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Innledning 
Selen (Se) og vitamin E inngår i det antioksidative celleforsvar. Mangel på en 
eller begge assosieres med ernæringsbetinget muskeldegenerasjon, 
reproduksjonsforstyrrelser, jurbetennelse, generelt nedsatt immunforsvar og 
utrivelighet. 
Det er lite Se i jorda i Norge. Konsentrasjonen av Se i jord er derimot ingen god 
indikator på konsentrasjonen av Se i planter fordi opptaket i plantene er avhengig 
av jordart og dens pH (Johnsson 1991). Konsentrasjonen av Se i planter er 
generelt lav på konvensjonelle garder i Norge (Frøslie et al. 1980; Frøslie 1990). 
Grønt gras er rikt på vitamin E, men naturlig vitamin E brytes lett ned ved 
ugunstige lagringsforhold. Det er lite informasjon om vitamin E konsentrasjonen i 
norsk grovfôr. Bernhoft et al. (2002) målte vitamin E konsentrasjon i surfôr fra 
rundballer og tårnsilo og fant lavere vitamin E konsentrasjon i surfôr fra 
rundballer enn fra tårnsilo. Nadeau et al. (2004) i Sverige konkluderte at vitamin 
E konsentrasjonen kan bevares under lagring men at det var større fare for tap av 
vitamin E i rundballe- enn i silosurfôr. 
Økologisk landbruk har som formål å produsere godt fôr ved bruk av lokale 
ressurser. Fôring i økologisk landbruk baseres på grovfôr og med minst mulig 
bruk av kraftfôr eller mineralblandinger tilsatt mikromineraler. EU har som 
målsetting at alt fôr i økologisk landbruk skal være økologisk dyrket fra 2005. 
Formålet med vår undersøkelse var å undersøke Se konsentrasjonen i fôret på 
økologiske garder, undersøke dyrenes Se og vitamin E status og vurdere dagens 
fôring med Se og vitamin E på norske økologiske garder opp mot dyrenes behov. 
 
Materiale og metoder 
Jord og planteprøver ble tatt fra 3 skifter/enger (med 3 høsteruter på hvert skifte) 
på hver av 28 tilfeldig valgte økologiske gårder fordelt på 4 regioner; vestlandet 
og fjellbygder i Nord-Østerdal (sau), og Østlandet og Trøndelag (ku). Det ble tatt 
planteprøver både fra første og andre slått i 2001 og 2002. På slutten av 
innefôringsperioden i 2002 ble det tatt samleblodprøver av 5 tilfeldig utvalgte 
drektige søyer eller 5 nybære kyr i besetningene. Denne undersøkelsen var en del 
av et større prosjekt om mineralinnhold i planter og mineraltilførsel til 
drøvtyggere i økologisk landbruk. Detaljert beskrivelse av gardenes beliggenhet, 



klimadata, fôrets botanisk sammensetning, utviklingstrinn av timotei ved høsting, 
avlingsmengde og diverse jordparametre finnes i en annen delundersøkelse 
(Govasmark et al. In press). Grovfôret til kyrne, i perioden det ble tatt blodprøver, 
besto av 60 til 80 % grassurfôr og resten høy, unntatt på gard 25 som bare hadde 
høy. Alle kubesetningene, unntatt gard 19, 25 og 26, brukte tilskuddsfôr tilsatt Se. 
Grovfôret til sauene besto vesentlig av høy, unntatt gard 12 som hadde silo. Alle 
sauebesetningene, unntatt gard 4, 5 og 8, brukte tilskuddsfôr tilsatt Se. Innhold av 
Se i planteprøvene og fullblod ble analysert ved hjelp av atom absorpsjon 
spektrometri ved Veterinærinstituttet. Plasma vitamin E, målt som α- og γ-
tocoferol, ble bestemt ved HPLC, samme sted. Plante Se konsentrasjonen ble 
vurdert mot et marginalområde mellom tilstrekkelig og mangelfull tilførsel ut fra 
dyrenes behov (Underwood & Suttle 1999). Konsentrasjonene av Se og vitamin E 

i blod ble vurdert mot 
Veterinærinstituttets 
marginalområder.  
Forskjell mellom konsentrasjon 
av plante Se i første og andre slått 
ble testet med parvis t-test på 
gjennomsnittsverdier for 2001 og 
2002 fordi det ikke var forskjell i 
konsentrasjoner mellom årene, 
som også ble testet med parvis t-
test. 
 
