
Nedbrytnings- og passasjehastighet for 

fiber i grassurfôr høstet ved tidlig og 

normalt utviklingstrinn 
EGIL PRESTLØKKEN, ÅSHILD T. RANDBY, MARGRETE EKNÆS OG 

TORSTEIN H. GARMO 

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 

 

Innledning 

Fordøyelsen av fiber i vom har stor betydning for hvor mye fôr drøvtyggeren tar 

opp, og påvirker dermed i stor grad produksjonsnivået. Mengden fiber i rasjonen 

er i hovedsak bestemt av mengden og kvaliteten av grovfôret, men noe fiber blir 

også tilført med kraftfôret. Med hensyn på grovfôret er fordøyeligheten av fiber i 

hovedsak avhengig av utviklingstrinnet på graset ved høsting. Tidlig høstetid gir 

gras med høy fordøyelighet og høyt potensial for fôropptak. Med hensyn på 

kraftfôr er det forskjell på om fiberen er havreskall, som er nesten ufordøyelig i 

vom, eller fra kli, som fordøyes godt. Kraftfôr er imidlertid normalt finmalt, noe 

som vil påvirke egenskapene til fiberen i vom. Målet med innlegget er å diskutere 

nedbrytning og passasje av fiber i rasjoner med surfôr av gras høstet ved tidlig og 

normalt utviklingstrinn, høstet enten direkte eller etter svak fortørking. Dette er 

gjort ved lavt og normalt kraftfôrnivå. Materialet er hentet fra et forsøk med 

mjølkeku i prosjektet ”Mer og bedre grovfôr”. Resultater fra dette forsøket er lagt 

fram på Husdyrforsøksmøtet tidligere (Prestløkken et al., 2007 og 2009).  

 

Litt teori om fordøyelse av fiber i vom 

Vomma kan bli sett på som et fermenteringskammer med et innløp og et utløp. I 

teorien vil en fôrpartikkel med ”ideelle” egenskaper fordele seg likt i det rommet 

som er til rådighet (vomma), og alle partikler har lik mulighet til å bli fordøyd eller 

å kunne passere. I denne situasjonen vil fordøyelse være en konkurranse mellom 

det å bli fordøyd (brutt ned) og det å passere ut av vomma ufordøyd. 

Fordøyeligheten vil da være bestemt av fordøyelseshastigheten (kd, %/time) og 

passasjehastigheten (kp, %/time) ved: Andel fordøyd = kd/(kd+kp). Eksempelvis vil 

en kd og kp på henholdsvis 5 og 10 %/time gi en forventet fordøyelighet i vom på 

33 %, mens en kd og kp på 10 og 5 %/time gi en forventet fordøyelighet på 67 %. 

For å kunne passere ut av vomma må imidlertid det som skal passere befinne seg 

der passasjen skjer, dvs. i nettmagen og utløpet til bladmagekanalen. For væske og 

små partikler som følger væskefasen er forutsetningen om en ”ideell” fordeling i 

vom tilnærmet oppfylt. For partikler som er for store til å følge væskefasen, og 



som krever mikrobiell fordøyelse i vom, slik som fiber, er situasjonen en annen. 

Disse partiklene har en selektiv tilbakeholdelse, eller retensjon, i vomma. Selektiv 

retensjon skjer ved at mikrober fester seg på fôrpartikler som har nedbrytbare 

næringsstoff. I nedbrytningen (fermenteringen) av disse næringsstoffene skjer det 

en produksjon av gass, særlig CO2. Dette gir partiklene lav tetthet (vekt) slik at de 

”flyter” og ikke kommer i posisjon til å forlate vomma. Når partiklene er ferdig 

fordøyd vil gassproduksjonen avta og de blir tyngre. De vil da synke ned mot 

nettmagen og sannsynligheten for å passere ut øker. Dette viktige prinsippet er 

illustrert i Figur 1. En mye brukt modell for å beskrive selektiv retensjon er 

inndeling i et ”alders-avhengig” og et ”alders-uavhengig” volum (to-kompartment 

modell). Det ”alders-uavhengige” volumet følger i prinsippet en ”ideell” fordeling 

og alle partikler har lik mulighet til å kunne forlate vomma, mens det ”alders-

avhengige” volumet bygger på forutsetningen om selektiv retensjon. Innlegget her 

er basert på mengden fiber i vom (vom-pool) målt med vomtømming, og en 

forutsetning om ”alders-uavhengig” passasje fra vomma (en-kompartment modell). 
 

 
Figur 1. Sammenhengen mellom spesifikk vekt, oppholdstid og sannsynlighet for passasje 

av en fôrpartikkel i vom (mod. e. Allen, 1996).  

