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Bakgrunn 
I 2005 vil et nytt fôrmiddelvurderingssystem, NorFor Plan, tas i bruk i Norge, 
Sverige, Danmark og Island. I denne modellen vurderes grovfôrkvaliteten på en 
annen måte enn tidligere, først og fremst gjennom evaluering av grovfôrets 
fiberfraksjoner. Fiberfraksjonene i grovfôret har avgjørende betydning for energi 
og proteinverdien, og fôrkvaliteten påvirkes derfor av hvor stor andel av 
fiberfraksjonen (NDF) som er tilgjengelig for drøvtyggeren. Den delen som ikke 
kan utnyttes, den totalt ufordøyelige fiberfraksjonen (UNDF), er en av de viktigste 
parametrene i et framtidig fôrmiddelvurderingssystem. I forbindelse med praktisk 
fôrplanlegging må derfor UNDF bestemmes rutinemessig for at kvaliteten av 
grovfôret skal kunne vurderes. UNDF kan bestemmes ved hjelp av in sacco- 
metoden på fistulerte kyr. Denne metoden er valgt som referansemetode i det nye 
fôrmiddelvurderingssystemet, men er arbeidskrevende og kostbar, og lite egnet 
for rutineanalyser. For å kunne ta i bruk et nytt fôrmiddelvurderingssystem, må 
det derfor utvikles rutineanalyser for bestemmelse av UNDF. 
 
NIRS-metoden (Nær-infrarød refleksjons-spektroskopi) er en billig og rask 
metode som med bakgrunn i kjente kjemiske og biologiske egenskaper kan 
kalibreres for rutinemessige bestemmelser av kjemisk innhold og fordøyelighet av 
ulike næringsstoffer i fôret. Nousiainen m.fl. (2004) fant at NIRS har et potensiale 
for rutinemessig bestemmelse av UNDF. Planteforsk Løken har kalibrert NIRS for 
bestemmelser av kjemiske parametere og av fordøyelighet i grasprøver, men har 
ingen kalibrering for å kunne bestemme UNDF. Formålet med dette arbeidet var 
derfor å kalibrere og teste NIRS-metoden for rutinemessige bestemmelser av 
UNDF i gras, surfôr og høy av timotei, engsvingel og rødkløver.  
 



 
Materiale og metoder 
I arbeidet med å kalibrere NIRS for bestemmelse av UNDF ble plantemateriale fra 
to tidligere utførte forsøk med kjent innhold av in sacco-UNDF benyttet. Det ene 
forsøksmaterialet besto av prøver av gras, surfôr og høy fra feltforsøk utført på 
Vollebekk i Ås, Særheim i Klepp og Holt i Tromsø. Forsøksopplegget er tidligere 
beskrevet av Ruud m.fl (1994). Det andre forsøksmaterialet består av blad- og 
stengelprøver av timotei dyrket i veksthus. Forsøksopplegget i dette forsøket er 
kort beskrevet av Viken m.fl. (2003). 
 
In sacco-metoden er benyttet som referansemetode for bestemmelse av UNDF. In 
sacco-UNDF ble bestemt ved at poser med fôr ble inkubert i to fistulerte kyr fôret 
på vedlikeholdsnivå. NDF-innholdet i restmaterialet etter 144 timers inkubasjon 
ble betraktet som totalt ufordøyelig. En oversikt over NDF-egenskapene i 
kalibreringsmaterialet er vist i Tabell 1. 
 
Datasettet som dannet grunnlaget for NIRS-kalibreringen besto totalt av 382 
prøver. Et testsett på 75 prøver ble plukket ut tilfeldig for validering, og de 
resterende prøvene ble benyttet til å utvikle en kalibreringsligning. 
Kalibreringsligning for UNDF ble utviklet ved hjelp av regresjonsmetoden MPLS 
(modified partial least square). Ut fra denne ligningen ble innhold av UNDF i 
testsettet predikert. Hele prosedyren ble gjennomført i fire omganger, og 
resultatene som er presentert er et gjennomsnitt av disse. 
 
Tabell 1. Innhold av NDF og ufordøyelig NDF (UNDF) i forsøksmaterialet. 

 Snitt Min Max 
NDF, % av TS 57,8 27,1 72,1 
UNDF, % av TS 10,2 1,4 36,0 
UNDF, % av NDF 18,5 3,5 55,7 

 
 
Resultater og diskusjon 
Kalibrering 
Figur 1 viser sammenhengen for hele datasettet mellom UNDF (% av TS) bestemt 
ved in sacco-metoden og ved NIRS-metoden. Figuren viser en lineær 
sammenheng mellom UNDF-verdier bestemt in sacco og predikerte UNDF-
verdier ved NIRS-metoden. Verdier av UNDF fra begge forsøksseriene ser ut til å 
samle seg rundt samme regresjonsligning. Konserveringsmetode har dermed liten 
betydning for hvor godt NIRS-metoden predikerer UNDF, og ligningen 
predikerer derfor UNDF like godt i surfôr og høy som i gras. Spredningen rundt 



linjen er litt større ved høge UNDF-verdier. Ingenting tyder imidlertid på at in 
sacco-UNDF og NIRS-UNDF i disse stengelprøvene har en annen sammenheng 
enn de resterende prøvene i datamaterialet.  
 
Sammenhengen mellom in sacco-UNDF og NIRS-UNDF uttrykt i % av NDF 
viste en gjennomsnittlig forklaringsgrad (R2) for de fire rundene på 0,94, altså 
kunne regresjonsligningen forklare 94 % av variasjonen i kalibreringssettet. 
Standardprediksjonsfeil etter kryssvalidering i kalibreringsprosedyren (SECV) var 
2,6 % -enheter. UNDF uttrykt i % av tørrstoff ble tilsvarende bestemt med verdier 
for R2 og SECV på henholdsvis 0,96 og 1,4 % -enheter.  

Figur 1. Sammenhengen mellom in sacco-UNDF ( % av TS) og predikert UNDF ( % av TS) 
med NIRS når alle prøvene er med i kalibreringssettet. 
 
Validering 
Når en brukte valideringssett på 75 prøver (fire ulike testsett), ble gjennomsnittlig 
R2 og standard prediksjonsfeil (SEP) henholdsvis 0,88 og 3,3 % -enheter når 
UNDF ble uttrykt i % av NDF. For UNDF uttrykt i % av tørrstoff ble tilsvarende 
verdier 0,92 og 1,8 % -enheter. 
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Konklusjon 
Resultatene viser at NIRS er en interessant og akseptabel metode for å bestemme  
UNDF i gras, surfôr og høy av timotei, engsvingel og rødkløver. Arbeidet med å 
tilføre nye referanseprøver i kalibreringen, for eksempel av andre typer 
grovfôrslag, bør videreføres, slik at en får et best mulig grunnlag til å predikere 
UNDF også i andre typer fôr.  
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