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Innledning 
Rybsfrø inneholder 40-45 % fett og vel 20 % protein. Både fett- og 
proteinfraksjonen har høg verdi til mjølkekyr (Børsting et al. 2003a).  Dyrking av 
mer rybsfrø vil også bidra til å øke andelen av norske råvarer i kraftfôret, og 
dermed bidra til å redusere faren for overproduksjon av korn.  Det høge innholdet 
av umetta fett i rypsfrø setter begrensning på hvor mye som kan inngå i kraftfôret. 
Hvor stor andel rybsfrø kan utgjøre av kraftfôret til mjølkekyr på en typisk norsk 
rasjon uten negative virkninger, er ikke klarlagt.  Med denne bakgrunn ble det ved 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), Norges landbrukshøgskole 
(NLH), gjennomført forsøk med mjølkekyr for å få mer kunnskap om virkninger 
av større mengder rybsfrø i kraftfôret til mjølkekyr. Prosjektet ”Alternative 
proteinrike kraftfôrråvarer” som disse forsøkene er en del av, er ett 
samarbeidsprosjekt mellom IHA og Institutt for plante- og miljøvitenskap, NLH, 
Planteforsk, Graminor AS og Matforsk.  Forsøkene er finansiert av Avtalemidler 
over Jordbruksoppgjøret, Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer og Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond, og med økonomisk bidrag fra Tine.   
 
Materiale og metoder 
Det ble gjennomført to forsøk; ett vomfysiologisk- og ett produksjonsforsøk med 
mjølkekyr. 
 
Vomfysiologisk forsøk 
Forsøket ble gjennomført som et 4 x 4 Latinsk kvadrat  med 4 kyr  som var 4-6 
uker ut i laktasjonen ved forsøksstart.  Alle 4 forsøksdyr var utstyrt med vomfistel 
og kanyle i tolvfingertarmen, mens bare 3 av de hadde kanyle i bakre del av 
tynntarmen.  Forsøksfôret bestod av kraftfôr med 3-,  6-,  9- og 12 % rybsfrø. 
Hovedingrediensene i kraftfôret var bygg og havre, med et innslag på henholdsvis 
57 og 20 %. Økte mengder rybsfrø gikk inn i kraftfôret på bekostning av 
soyamjøl.  Det var fri tilgang på surfôr.  
 
Produksjonsforsøket 
Produksjonsforsøket ble gjennomført med 45 mjølkekyr over 8 uker, og kyrne var 
i tidlig- eller midtlaktasjon ved forsøksstart.  De ble delt inn i tre like grupper og 
tildelt kraftfôr som inneholdt henholdsvis  3-,  7,5 eller 12 % rybsfrø.  Forøvrig  
hadde kraftfôrblandingene samme sammensetning som i det vomfysiologiske 



forsøket. Det var tilnærmet fri tilgang på surfôr.  Resultatene fra forsøkene er ikke 
behandlet ferdig, og er derfor foreløpige. 
 
Resultater  
Vommiljø   
Mengde rybsfrø i kraftfôret hadde ingen systematisk virkning på vommiljøet målt 
ved pH og konsentrasjon av syrer i vomvæska.  Kraftfôrblandinga med 12 % 
rybsfrø viste imidlertid tendens til høyere  pH og lavere konsentrasjon av syrer i 
vomvæska enn de andre blandingene.  
 
Omsetning av fôr i fordøyelseskanalen 
Resultatene presentert i Tabell 1 omfatter bare 3 dyr, og må derfor tolkes med 
forsiktighet.  Likevel kan det være grunn til å trekke fram noen forhold. 
 
Tabell 1. Virkning av økte mengder rybsfrø i kraftfôret på omsetningen av næringsstoffer i 
fordøyelseskanalen. Tre dyr 
Innslag av rybsfrø, %    3 6 9 12 
Opptak, kg /d:     
Total-N 0,506 0,500 0,463 0,443 
Fett 0,844C 0,958BC 0,977AB 1,096A 
Stivelse 3,665 3,665 3,645 3,648 
NDF 8,910 9,026 8,615 8,327 
Vomfordøyelighet, %:     
NDF 61 64 63 60 
Stivelse 88 88 86 89 
Absorbert fra tarmen, kg/d:     
Aminosyre-N 0,28 0,29 0,24 0,22 
Fett 0,72 0,85 0,98 0,94 
Stivelse 0,27 0,25 0,26 0,17 
A,B,C: Gjennomsnittstall med forskjellige bokstaver på same rekke er statistisk sikkert forskjellig  
 

Utbytting av 3% soyamjøl med 3 % rybsfrø (blandingen med 6 % rybsfrø) hadde 
ikke negativ virkning på proteinverdien.  Blandingen med 9 % rybsfrø ga svært 
høg mikrobiell syntese av fett, og dette forklarer  den nominelt høgere 
absorpsjonen av fett enn på blandinga med 12 % rybsfrø.  Blandingen med høgest 
innhold av rypsfrø, ga nominelt lågest opptak av stivelse fra tynntarmen  Ellers 
legger vi merke til at fordøyeligheten av NDF i vomma var lite påvirket av 
mengde rybsfrø i kraftfôret. 

Opptak av fôr 
Økte mengder rybsfrø i kraftfôret hadde ingen virkning på opptaket av surfôr i det 
vomfysiologiske forsøket med mer moderat andel kraftfôr (Tabell 2), men viste 



negativ virkning på opptaket av surfôr ved høg kraftfôrandel i produksjonsforsøket 
(Tabell 3).  

