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Innledning 
Fett har flere viktige funksjoner i hundefôr. Det tilfører hunden essensielle 
fettsyrer, konsentrert energi, det er bærer av fettløselige vitaminer og gir fôret god 
smakelighet. I tørrfôr brukes mange fettkilder, både av animalsk og vegetabilsk 
opprinnelse. Hvilke fettkilder produsenten velger vil avhenge av flere forhold: 
innhold av essensielle fettsyrer, smeltepunkt, smak, oksidasjonsfare og ikke minst 
pris. Inntil nylig er det bare det bare linolsyre (18:2n-6) som har blitt bestemt til å 
være essensiell for hund, men n-3 fettsyrene har kommet mer i fokus. De 
langkjedede n-6 og n-3 fettsyrene er essensielle cellemenbrankomponeter og er 
dessuten byggesteiner for 20 karbon forbindelser med hormonvirkning 
(eicosanoider). Selv om ingen har påvist at n-3 fettsyrer er essensielle for hund 
blir det regnet som såkalt betinget essensiell og det anbefales et tilskudd av n-3 
fettsyrer på 0,03 g/MJ omsettelig energi i fôr valper og lakterende tisper  og noe 
lavere til voksne hunder (NRC 2003). Tilskuddet angis som en sum av 20:5 n-3 
(EPA) og 22:6 n-3 (DHA). For hund kan det tenkes at behovet er så lavt at de 
mengdene n-3 fettsyrer som blir tilført gjennom morsmelken og fôringrediensene 
er tilstrekkelig. Både de langkjedede n-6 og n-3 fettsyrene virker dempende på 
unormale betennelsesreaksjoner og immunresponser, men med noe ulik 
mekanisme. I forhold til hudlidelser hos hund har tilførsel av EPA og  DHA fra 
fiskeolje vist bedre effekt enn ved bruk av n-6 fettsyrer (Logas & Kunkle, 1994). 
Flere produsenter av hundefôr tilsetter n-3 fettsyrer og bruker dette i 
markedsføringen av sitt hundefôr. Det er også et kjent fenomen blant hundeeiere 
at fôrskifte kan føre til at hunden får problemer med hud eller pels, eller at 
problemene blir borte.  Dette kan skyldes at det nye fôret har en annen 
fettsyresammensetning.  Vi ønsket derfor å analysere 12 kommersielle tørrfôr som 
selges i Norge for å undersøke om det var forskjeller i innhold av essensielle 
fettsyrer inkludert n-3 fettsyrer. 
 
Materiale og metoder 
Tre ulike produksjoner av hvert av de 12 hundefôrmerkene ble blandet og 
analysert for hovednæringstoffer inkludert fett og fettsyrer. Merkene var Precept, 



Kaisa, Eukanuba, Proplan, Specific, Hill’s, Pedigree, Doggy, Labb, Friskies, Troll 
og Royal Canine. Flere opplysninger om fôrtypene finnes i Ahlstrøm et al. (2004).  
 
 
 
Resultater og diskusjon 
Analysen av de 12 fôrtypene viste ingen store avvik i forhold til deklarert kjemisk 
innhold inkludert fettinnhold. Innholdet av mettet, monoumettet og flerumettet fett 
varierte henholdsvis mellom 27,7 og 40.5%, 31,6 og 45,0% og 18,1 og 43,1% 
(Tabell 1). Den relativt store forskjellen mellom fôrtypene i 
fettsyresammensetning  viser at det har vært brukt ulike fettkilder. Det laveste  
innholdet av linolsyre (18:2 n-6) ble målt til 14,0 % av fettet (fôr 12), mens det 
høyeste var 36,2 % (fôr 6) (Tabell 2). For gamma linolensyre (18:3 n-6) var nivå 
lavt og ganske likt i alle fôr, mens for arakidonsyre (20:4 n-6) var forskjellene til 
dels store, fra 0,2 % i fôr 7 til 0,7 % i fôr 3. For n-3 fettsyrene varierte innholdet 
av EPA og DHA fra ingenting (fôr 10) til relativt høyt innhold (fôr 2,4,5,11). Fôr 
6 skilte seg ut med å ha det høyeste totale innhold av n-3 fettsyrer, men nesten 
utelukkende bestod av alfa-linolensyre (18:3 n-3).  
        
