af marine fedtsyrer med 
yderligere funktioner sammenlignet med konventionel omega-3. Calanus® Oils solide videnskabelige 
dokumentation viser, at den modvirker insulinresistens og andre fedmeinducerede metaboliske lidelser, og 
udviser i tillæg en kraftig antiinflammatorisk effekt. Calanus® Oil er den naturlige olie ekstrakt fra Calanus 
finmarchicus, det lille krebsdyr, der er motoren i hele det nordatlantiske økosystem. Disse dyrebare olier er 
endelig tilgængelige som en kilde til næringsstoffer for mennesker. 

Baggrund 

Kost indholdet af fedt i den vestlige verden og 
nyere ”vestlige” lande er skiftet fra omega-3 mod 
omega-6 i løbet af de sidste årtier. Dette skift falder 
sammen med stigningen i forekomsten af fedme, 
som stiger og stiger på verdensplan, og udgør et 
stort sundhedsproblem. 

Overskydende fedt omkring de abdominale 
organer, kaldet visceral eller intra abdominal 
fedme, repræsenterer en større risikofaktor for 
sygelighed og dødelighed hos mennesker end 
generel fedme (Kuk et al. 2006). Visceral fedme er 
forbundet med forhøjede niveauer af systemisk 
inflammation og metaboliske abnormiteter, med 
øget risiko for at udvikle insulinresistens, type 2-
diabetes, slagtilfælde og hjerte-kar-sygdom. 

Livsstilsinterventioner, såsom øget motion og 
kaloriereduceret diæter, er utvivlsomt effektive til at 

reducere fedme, men den langsigtede succesrate 
er ofte meget dårlig. Interessen for omega-3 
flerumættede fedtsyrer (PUFA) er eskaleret i de 
senere år på grund af deres forskellige roller i at 
fremme hjerte- og hjernesundhed, ud over at være 
vigtig i fosterudviklingen. 

Omega-3's popularitet afspejles i en øget global 
efterspørgsel, da forbrugere over hele verden 
vælger kosttilskud eller fødevarer med yderligere 
sundhedsfremmende fordele. Samtidig er de 
traditionelle kilder til omega-3-fedtsyrer gennem 
fisk og fiskeolier begrænset. Den fremtidige 
bæredygtighed af de globale fiskeribestande er 
usikker, og mange fiskerier er allerede fuldt ud eller 
overudnyttet (FAO, 2018). Derfor søger forskere og 
fødevareforskere løbende efter nye og bæredygtige 
kilder til disse meget efterspurgte næringsstoffer. 



Calanus® Oil tilbyder de samme fordele som 
konventionel omega-3 sammen med yderligere 

sundhedsfremmende funktioner. 

  
Figur 1: Biomasse estimater for udvalgte marine arter og områder. 

  
Figur 2: Calanus finmarchicus høstes med eget udstyr 

Ressourcen Calanus finmarchicus 

Calanus® Oil er fra naturens side særdeles potent 
og stammer fra den nye kilde til omega-3 Calanus 
finmarchicus, et lille krebsdyr, der er den mest 
rigelige dyreart på planeten, og motoren i det 
Norske Havs økosystem (Skjoldal, 2004). Den 
årlige biomasseproduktion af Calanus finmarchicus 
i Norskehavet er mange gange højere end den 
samlede biomasse af alle fiskearter i det samme 

område, inklusive torsk, sild og makrel, og endda 
dobbelt så stor som verdens samlede fiskeri og 
akvakultur, hvilket fremhæver størrelsen af denne 
ressource, der hidtil ikke er blevet anvendt til 
human ernæring (figur 1). 

Den 3-4 mm lange Calanus finmarchicus er et frit 
levende krebsdyr med en livscyklus på 1 år. Den 
største biomasse findes i bunden af fødekæden, og 
anvendelse af ressourcer som små krebsdyr er 



både miljømæssigt effektiv og bioøkonomisk 
rimelig. I de arktiske farvande udnytter krebsdyrene 
effektivt den korte og intense periode af 
planteplankton blomstring, og omdanner hurtigt 
deres vegetabilske diæt til lipidlagring. Kun 10- 
15% af den årlige produktion af Calanus 
finmarchicus integreres i det næste trofiske niveau i 
fødekæden. En lille fraktion fortsætter som 
podnings bestand til kommende forår, mens 
flertallet dør og returnerer i fødekæden på dybe 
farvande. 

