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Introduksjon 
Fordøyelighetsstudier bidrar med informasjon om tilgjengeligheten av 
næringsstoffer i fôr og fôringredienser hos den arten som blir studert. Denne 
informasjonen kan også benyttes for å kunne forutsi noe om fordøyelighet hos 
andre arter. Hund, blårev og mink tilhører pattedyr ordenen Carnivora, og er 
karakterisert av en kort tarm, en rask passasjehastighet, samt at de er adaptert til 
fôr med høy energitetthet og høy fordøyelighet. Formålet med dette studiet var å 
undersøke total fordøyelighet av protein og essensielle aminosyrer hos hund, 
blårev og mink for å kunne vurdere om data fra en art kan brukes for å forutsi 
fordøyelighet hos de andre artene. 
 
Materiale og metoder 
 
Syv ekstruderte fôr ble produsert ved Senter for Fôrteknologi, Ås, Norge. Fôrene 
ble formulert til å inneholde 30% råprotein, 20% råfett og 40% karbohydrater. 
Kontrollfôret inneholdt fiskemel av høy kvalitet som hovedproteinkilde (Norse 
LT-94) (FMLT diett). I de andre fôrene ble 50% av råproteinet fra fiskemel byttet 
ut med protein fra fiskemel av standard kvalitet (FMSQ fôr), soyamel (SBM fôr), 
kyllingmel (PM fôr), kjøttmel (MM fôr), kjøttbeinmel (MBM fôr) eller et 
proteinmel produsert fra bakterier dyrket på metangass (BioProtein) (BPM diett). 
Apparent total fordøyelighet ble undersøkt hos hund (Canis familiaris) ved 
Forsvarets hundeskole, Drøbak, samt hos blårev (Alopex lagopus) og mink 
(Mustela vison) ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges 
landbrukshøgskole. Data fra hund, blårev og mink ble testet ved GLM 
variansanalyse (SAS, 1985). For hvert fôr ble effekt av art på fordøyelighet testet. 
Forskjeller mellom gjennomsnitt ble testet ved hjelp av en T-test. En Pearson 
korrelasjons-koeffisient ble beregnet for å uttrykke kovariansen mellom 
fordøyelighet hos hund, blårev og mink i de syv forsøksfôrene. 
 



Resultater 
 
Gjennomsnittlig apparent total fordøyelighet av råprotein og essensielle 
aminosyrer hos hund, blårev og mink er angitt i Tabell 1. Fordøyeligheten av 
råprotein hos hund var høyere enn verdiene hos blårev og mink (P < 0.001). Det 
var en signifikant korrelasjon mellom fordøyelighet av råprotein hos hund og 
blårev (P < 0.05), mens ingen tilsvarende signifikant korrelasjon ble observert 
mellom mellom hund og mink. Fordøyeligheten av alle essensielle aminosyrer var 
lavere hos blårev enn hos hund (P < 0.001). Gjennomsnittlig fordøyelighet av 
essensielle aminosyrer viste at minken oppnådde like eller høyere verdier enn de 
tilsvarende fordøyelighetene hos hund, med unntak av histidin, treonin og 
tryptofan, som var lavere fordøyelige hos mink (Tabell 1). De fleste essensielle 
aminosyrer viste høy korrelasjon mellom alle artene (Tabell 2).  
 
Tabell 1 Gjennomsnittlig apparent total fordøyelighet (%) av råprotein og essensielle 
aminosyrer hos hund, blårev og mink. 
  Hund Blårev Mink Sign. Felles 