Resultater og diskusjon 
Jord og planter 
Median (10.; 90. persentil) plante 
Se konsentrasjonene i første og 
andre slått var <0,01 (<0,01; 0,03) 
og 0,02 (<0,01; 0,06) mg/kg 
tørrstoff (TS) (Fig. 1). Plante Se 
konsentrasjonen var lav i alle 
regioner og 50 og 35 % av alle 
prøvene hadde Se konsentrasjoner 
under deteksjonsgrensen på 0,01 
mg Se/kg TS i henholdsvis første 
og andre slått. Plante Se 
konsentrasjonene var høyere i 
andre enn i første slått. Plante Se 
konsentrasjonene var gjennom-

gående innenfor eller lavere enn Underwood & Suttle's (1999) marginalområder 
for dyrenes behov på 0,03 til 0,05 mg Se/kg TS for sau og 0,02 til 0,04 mg Se /kg 

Figur 1. Veid gjennomsnitt for 2001 og 2002 
av plante Se konsentrasjoner fra første (o) og 
andre (∆) slått fra tre felt på hver av 27 
garder. Verdier i skravert område er verdier 
under deteksjonsgrensen. Horisontale linjer 
angir marginalområder for behov til sau 
(Kyst og Fjell) og ku (Østlandet og 
Trøndelag). 



TS for kyr (se horisontale linjer i Fig. 1). Disse lave marginalområdene er utledet 
på grunnlag av faktoriell modellering, forutsatt tilstrekkelig vitamin E 
konsentrasjon i fôret. Alle plante Se konsentrasjonene var lavere enn eldre, 
etablerte veiledende dyrebehov på 0,1 mg Se/kg TS for sau (NRC 1985) og 0,3 
mg Se/kg TS for ku (NRC 2001). Kyst og Trøndelagsregionene hadde de høyeste 
plante Se konsentrasjonene. Dette kan forklares med naturlig marin Se tilførsel 
som er observert i andre undersøkelser (Låg & Steinnes 1974). 

Selen og vitamin E i blod 
Median (10.; 90. percentil) Se 
konsentrasjon hos kyrne var 0,10 
(0,04; 0,15) µg Se/g fullblod (Fig. 
2, øvre høyre halvdel). Fullblod Se 
konsentrasjonene var i marginal-
området (0,05 til 0,10 µg/g) eller 
mangelfulle i halvparten av 
kubesetningene, og de tre laveste 
verdiene var på gardene 19, 25 og 
26 som ikke brukte Se-holdig 
tilskuddsfôr. 
Median (10.; 90. percentil) Se 
konsentrasjon hos søyene var 0,14 
(0,03; 0,26) µg Se/g fullblod (Fig. 
2, øvre venstre halvdel). Fullblod 
Se konsentrasjonene var marginale 
eller mangelfulle i tett på 
halvparten av sauebesetningene, 
men høyere enn i kubesetningene. 
De tre laveste verdiene var på 
gardene 4, 5 og 8 som ikke brukte 
Se-holdig tilskuddsfôr.  
De generelt lave blod Se 
konsentrasjonene gjenspeiler de 
lave plante Se konsentrasjonene, 
og indikerer at Se-tilførselen fra 

mineralblandinger og kraftfôr ikke var stor nok til å møte kyrnes og søyenes 
behov i halvparten av besetningene. 
Median (10.; 90. percentil) plasma vitamin E (α-tocoferol) konsentrasjoner hos 
kyr og søyer var henholdsvis 4,2 (2,7; 8,4) og 1,3 (0,9; 2,4) mg/L. Alle 
kubesetningene hadde tilstrekkelige plasma vitamin E konsentrasjoner (Fig. 2, 
nedre høyre halvdel). Fôrrasjonen i kubesetningene besto hovedsakelig av 
silosurfôr, men også av høy som generelt er en dårlig vitamin E kilde. De høye 
plasma vitamin E konsentrasjonene indikerer at surfôret og/eller vitamin E 

Figur 2. Fullblod Se og plasma α-tocoferol 
(vitamin E) konsentrasjoner i samleprøver 
fra 5 drektige søyer og 5 nybærkyr fra 27 
garder. Horisontale linjer angir marginal-
områder mellom mangelfull og tilstrekkelig 
blodkonsentrasjon. 



tilskuddet, som alle besetninger fikk, hadde tilstrekkelig konsentrasjon av vitamin 
E til å dekke kyrnes behov på de undersøkte økologiske gardene. 
Nesten alle søyer, derimot, hadde plasma vitamin E konsentrasjoner i 
marginalområdet fra 1,0 til 2,0 mg/L (Fig. 2, nedre venstre halvdel). Alle søyer, 
unntatt på gard 12, fikk vesentlig høy i fôrrasjonen. Høy inneholder ofte bare en 
femdel av vitamin E konsentrasjonen i ferskt gras, og på grunn av varierende 
nedbrytning av vitamin E under lagring, er det umulig å predikere nøyaktig 
innhold av vitamin E i lagret høy og silo (Puls 1994). Fôring med store mengder 
høy og opplagt for lite mineral- og vitamintilskudd var sannsynligvis årsaken til at 
søyene på de undersøkte økologiske gardene var i mangel på vitamin E. 
Vi anbefaler at drøvtyggere på økologiske garder får Se og vitamin E tilskudd 
inntil alternative metoder for å dekke dyrenes behov er utviklet. 
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