Denne hurtige omsætning i biomasse resulterer i 
en meget bæredygtig ressource med ekstremt lave 
niveauer af miljøforurenende stoffer. 

Høstingen udføres med egen teknologi, specielt 
udviklet til effektiv høstning og meget lav bifangst af 
fisk (figur 2). Det finder sted, mens krebsdyrene 
samles tæt på havoverfladen i perioden fra april til 
august. Fangsten fryses straks ombord på fartøjet 
for at sikre perfekt friskhed af råmaterialet. 

Efter fangsten bringes i land, bliver lipiderne 
forsigtigt ekstraheret, udtrykkeligt uden 
opløsningsmidler eller andre farlige hjælpestoffer. 
Derudover er ingen yderligere raffinering, 
koncentrering eller anden forarbejdning nødvendig 
for at opnå den rene oliefraktion. Netop derfor er 
Calanus® Oil utvivlsomt den mest naturlige og 
"uberørte" marine olie, der er kommercielt 
tilgængelig med en lipidsammensætning, der 
afspejler den vegetabilske diæt af krebsdyret. 

Voksestere - De nye lipider 

Alle olier omfatter en kæde af kulstof atomer 
bundet til brint atomer. Forskellige typer af fedt 
adskiller sig med antallet af kulstof atomer i kæden, 
og antallet og placeringen af dobbeltbindinger 
mellem dem. Små forskelle i strukturen, kan betyde 
kritiske forskelle i form og funktion. 

Fedtsyrer i krillolie er for det meste bundet til 
glycerol som fosfolipider, hvorimod fedtsyrer i 
fiskeolier findes som triglycerider. Det unikke ved 
Calanus finmarchicus afledte lipider er den kemiske 
form af voks-estere (figur 3). Kemisk beskrevet er 
det fedtsyrer esterificeret til fedtalkoholer (FAOH) 
som mono-estere. Voks-estere adskiller sig 
betydeligt fra fedt i andre marine (eller terrestriske) 
olier med hensyn til kemisk sammensætning, 
bioaktivitet og sundhedsmæssige fordele. 

Voks-esterne fra Calanus finmarchicus er rige på 
de sundhedsfremmende omega-3 fedtsyrer 
eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre 
(DHA). Derudover indeholder lipid ekstrakten store 
mængder af omega-3 fedtsyren stearidonsyre 
(SDA, 18:4 n-3), som let omdannes til EPA af den 
menneskelige krop. Den indeholder også andre 
vigtige fedtsyrer, såsom gondonsyre (20:1 n-9), 
cetolsyre (22:1 n-11) og oliesyre (18:1 n-9). 

Calanus® Oil har en viskositet, som enhver anden 
(poly)umættet næringsolie; en let tyktflydende 
væske. 

Figur 3: Grafisk oversigt over molekyle strukturer i de forskellige 
lipidklasser, der findes i marine olier, og hvordan strukturen af 
voks-ester adskiller sig fra resten. Den røde markering indikerer 
den enkelte alkoholkæde, som fedtsyrerne er bundet til, i 
modsætning til glycerolmolekylet, der udgør rygraden i 
fosfolipider og triglycerider. 

Fordøjelse af voks-estere og 
virkningsmekanismer 

Frie fedtsyre receptorer i kroppen, betragtes bredt 
som næringssensorer, og er involveret i 
reguleringen af inflammatoriske og metaboliske 
processer. En af disse er GPR120 receptoren, som 
findes i adskillige væv i kroppen, især i den distale 
tarm og tyktarm, såvel som i fedtvæv og 
makrofager. Dette er en receptor for mellem- og 
langkædede umættede fedtsyrer, herunder 
omega-3-fedtsyrer. Nylige studier har vist, at 
GPR120 spiller en hovedrolle i 
stofskifteforstyrrelser ved hjælp af modulering af 
tarmhormon sekretion og insulinfølsomhed og 
regulering af kropsvægt (Ulven & Christiansen, 
2015). 