s.e. 
 F† F x A‡  
Råprotein 86.4a 83.4b 83.1b *** > 0.05 0.33 
Essensielle aminosyrer  
 Arg 91.3a 89.3b 90.9a *** ** 0.20 
 His 88.2a 86.9b 84.6c *** * 0.33 
 Ile 87.3b 84.3c 88.3a *** * 0.31 
 Leu 89.6a 87.3b 89.8a *** * 0.23 
 Lys 88.5b 86.5c 89.4a *** ** 0.23 
 Met 89.5b 87.8c 90.6a *** ** 0.23 
 Phe 87.7b 85.5c 89.5a *** > 0.05 0.27 
 Thr 87.0a 83.1b 78.2c *** ** 0.30 
 Trp 84.4a 80.9b 79.3c *** * 0.48 
 Val 86.4a 83.5b 86.3a *** > 0.05 0.31 
† Effekt av fôr (F): Signifikans indikerer forskjeller i fordøyelighet mellom de ulike 
forsøksfôrene. 
‡ Effekt av fôr x art (F x A): Signifikans indikerer at forskjellen i fordøyelighet mellom 
fôrene er avhengig av art. 
*: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 2 Pearson korrelasjons koeffisient (r) for fordøyelighet av protein og essensielle 
aminosyrer hos hund, blårev og mink i syv dietter. 
 Hund/Blårev Hund/Mink Blårev/Mink 
 r Signifikans r Sign. r Signifikans 
Råprotein 0.783 * 0.739 P > 0.05 0.969 *** 
Essensielle aminosyrer  
 Arg  0.952 ** 0.939 ** 0.955 *** 
 His  0.761 * 0.814 * 0.922 ** 
 Ile 0.830 * 0.899 ** 0.971 *** 
 Leu 0.881 ** 0.917 ** 0.964 *** 
 Lys 0.830 * 0.858 * 0.870 * 
 Met 0.670 P > 0.05 0.729 P > 0.05 0.922 ** 
 Phe 0.875 * 0.883 ** 0.990 *** 
 Thr 0.889 * 0.877 * 0.950 ** 
 Trp 0.851 * 0.674 P > 0.05 0.924 ** 
 Val 0.911 ** 0.926 ** 0.983 ** 
*: P < 0.05, **: P < 0.01, ***: P < 0.001. 
 
Diskusjon 
 
Den generelt høyere fordøyeligheten av råprotein hos hund enn hos blårev og 
mink i dette studiet er sannsynligvis forårsaket av mer fermentering av protein i 
baktarmen hos hund enn hos blårev og mink på grunn av anatomiske og 
fysiologiske forskjeller i dette tarmavsnittet. Proteinfordøyelse hos mink er bare 
minimalt påvirket av mikrobiell aktivitet i baktarmen (Skrede og Szymeczko, 
1990), og dette forklarer den lavere proteinfordøyeligheten hos mink i forhold til 
hos hund. I dette studiet var fordøyeligheten av protein lik hos blårev og mink. 
Dette er i kontrast til tidligere studier, som har vist høyere fordøyelighet av 
protein hos blårev i forhold til hos mink (Ahlstrøm og Skrede, 1995, Ahlstrøm og 
Skrede, 1998). En forklaring på dette kan sannsynligvis være at egenskapene til 
proteinkildene og andre fôringredienser kan påvirke forskjellen i 
proteinfordøyelighet mellom artene. Hos gris er fermentering i baktarmen mer 
markert i dietter som inneholder protein med en lavere ileal fordøyelighet (Eggum 
et al., 1982). 
 
Forskjellene i fordøyelighet av essensielle aminosyrer mellom artene kan 
sannsynligvis forklares av endringer i aminosyresammensetningen i tarminnholdet 
som skjer i løpet av passasjen gjennom baktarmen. De er nylig rapportert at 
innholdet av mikrobeprotein i avføring hos hund kan være så høy som 50% (Karr-
Lilienthal et al., 2004). Påvirkningen av mikrober, både ved fermentering og ved 
produksjon av mikrobeprotein, vil påvirke aminosyresammensetningen i 
tarminnholdet i løpet av passasjen gjennom baktarmen. Disse endringene vil være 
mer markert hos hund enn hos blårev og mink. Hos gris er det vist at visse 



aminosyrer ser ut til å tilføres i tarminnholdet i løpet av passasjen gjennom 
baktarmen, mens de fleste aminosyrene ser ut til å minke som en indikasjon på 
fermentativ påvirkning (Sauer et al., 2000). 
 
Konklusjon 
 
Dette studiet med hund, blårev og mink viste at det er en forskjell i fordøyelighet 
av råprotein og essensielle aminosyrer hos hund, blårev og mink. På grunn av 
signifikant korrelasjon mellom artene for de fleste essensielle aminosyrer vil 
allikevel resultater fra en art kunne indikere fordøyeligheten hos de andre artene. 
Forskjellen i fordøyelighet mellom artene vil kunne påvirkes av proteinkildenes 
egenskaper og varierer mellom aminosyrene. 
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