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Introduksjon 
Med mjølkekvalitet menes i denne repporten celletall, besk smak og 
bakterieinnhold, slik disse parametrene er registrert i geitekontrollen. Det vil bli 
presentert resultater fra en epidemiologisk studie som ble gjennomført for å 
kartlegge faktorer på besetningsnivå med innvirkning på de nevnte resultatmålene.  
 
Materiale og metoder 
Det ble gjennomført en undersøkelse basert på data fra geitekontrollen fra 
årsutskrift besetning for 2001. Dataene fra geitekontrollen inneholder i tillegg til 
de tradisjonelle ytelsesdataene også opplysninger om celletall, bakterietall og lukt-
/smaksbedømmelse av mjølk.  
 
Et spørreskjema med spørsmål om ulike besetningsfaktorer ble sendt ut til alle de 
451 produsentene som var tilsluttet geitekontrollen i 2001. Spørreskjemaet ble 
besvart og returnert av 268 brukere, det vil si 59 % av brukerne. Disse dataene ble 
koplet sammen med dataene fra geitekontrollen, og det endelige materialet 
omfattet 235 besetninger.  
 
Effekten av ulike faktorer på årsgjennomsnittet for celletall og bakterieinnhold 
(log10 transformasjon) ble testet i regresjonsmodeller (Proc GenMod i SAS®). 
Effekter på besk smak ble testet i en modell med logistisk regresjon. Besk smak 
ble definert slik: 0= ikke registrert i 2001, 1=registrert i en eller flere av prøvene. 
For de tre resultatmålene ble det først foretatt parvise analyser i forhold til aktuelle 
risikofaktorer, og faktorer som hadde signifikant effekt i disse analysene (P<0,10) 
ble inkludert i modellene.   
 
Resultater 
Resultatet fra modellen vedrørende celletallet er vist i Tabell 1. Det var en klar 
effekt av region, med høyeste celletall i besetninger på Vestlandet og lavest på 
Østlandet. Det ble funnet lavere celletall der hvor det ble brukt drikkenipler som  
 



Tabell 1. Resultater fra modellen for faktorer med effekt på celleinnholdet i mjølka (Proc 
GenMod i SAS©). 
Parameter Kategori Koeffisient (β) SE av (β) P-verdi 
Skjæringspunkt  2,8971   
Region Østlandet -0,0404 0,061 0,013 
 Vestlandet 0,0705 0,0154 <0,001 
 Nord-Norge 0   
Drikkevannssystem Drikkenippel -0,0351 0,0148 0,019 
 Drikkekar 0   
Andel surfôr i grovfôret 70 % eller mindre 0,0303 0,0151 0,0466 
 Mer enn 70 % -0,0595 0,0152 <0,001 
 Ikke registrert 0   
 
vannforsyning sammenlignet med drikkekar. Videre hadde andelen av surfôr i 
grovfôrrasjonen effekt, med laveste verdier der hvor surfôrandelen var høyere enn 
70 %.  
 
Også når det gjelder besk smak ble det funnet en signifikant effekt av region 
(Tabell 2). Her var forekomsten lavest på Vestlandet og høyest på Østlandet. 
Videre var besk smak et større problem der hvor geitene ble mjølket på 
fôrings/mjølkingspallen i fellesbingen sammenlignet med separat mjølkingsav-
deling. Det samme var tilfelle hvis geitene ble holdt ute hele tiden om sommeren 
sjøl om det var regn, sammenlignet med der hvor de kunne holdes inne eller hadde 
tilgang til ly.  
 
Tabell 2. Resultater fra modellen for faktorer med effekt på besk smak i mjølka (Logistisk 
regresjon). 
Parameter Kategori Koeffisient (β) SE av (β) P-verdi 
Skjæringspunkt  0,7931   
Region Østlandet 0,6006 0,2339 0,010 
 Vestlandet -0,6959 0,2176 0,001 
 Nord-Norge 0   
Mjølkingsplass I fellesbingen 0,5765 0,2192 0,009 
 Separat avdeling 0   
Ly om sommeren Ute hele tiden 0,3371 0,1519 0,027 
 Mulighet for ly 0   
 
Det ble funnet en signifikant negativ korrelasjon mellom mjølkeytelse og 
bakterieinnhold, og en positiv korrelasjon med celleinnhold og bakterieinnhold 
(Tabell 3). Bakterieinnholdet var høyest på Østlandet og lavest i Nord-Norge. Det 
var høyere på bruk med egen seter sammenlignet med fellesseter eller der hvor 
geitene ble holdt hjemme på gården om sommeren. Videre var det en signifikant 
effekt av antall fôringer med kraftfôr per dag (høyere bakterieinnhold der hvor det 
ble gitt kraftfôr to ganger i forhold til der hvor det ble gitt hyppigere). Rutinen ved  