Mens andre kost olier tilskriver deres virkninger 
som følge af hurtig optagelse, forklarer Calanus® 
Oil det den anden vej rundt. Den unikke 
sammensætning af disse nye lipider, gør det muligt 
for dem at modstå den første linje af 
fordøjelsesenzymer, hvilket tillader lipiderne at nå 
den distale del af fordøjelseskanalen uden at gå på 
kompromittere  biotilgængeligheden af fedtsyrerne. 
Når voks-estermolekylerne i sidste ende spaltes 
under fordøjelsen, aktiverer frigivelsen af de stærkt 
potente fedtsyrer GPR120 receptorne, der er til 
stede i vævet og udøver dens virkninger. Mens EPA 
og DHA er blandt de stærkere af de almindelige frie 
fedtsyrer på GPR120, har SDA for nylig vist sig at 
være en af de mest potente fedtsyrer, der aktiverer 



denne centrale receptor (Ulven & Christiansen, 
2015). 

En stærk anti fedmefremende effekt, 
der lindrer betændelse i fedtvæv og 
forbedrer insulinfølsomheden i hele 
kroppen 

Mekanismerne for insulinresistens er 
multifaktorielle og er stadig på forskningsstadiet, 
men det ser ud til, at kronisk betændelsestilstand, 
især lokalt i abdominal fedtvæv, sammen med et 
konstant overskud af næringsstof spiller 
hovedrollen. Disse tilstande er stærkt forbundet 
med intraabdominal fedme. 

Da fordøjelsen af voks-estere er meget langsom, vil 
fedtsyrerne (og fedtalkoholer) i Calanus® Oil nå 
den distale tarme, mens andre omega-3-former 

absorberes for hurtigt til at komme dertil. Den 
distale tarm indeholder GPR120 receptorer, der 
interagerer med Calanus® Oil’s flerumættede 
fedtsyrer. 

Resultatet er reduceret aflejring af intra-abdominalt 
fedt, hvilket fører til reduceret fedt celle (adipocyt) 
størrelse. Store adipocytter forårsager celle 
hypoxia (ilt mangel), makrofag infiltration og en 
kronisk lav grad af systemisk betændelse, som 
over tid er en betydelig risikofaktor for udvikling af 
metaboliske relaterede sygdomme, såsom 
insulinresistens (og i den næste fase diabetes), 
hypertension (forhøjet blodtryk) og generel 
inflammation i kroppen. Sunde adipocytter udskiller 
også større mængder adiponectin, hvilket øger 
insulinfølsomheden, og derved modvirker 
udviklingen af insulinresistens. 

 

Figur 4: Metabolske veje for omega-6 og omega-3 fedtsyrerne, der konkurrerer om det samme enzymsystem. 

Anti-inflammatorisk styrke 

Betændelse er en vigtig del af patofysiologien ved 
adskillige medicinske tilstande. Både akut og 
kronisk betændelsestilstand er trusler mod 
helbredet. Mens akut betændelse ofte har tydelige 
resultater såsom hud- og led problemer, udgør 
kronisk betændelsestilstand en langvarig 
risikofaktor for alvorlige tilstande relateret til for 
eksempel hjerte-kar-sygdom, insulinfølsomhed og 
udvikling af diabetes (Gregor og Hotamisigil, 2011). 

Konsekvensen af øget indtag af omega-6 på 
bekostning af omega-3 er, at omega-6 metabolitter 
(nedbrydningsprodukter) dannes i større mængder 
end dem fra omega-3 fedtsyrer. Forenklede 
omega-6 afledte metabolitter betragtes som pro-

inflammatoriske. I modsætning hertil fremmer 
omega-3 derivaterne for det meste 
antiinflammatoriske virkninger. Desuden er 
resolviner, protectiner og maresiner relativt nyligt 
opdagede familier af stærkt potente formidlere med 
betændelsesopløsende egenskaber, afledt af 
omega-3 PUFA, hvilket tilføjer til indsigten i de 
vigtige og forskellige biologiske roller af disse 
fedtsyrer (Serhan & Levy, 2018) . 