 
Ytelse, kjemisk sammensetning og lukt/smaksegenskaper av mjølka  
Innslag av rybsfrø på 9 og 12 % i det vomfysiologiske forsøket reduserte 
dagsytelsen med henholdsvis 1,4 og 1,2 kg sammenlignet med det lågeste nivået 
av rybsfrø (Tabell2).  I produksjonsforsøket gikk dagsytelsen ned med 1,3 kg når 
innslaget av rybs økte fra 3 til 7,5 %, mens det var liten forskjell mellom de to 
gruppene som fikk kraftfôr med 7,5 og 12,0 % rybsfrø (Tabell 3).  I begge forsøka 
hadde økte mengder rybsfrø i kraftfôret klar negativ virkning på innholdet av 
protein i mjølka, mens innholdet av fett var relativt lite påvirket (Tabell 2 og 3).  

Tabell 2. Virkning av økte mengder rybsfrø i kraftfôret på opptak av surfôr og ,kraftfôr,  
mjølkeytelse og innhold av protein og fett i  mjølka  i det vomfysiologiske forsøket 

Rypsfrø, % 3          6                9         12 
Surfôr, kg tørrstoff/d 12,6 12,8 12,6 12,6 
Kraftfôr, kg tørrstoff/d 8,4 8,4 8,4 8,4 
Ytelse, kg/dag 30,7 A 31,3 A 29,3 B 29,5 B 
Protein, % 3,16 A 3,08 B 3,05 C 2,99 D 
Fett, % 3,81 3,91 4,03 3,88 
A,B,C: Gjennomsnittstall med forskjellige bokstaver på same rekke er statistisk sikkert forskjellig  

Tabell 3. Virkning av økte mengder rybsfrø i kraftfôret på opptak av surfôr og kraftfôr, 
mjølkeytelse og innhold av protein og fett i  mjølka i produksjonsforsøket  

Rypsfrø, % 3     7,5 12 
Surfôr, kg tørrstoff/d 8,4A 7,9B 7,5C 
Kraftfôr, kg tørrstoff/d 9,6B 10,3A 10,4A 
Ytelse, kg/d 30,2A 28,9B 28,6B 
Protein, % 3,17A 3,12B 3,06C 
Fett, % 3,77 3,77 3,75 
A,B,C: Gjennomsnittstall med forskjellige bokstaver på same rekke er statistisk sikkert forskjellig  
 
Innholdet av både konjugert linolsyre (CLA) og oljesyre i mjølkefettet økte med 
økte mengder rybsfrø, mens andelen av de mellomlange mettede fettsyrene gikk 
ned. De sensoriske testene av mjølka viste ingen negative smaks- og 
luktegenskaper av praktisk betydning, selv med 12 % rybsfrø i kraftfôret.  
 
Diskusjon og konklusjoner 
 
I våre forsøk med ett inntak av rybsfrø opp mot 1,5 kg pr ku og dag, var det ingen 
negative utslag av praktisk betydning, på smak- og luktegenskapene til mjølka. 
Derimot var det negative utslag allerede ved ett opptak av 0,8-0,9 kg rybsfrø på 
mjølkeytelsen og innholdet av protein i mjølka (Tabell 2 og 3).  I Danmark har de 
gode erfaringene med å bruke inntil 1,5 kg rybsfrø pr ku og dag forutsatt at 



rasjonen inneholder normalt med strukturfôr, og  stivelsen utgjør mindre enn 20 % 
på tørrstoffbasis (Stensig et al. 1993; Børsting et al. 2003a).  Denne divergensen 
har vi ingen sikker forklaring på.  Foreløpige resultater fra det vomfysiologiske 
forsøket med moderat mengde kraftfôr, viser bare små negative utslag av økte 
mengder rybs på fordøyeligheten av NDF i vomma.  I produksjonsforsøket hadde 
økte mengder rypsfrø negativ virkning på opptaket av surfôr, men det ble 
kompensert med høgere opptak av kraftfôr.  Soyamjøl inneholder betydelig høgere 
innhold av AAT enn rybsfrø (www.nlh.no/iha/fortabell), men i det 
vomfysiologiske forsøket ble denne forskjellen påvist bare ved de to høgste 
innslagene av rybsfrø (Tabell 1). Stivelse fordøyd i tynntarmen, kan virke 
”proteinsparende.  De uheldige utslagene på mjølkeytelsen og innholdet av protein 
i mjølka oppnådd ved høgest innslag av rybsfrø, kan derfor skyldes en 
kombinasjon av lågere tilførsel av AATog dårligere utnyttelse.  Det forhøya 
innholdet av CLA og oljesyre i mjølkefettet på bekostning av de mellomlange 
mettede fettsyrene med økt mengde rybsfrø i kraftfôret, er regnet for å være 
gunstig for den ernæringsmessige kvaliteten (Hermansen et al. 2003).  Med 
bakgrunn i resultatene oppnådd i disse forsøkene, er det antagelig riktig å sette et 
tak på 0,7 – 0,8 kg rybsfrø pr dyr og dag inntil årsaksforholdene til de negative 
virkningene av større mengder rybsfrø på mjølkeytelse og innhold av protein i 
mjølka, er klarlagt. Med et opptak av 12 kg kraftfôr tilsvarer dette en 
innblandingsprosent av rybsfrø på 6-7 %.  
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