Tabell 3. Resultater fra modellen for faktorer med effekt på bakterieinnholdet i mjølka 
(Proc GenMod i SAS©). 
Parameter Kategori Koeffisient (β) SE av (β) P-verdi 
Skjæringspunkt  1,4991   
Log10 mjølkeytelse Kontinuerlig -0,5665 0,1936 0,004 
Log10 celleinnhold Kontinuerlig 0,2050 0,0925 0,028 
Region Østlandet 0,0714 0,0266 0,008 
 Vestlandet 0,0373 0,0231 0,108 
 Nord-Norge 0   
Hold om sommeren På gården 0,0119 0,0240 0,621 
 Egen seter 0,0485 0,0247 0,051 
 Fellesseter 0   
Ant. ganger kr.fôr per dag To ganger 0,0365 0,0159 0,022 
 Flere enn to 0   
Forberedelse til mjølking Prøvekopp -0,0606 0,0221 0,007 
 I båsen/handa 0,0233 0,0267 0,383 
 Ingen 0   
 
forbehandling av juret før mjølking hadde en signifikant effekt. Bakterieinnholdet 
var lavest der hvor det ble mjølket i prøvekopp sammenlignet med ingen 
prøvemjølking eller mjølking i båsen eller i handa.   
  
Diskusjon 
I en epidemiologisk studie av denne typen er det vanskelig å skille mellom reelle 
effekter av ulike risikofaktorer og indirekte effekter knyttet til den menneskelige 
faktoren. Eksempelvis er det vanskelig å tolke den registrerte sammenhengen 
mellom andelen surfôr i grovfôrrasjonen og celletall, samt antall ganger kraftfôr 
det ble gitt per dag og bakterieinnhold i mjølka. Den samme problemstillingen står 
en overfor når en skal tolke de regionale forskjellene som ble funnet. 
Besetningene på Vestlandet skilte seg ut med høyere celleinnhold og mindre 
problem med besk smak, mens Nord-Norge hadde lavest bakterieinnhold i mjølka. 
Forskjeller mellom regionene i generell helsestatus, fôring og rådgivningstjenester 
kan være aktuelle forklaringsfaktorer.  
 
Det ble funnet lavere celleinnhold i besetninger hvor det ble brukt drikkenippel 
enn der hvor det ble brukt drikkekar til vannforsyning. Dette resultatet kan ha 
sammenheng med at drikkenipler gir generelt bedre vannkvalitet, hygiene og 
redusert mulighet for overføring av sjukdommer, blant annet CAE. Det er også 
funnet sammenheng mellom vannkvalitet og celletall i kumjølk. 
 
Sammenhengen mellom mjølkingsplass og besk smak i mjølka kan forklares ved 
at det blir en lengre transportvei og sterkere mekanisk behandling av mjølka i fjøs 
hvor mjølkinga foregår i fellesbingene sammenlignet med separate mjølkingsav-



delinger. I besetninger med separat mjølkingsavdeling var det signifikant lavere 
celletall i de parvise analysene, men denne faktoren falt ut i den statistiske 
modellen.  
 
Mulighet for ly i regnværsperioder om sommeren syntes å ha en forebyggende 
effekt mot besk smak i mjølka, og dette resultatet kan ha sammenheng med at det 
er bedre mulighet for ekstra fôring i perioder med regn og dårlig vær.  
 
Hold av geitene om sommeren hadde også effekt på bakterieinnholdet i mjølka. 
Forholdene for behandling og lagring av mjølk ligger dårligst til rette på bruk med 
egen seter. Den negative korrelasjonen mellom mjølkeytelse per geit og celletall 
som ble registrert er i overensstemmelse med tidligere funn på enkeltdyrnivå i 
geitkontrollen der geiter med høyt celletall har redusert ytelse. Den positive 
korrelasjonen mellom celleinnhold og bakterieinnhold kan forklares ut fra at det er 
større mulighet for bakterieforurensing ved høye celletall og mastitt. Det er 
tidligere vist at mastittbakterier kan gi høye bakterieresultater i tankmelk. 
Hygienen ved mjølking virket også inn på mjølkekvaliteten, der hvor 
oppmjølkinga skjedde i prøvekopp var det lavest bakterieinnhold i mjølka.  
 
 