Calanus® Oil har de samme antiinflammatoriske 
fordele som andre omega-3-kilder, men tilbyder 
yderligere styrke ved reduktion af kronisk 
betændelsestilstand gennem reduceret aflejring af 
intraabdominalt fedt, reduktion af leversteatose 
samt forbedring af glukosetolerance. Stearidonsyre 
(SDA) bidrager også til den antiinflammatoriske 



styrke ved at konkurrere om de samme enzymer, 
som er involveret i omdannelse af omega-6 
fedtsyrer til proinflammatorisk arachidonsyre (figur 
4). 

Summeret fungerer triglycerider og fosfolipider 
hovedsageligt som byggesten til 
antiinflammatoriske eicosanoider, medens de voks-
esterbundne omega-3-fedtsyrer fra Calanus® Oil 
anvender en tre vinklet tilgang til antiinflammatorisk 
virkning ved: 

1. leverer omega-3-fedtsyrer, der fungerer som 
byggesten til de antiinflammatoriske 
formidlere eicosanoider. 

2. leverer stearidonsyre (SDA). SDA 
konkurrerer om elongase enzymet, som 
også omdanner omega-6 fedtsyrer, hvorved 
resultatet af omega-6 baserede 
proinflammatoriske formidlere sænkes (figur 
4). 

3. leverer fedtsyrer i voks-ester form. Voks-
estere forbedrer fedtstofskiftet, hvilket fører 
til en reduktion i fedtcellestørrelse. 
Forstørrede fedtceller er ofte hypoksiske, 
hvilket igen kraftigt aktiverer inflammatoriske 
reaktioner. Dette medfører systemisk 
lækkende proinflammatoriske formidlere. 

Derfor er sunde fedtceller vigtige 
bidragydere til lavere kropsbetændelse. 

Prækliniske forsøg har bekræftet, at der er gode 
grunde til at tro, at Calanus® Oil udøver en mere 
potent antiinflammatorisk virkning end andre 
omega-3-produkter, og dette vil blive undersøgt 
yderligere i både prækliniske og humane kliniske 
forsøg. 

Andre vigtige bestanddele af Calanus® 
Oil 

Den specielle kombination af de tre omega-3 
flerumættede fedtsyrer SDA, EPA og DHA skyldes, 
at fytoplankton fedtsyrer er inkorporeret i 
krebsdyrets reserve lipider. Derfor er fedtsyrerne, 
der findes i Calanus® Oil, i vid udstrækning 
afspejlet af fytoplanktons fedtsyresammensætning. 
Det høje indhold af langkædede enkeltumættede 
fedtsyrer og deres tilsvarende langkædede 
fedtalkoholer i Calanus® Oil er resultaterne af 
krebsdyrenes egen syntese. 

Da Calanus® Oil er en lipidekstrakt fra en naturlig 
kilde, indeholder den et betydeligt antal 
fedtopløselige bestanddele såsom astaxanthin, 
plantesteroler, fedtalkoholer og mere end 15 
forskellige fedtsyrer, som illustreret i figur 5. 

Figur 5: Sammensætningen af Calanus® Oil 

Højt indhold af EPA forløberen 
stearidonsyre, forøger EPA niveauet i 
kroppen 

Årtier af forskning understøtter, at højere indtag af 
EPA og DHA er forbundet med reduceret risiko for 

dødelighed som følge af koronar hjertesygdom og 
pludselig hjertedød (Narayan et al, 2006). Foruden 
EPA og DHA er Calanus® Oil især rig på SDA 
(stearidonsyre). Dette er den første metabolit 
dannet direkte fra alfa-linolensyre (ALA, 18: 3 n-3) 
(figur 4). ALA omdannes dårligt til EPA og DHA i 
kroppen. SDA konverteres langt mere effektivt 



videre til EPA end ALA, og er blevet omtalt som 
værende en ‘pro-EPA' fedtsyre (Whelan, 2009). 
Dette har ført til forslaget om en direkte indtagelse 
af SDA som en anden strategi for at øge vævets 
EPA-niveauer. Netop derfor har SDA for nylig fået 
mere opmærksomhed. Flere undersøgelser viser 
fordelagtige virkninger af enkeltstående SDA, og 
ikke kun som en effektiv forløber for EPA. 
Stearidonsyre sammenlignes positivt med EPA i 
side-by-side eksperimenter i et begrænset antal 
studier (Whelan, 2009). 