 
Tabell 1.Innhold av tørrstoff (TS), omsettelig energi (OE) (MJ/kg), fett (%,) og  fettsyrer (% 
av fett)  i 12 tørrfôr til hund 

Fôr TS O.E. Fett Mettet Mono-
umettet 

Flere-
umettet 

1 93,9 14,5 16,1 28,8 45,0 24,2 
2 92,8 14,2 13,4 35,4 38,9 23,9 
3 92,4 15,8 15,7 30,9 40,2 27,0 
4 93,0 16,0 16,9 37,9 40,0 19,0 
5 91,7 13,7 12,1 35,0 41,9 21,0 
6 93,0 13,6 9,5 24,3 31,6 43,1 
7 93,6 15,3 13,4 33,7 38,4 25,6 
8 91,8 14,5 12,8 34,4 42,8 20,0 
9 93,2 14,6 14,1 27,7 37,5 33,5 

10 92,3 14,1 11,8 40,5 37,8 19,1 
11 92,4 14,5 11,3 35,4 42,7 18,4 
12 91,7 14,8 14,8 37,6 41,4 18,1 

 
   
Den store forskjellen i n6/n3 forholdet i fôrtypene viste at produsentene hadde ulike 
strategier når de har valgt fettkilde for å tilføre tilstrekkelige mengder essensielle fettsyrer. 
Forholdet mellom n-6 og n-3 fettsyrer er imidlertid ikke betraktet som et optimalt mål for å 
vurdere tilførselen av essensielle fettsyrer (de Deckere et al. 1998). Grunnen til dette er at 



alfa-linolensyre ikke har samme effekt som EPA og DHA i stoffskifte. Alfa-linolensyre kan 
omdannes til EPA og DHA, men omdanningen er lite effektiv hos mange arter (NRC, 
2003). Dessuten vil ikke en reduksjon i n-6 inntaket føre til tilsvarende effekter som en 
økning i n-3 inntaket. I stedet for å bruke n-6/n-3 forholdet som mål bør en se på de enkelte 
essensielle fettsyrene. En godt eksempel på dette kan en se i dette forsøket hvis man 
sammenligner fôr 6 og fôr 11. De to fôrtypene har samme n-6/n-3 forhold, men for fôr 6 
var alfa-linolensyre den dominerende n-3 fettsyren og nivået av EPA og DHA er svært lavt. 
For fôr 11 var EPA og DHA nivået mye høyere.      

 
Tabell 2.Innhold av essensielle fettsyrer i tolv hundefôr(% av  fett) 

Fôr 18:2 
n-6 

 

18:3 
n-6 

 

20:4 
n-6 

Total 
n-6 

18:3 
n-3 

20:5 
n-3 

22:6  
n-3 

 

Total  
n-3 

n-6 
/n-3 

1 20,1 0,2 0,4 20,7 2,4 0,3 0,2 2,9 7/1 
2 18,7 0,1 0,5 19,3 2,2 0,6 0,9 3,7 5/1 
3 22,3 0,1 0,7 23,1 1,7 0,7 0,5 2,9 8/1 
4 15,5 0,1 0,5 16,1 1,1 0,4 0,8 2,3 7/1 
5 17,2 0,1 0,3 17,6 1,2 0,5 0,9 2,6 7/1 
6 36,2 0,1 0,3 36,6 6,1 0,1 - 6,2 6/1 
7 23,6 0,1 0,2 23,9 1,3 0,1 - 1,4 17/1 
8 16,6 0,1 0,4 17,1 1,5 0,3 0,5 2,3 7/1 
9 29,5 0,1 0,4 30,0 2,7 0,1 0,2 3,0 10/1 

10 17,1 0,1 0,3 17,5 1,4 - - 1,4 12/1 
11 14,9 0,1 0,3 15,3 1,4 0,4 0,7 2,5 6/1 
12 14,0 0,1 0,3 14,4 1,6 0,6 0,8 3,0 5/1 

 
Alle fôrtypene tilfredstilte kravene til anbefalt innhold av linolsyre (18:2n-6), alfa 
linolensyre (18:3n-6) og arakidonsyre (20:4n-6), i valpefôr gitt av NRC (2003). 
Kravene er  på henholdsvis 0,8 g, 0,05 g og 0,02g per MJ. For EPA + DHA er 
anbefalt innhold satt til 0,03 g per MJ. Blant fôrtypen varierte innholdet fra 0,47 g 
til ikke målbart nivå. To av fôrtypene (fôr 6 og fôr 10) tilfredstilte ikke kravet. 
 
Konklusjon 
Innholdet av essensielle fettsyrer i tørrfôr til hund varierer betydelig. Forskjeller i 
innhold av essensielle n-6 og n-3 fettsyrer kan muligens være årsaken til at hunder   
reagerer på skifte fra et fôr til et annet.   
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