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Innledning 
En betydelig andel av de proteinrike kraftfôrråvarene til våre tradisjonelle husdyr 
blir i dag importert. Det er knyttet usikkerhet til import av vegetabilske 
proteinfôrmidler i tiden fremover. Dette skyldes både at tilgangen på ikke 
genmodifiserte vegetabilske råvarer er usikker og at det er mye skepsis knyttet til 
bruk av animalske proteinfôrmidler. Ettersom omfanget av økologisk 
husdyrproduksjon øker, øker også behovet for økologisk dyrkede 
proteinfôrmidler. Det er derfor behov for å styrke vår egenproduksjon av 
alternative vegetabilske proteinråvarer. En større dyrking av proteinrike 
kraftfôrråvarer vil også øke egenandelen av kraftfôr, og dermed bidra til å 
redusere faren for overproduksjon av korn. De mest aktuelle proteinrike 
kraftfôrråvarer for dyrking i Norge er oljevekstene rybs/raps og erter.  Ved 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), Norges landbrukshøyskole 
(NLH) er det gjennomført forsøk med mjølkekyr for å få mer kunnskap om 
virkninger av større mengder erter 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.  Resultatene fra forsøkene er ikke 
klare. Hovedhensikten med dette innlegget er derfor å gi en litteraturoversikt over 
emnet. 
 
Kjemisk sammensetning, energi og proteinverdi 
Kjemisk sammensetning av erter i sammenligning med bygg og soyamjøl går fram 
av Tabell 1. Sammenlignet med byggrøpp, har erter om lag dobbelt så høyt 
innhold av protein, men noe lavere innhold av stivelse. Erter har i forhold til 
særlig bygg, men også proteinfôrmidler som soyamjøl høyt innhold av arginin og 
lysin (Fôrtabell, 2004). Derimot er innholdet av de svovelholdige aminosyrene 
metionin og cystein lavt i erteprotein, mens byggprotein peker seg ut med et høyt 
innhold av disse to kritiske aminosyrene. Proteinet i erter har derfor en 
aminosyresammensetning som ser ut til å passe svært godt sammen med 
byggprotein. Dette er interessant fordi byggprotein utgjør enn høy andel av by-
pass proteinet i våre vanligste kraftfôrblandinger. 



 
Tabell 1. Kjemisk sammensetning, nedbrytingskarakteristikker og fôrverdi av erter i 
sammenligning med byggrøpp og soyamjøl (Fôrtabellen, 2004; ) 
 Erter Byggrøpp Soyamjøl 
Kjemisk sammensetning, g/kg tørrstoffet:    
Råprotein 211 113,5 509,5 
Råfett 20,7 32,1 18,5 
Råtrevler 58,7 53,1 71,2 
NDF 186,4 225,6 150,8 
NFE 690,7 778,6 335,0 
Stivelse 459 616,3 - 
Nedbrytingsgrader/fordøyelighet, %:    
Effektiv nedbrytingsgrad av proteinet i vomma 77,5 66,0 57,2 
Fordøyelighet i tarmen av vomunedbrutt protein  64,9 83,0 97,8 
Effektiv nedbrytingsgrad av stivelsen i vomma  55-80 80-85 - 
Totalt ufordøyelig stivelse   9 0,9 - 
Fôrverdi:    
FEm / kg tørrstoff 1,20 1,16 1,11 
AAT, g/kg tørrstoff 97,4 104,9 211,6 
PBV, g/kg tørrstoff 38,5 - 49,2 230,0 
 
I Fôrtabell, 2004 har erter en energikonsentrasjon på 1,20 Fem pr kg tørrstoff, mot 
1,16 for bygg (Tabell 1). Det er således liten forskjell i energiverdi mellom erter 
og bygg. AAT verdien på erter er oppgitt til 97 g pr kg tørrstoff (Fôrtabell, 2004), 
og bygger på en nedbrytingsgrad av proteinet i vomma på 77,5% og fordøyelighet 
i tarmen av vomunedbrutt protein på bare 65 % (Tabell 1). Både 
nedbrytingsgraden av protein i vomma og fordøyeligheten av unedbrutt 
proteinfraksjon i tarmen varierer betydelig i litteraturen. Proteinverdien på erter er 
derfor usikker, men antagelig opp imot innholdet i byggrøpp. Til sammenligning 
er tabellverdien for AAT i soyamjøl  dobbelt så stor som i erter og bygg (Tabell 
1).  
 