Enkeltumættede fedtsyrer 

Seven Countries Study, som blev gennemført i 
1960'erne førte til opdagelsen af, at langkædede 
enkeltumættede fedtsyrer (LC-MUFA) kunne have 
positive sundhedseffekter (Keys et al, 1966). Dette 
øgede interessen for olivenolie og 
“middelhavskost”, en kost der stadig betragtes som 
et sundt valg. Forskere har foreslået at en vigtig 
rolle af MUFA er hjerte-kar-sundhed, da MUFA 
rapporteres at have gunstige effekter på det 
metaboliske system og er risiko markører for hjerte-
kar-sygdomme, såsom blodtryk, blodlipider og 
insulinfølsomhed, samt potentialet for at forbedre 
risikoen for fedme. 

De fleste MUFA undersøgelser relateret til 
sundhedseffekter, har udelukkende fokuseret på 
oliesyre (C18:1 n-9), som der er rigeligt af i 
middelhavskosten. Der er begrænset information 
tilgængelig om effekten af andre kost MUFA'er, 
såsom langkædede MUFA'er med kulstofkæder 
længere end 18. Selvom de ikke findes i de fleste 
kostkilder, er gondonsyre (20:1 n-9) og cetolsyre 
(22:1 n-11) rigeligt tilstede i Calanus® Oil sammen 
med oliesyre. 

Når den anbefalede omega-3 dosis kombineres 
med MUFA indtagelse, er der rapporteret om 
yderligere forbedringer i hjerte-kar-sygdomsrisiko 
(Yang et al, 2016). 

Langkædede fedtholdige alkoholer 

Voks-estrene i Calanus® Oil indeholder 
langkædede fedtalkoholer, der hovedsageligt er 
enkeltumættede. Fedtalkoholerne eicosenol (20:1 
n-9) og docosenol (22:1 n-11) udgør hovedparten 
af alkoholfraktionen. Fedtalkoholerne stammer fra 
“de novo biosyntese” af de tilsvarende fedtsyrer og 
derefter reduktionen af fedtsyrerne til fedtalkoholer. 

Det har vist sig, at langkædede alkoholer fra 
jordbaserede kilder, såsom risklidvoks og 
sukkerrørvoks øger den fysiske ydeevne, og giver 
antiinflammatoriske virkninger. Det er blevet 
antydet, at de langkædede fedtalkoholer forbedrer 
den fysiske ydeevne ved at spare muskelernes 
glykogenlagre, ved at øge lipidoxidationen (Taylor 
et al, 2013). Der er dog få undersøgelser af 
virkningen af marine fedtalkoholer, og yderligere 
undersøgelse er derfor påkrævet. 

Astaxanthin - den naturligt 
forekommende antioxidant 

Calanus® Oil genkendes let på dens rubinrøde 
farve, hvilket skyldes indholdet af den 
lipidopløselige carotenoid astaxanthin. 
Krebsdyrene anvender caroten fra deres 
fytoplankton diæt som en forløber for astaxanthin 
syntese. Det er blevet foreslået, at en af 
astaxanthins centrale funktioner i calanoide 
krebsdyr er at forbedre den antioxidative 
beskyttelse af de værdifulde reserve lipider. 
Astaxanthin i de små krebsdyr er også blevet 
foreslået at deltage i lipid metabolismen og tjene 
både som lys beskyttelse såvel som camouflage. 
Oxidation spiller en grundlæggende rolle i 
reduktionen af lipidkvaliteten. Det forværrer 
sensorisk kvalitet og næringsværdi og kan i sidste 
ende føre til produktion af giftige forbindelser. 
Marine olier og produkter med et højt indhold af 
langkædet flerumættede fedtsyrer er især 
modtagelige for oxidation. For at forbedre oxidativ 
stabilitet tilsættes naturlige eller syntetiske 
antioxidanter ofte til rå og raffinerede olier. I 
Calanus® Oil er tilsætning af yderligere 
antioxidanter imidlertid ikke nødvendig, da den 
naturlige tilstedeværelse af astaxanthin i høj grad 
beskytter lipiderne mod oxidation. 



Figur 6: Et 72 timers tidsforløb af plasma EPA og DHA som respons på en enkelt portion voks-esterolie mod en næsten dobbelt dosis 
medicinsk fiskolie. 

Stærkt videnskabeligt fundament 

Kliniske og prækliniske studier har hidtil været 
fokuseret på screening for effekter og mekanismer 
hos mennesker for at dokumentere sikkerhed og 
optagelse. Siden begyndelsen af den 
videnskabelige udforskning vokser mængden af 
videnskabelige publikationer og afhandlinger 
kontinuerligt. Indtil nu har fire doktorander forsvaret 
deres arbejde, og der er produceret 11 
fagfællebedømte artikler inden for biomedicinsk og 
biokemisk videnskab. Resultaterne har tiltrukket sig 
meget opmærksomhed. 

Prækliniske data viser, at Calanus® Oil har en 
positiv effekt på blodsukkerstabilisering og 
vægtøgningsreduktion, eller mere præcist på 
reduceret deponering af intraabdominal og 
leverfedt. Disse effekter er specifikke for Calanus® 
Oil, og ses ikke i andre marine olier, der tilbydes 
som kosttilskud. Derudover har de samme 
undersøgelser vist en stigning i udholdenhed og en 
potent antiinflammatorisk virkning. 

Sikkerhed og biotilgængelighed er blevet 
dokumenteret i humane studier. 
Biotilgængelighedsundersøgelsen viste, at 
Calanus® Oil giver en dobbelt så høj optagelse 
sammenlignet med ethylestere (figur 6), hvilket 
bekræfter, at voks-estrene fordøjes og dens 
omega-3-fedtsyrer absorberes (Cook et al. 2016). 

Adskillige doktorander og forskere er involveret i 
igangværende projekter relateret til mekanistiske 
og prækliniske studier samt kliniske forsøg, der er 
direkte relateret til virkningen af Calanus® Oil. 
Calanus A/S er i øjeblikket involveret i adskillige 
kliniske forsøg inden for: metabolisk helbred af 
ældre, antiinflammatoriske effekter kombineret med 
træning og en stor interventionsundersøgelse af 
børn med ADHD. 

Fremtidige studier vil blive mere og mere målrettet 
mod specifikke effekter, og det langsigtede mål er 
at kvalificere sig til en eller flere godkendte 
sundhedsanprisninger i EU og andre markeder. 

  



  
Resumé 

Det lille krebsdyr Calanus finmarchicus repræsenterer Arktis på alle måder - sej, frisk og sund. De 
miljøvenlige høstmetoder og en forarbejdning helt fri for opløsningsmidler sikrer, at den arktiske friskhed 
overføres til Calanus® Oil. 



Calanus® Oil’s helt unikke kombination af flerumættede og enkeltumættede fedtsyrer i kombination med 
fedtalkoholer, tæt beskyttet af den stærke antioxidant astaxanthin, præsenterer et længe ventet naturligt 
kosttilskud, der understøtter sundheden for mennesker med metaboliske lidelser, eller som er i risikogruppen 
for at udvikle sådanne. Virknings mekanismen er tæt forbundet med antiinflammatoriske virkninger. Med 
SDA, der konkurrerer om elongase- og desaturase enzymerne (hvilket resulterer i mindre omega-6 
omdannelse) og GPR120-aktivitet (understøtter adipocyt sundhed, hvilket giver reduceret kronisk 
betændelse og forbedrer insulinfølsomheden), er Calanus® Oil den mest potente antiinflammatoriske marine 
olie på markedet. 
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