Nedbrytingsgraden av stivelse i vomma varierer betydelig mellom undersøkelsene 
(Tabell 1). Antagelig er by-pass andelen av stivelsen i erter om lag det dobbelte av 
bygg (Corbett, 2000). Dette betyr at utbytting av byggrøpp med erter vil redusere 
mengden vomfordøyelig stivelse og dermed virke positivt på vommiljøet. 
Undersøkelser in situ tyder på at fordøyeligheten av stivelse i tarmen kan være så 
lav som 50% (Goelema, 1999).  
 
Forsøk med erter til mjølkekyr  
I Norge har vi liten erfaring med erter til mjølkeku. Thuen og Steinshamn (2004) 
sammenlignet en blanding av 70% valset bygg og 30% valset erter med bare 
valset  bygg. Utslagene av erter var avhengig av grovfôrkvaliteten. Erter hadde 



positive utslag på opptaket av surfôr, mjølkeytelsen og innhold av både protein og 
fett i mjølka når grovfôret hadde lav energikonsentrasjon og lavt innhold av 
protein. Ellers var utslagene små.  
 
I de aller fleste produksjonsforsøkene er erter sammenlignet med bygg og soya 
(Syrjala-Qvist, 1981; Khorasani, 2001). Utslagene av erter på fôropptaket, 
mjølkeytelsen og kjemisk sammensetning av mjølka varierer mellom forsøkene. 
Det er derfor vanskelig å trekke generelle konklusjoner. Forsøkene viser 
imidlertid at erter kan utgjøre en stor andel av kraftfôret uten negative virkninger. 
Det er gjennomført forsøk med 60 % erter i kraftfôret uten at det er rapportert 
spesifikke negative virkninger (Khorasani et al. 2001). Videre viser de fleste 
undersøkelsene at erter kan erstatte proteinkilder som soya- og rapsmjøl til kyr 
med middels og lav produksjon (< 25 kg mjølk). Det er antagelig proteinverdien 
som er den begrensende faktor for å kunne bruke erter som proteinkilde til 
høytytende kyr. 

 
Behandling av erter for å øke fôrverdien 
Den relativt lave proteinverdien av erter, skyldes både høy nedbrytingsgrad av 
proteinet og lav syntese av mikrobeprotein fordi en relativt stor andel av stivelsen 
ikke blir fermentert i vomma. Lav fordøyelighet av by-pass stivelsen i tarmen 
reduserer verdien av stivelsen. Det er gjennomført forsøk med ulike teknikker for 
å påvirke egenskapene til proteinet og stivelsen i erter. Disse undersøkelsene viser 
at det er gode muligheter for å forbedre fôrverdien av erter gjennom å øke både 
proteinverdien og utnyttelsen av stivelsen (Focant et al. 1990; Walhain et al. 1992; 
Petit et al. 1997; Ljøkjel et al. 2003a,b,c). 
 
Konklusjon 
Erter har relativt lav proteinverdi på grunn av høy nedbrytingsgrad av proteinet og 
fordi en betydelig andel av stivelsen ikke blir fermentert i vomma. Stivelsen som 
ikke brytes ned i vomma, kan ha lav verdi fordi fordøyeligheten i tarmen kan være 
lav. Dette virker begrensende på bruken av rå erter som proteinfôrmiddel til 
høytytende kyr. Produksjonsforsøkene indikerer at ubehandla erter ikke dekker 
proteinbehovet til mer enn ca 25 kg dagsmjølk. Det er imidlertid trolig gode 
muligheter for å forbedre fôrverdien av erter, ved ulike behandlingsmetoder, 
gjennom å øke både proteinverdien og utnyttelsen av stivelsen. 
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