 

Materiale og metode 

Opptakshastighet (ki), passasjehastighet (kp) og fordøyelseshastighet (kd) for total 

NDF, potensielt fordøyelig NDF (pdNDF) og ufordøyelig NDF (iNDF), gitt som 

andel per time, ble beregnet ut fra formlene: 1) ki = (inntak i fôr/vom-pool)/24, 2) 

kp = (flow til tarm/vom-pool)/24, og 3) kd = ki–kp. Innhold av iNDF ble bestemt 

ved inkubering av fôr, vom-innhold og gjødsel i nylonposer med porestørrelse 15 

µm i 244 timer i vom. Ut fra dette ble pdNDF bestemt som total NDF minus 

iNDF. Ufordøyelig NDF i gjødsel ble brukt som mål på ufordøyelig NDF også i 

fôr. Beregningene er gjort for rasjoner av tidlig og normalt høstet surfôr i 



kombinasjon med lavt (4 kg) og normalt (10 kg) kraftfôrnivå, og er basert på 

opptak, vom-pool størrelse og utskilling i gjødsel av NDF fra 4 kyr på lavt og 3 

kyr på høyt kraftfôrnivå. Innen de 4 periodene ble vom-pool av NDF, iNDF og 

pdNDF beregnet som gjennomsnittet for en vomtømming rett før (kl. 1130) og en 

vomtømming ca. 2 timer etter fôring (kl. 0800) for hver ku. Fordøyelse av NDF i 

tykktarm ble ignorert, og det er forutsatt at all fordøyelse av NDF skjedde i vom.  

 

Resultater og diskusjon 

Resultater for opptak, vom-pool og passasje (flow) med beregnede verdier for ki, 

kp og kd er vist i Tabell 1. Det var ubetydelig effekt av fortørking. Mengden iNDF 

i fôr, gjødsel og vom-pool var som ventet større ved normal enn ved tidlig høstetid 

ved begge kraftfôrnivå. Passasjehastigheten var signifikant lavere for NDF og 

iNDF ved tidlig sammenlignet med normal høstetid ved 4 kg kraftfôr, mens det var 

liten forskjell ved 10 kg kraftfôr, også med hensyn på pdNDF. I følge Lund et al. 

(2007) vil vomtømming og ukritisk bruk av en-kompartment modell, slik som her, 

underestimere passasjehastigheten av pdNDF. De angir derfor passasjehastigheten 

av iNDF som et mer ”sant” mål også for pdNDF. Av fiberfraksjonene er imidlertid 

pdNDF den som er sterkest relatert til selektiv retensjon. Lavere passasjehastighet 

av pdNDF enn iNDF synes derfor å være logisk. Krizsan et al. (2010) fant at økt 

andel iNDF i NDF økte passasjehastigheten av NDF. Dette stemmer godt med våre 

resultat med økt passasje for normal sammenlignet med tidlig høsting. Med hensyn 

på fordøyelseshastigheten så var den signifikant raskere for NDF ved tidlig enn 

ved normal høstetid, mens den kun var nummerisk raskere for pdNDF (p=0,28). 

Generelt er resultatene de samme ved 10 kg kraftfôr, men ingen forskjeller var 

signifikante. Siden iNDF i fôr var lik iNDF i gjødsel, var fordøyelseshastigheten 

av iNDF null slik den per definisjon skal være. Selv om det ikke er statistisk testet 

så viser resultatene at til tross for lavere NDF opptak så var flow av NDF, iNDF 

og pdNDF høyere ved 10 enn ved 4 kg kraftfôr. Det er flere årsaker til det. Det er 

godt kjent at kraftfôr kan ha uheldig innvirkning på vommiljø og derigjennom 

fordøyelsen av fiber. En annen årsak er høyere innhold av iNDF i forhold til NDF i 

kraftfôr enn i grovfôr, men økt passasjehastighet og redusert fordøyelseshastighet 

med økende kraftfôrnivå er medvirkende årsaker. Innholdet av NDF, og særlig 

iNDF, var noe høyere i det kraftfôret som ble gitt i mengde på 10 kg sammenlignet 

med det i mengde på 4 kg. Om dette har påvirket opptaket av surfôr er ukjent, men 

finmalt kraftfôr burde ha god mulighet til å passere vomma. Lavere fordøyelighet 

av NDF ved 10 enn ved 4 kg kraftfôr er i samsvar med Prestløkken et al. (2009). 
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Tabell 1. Daglig opptak av NDF, ufordøyelig NDF (iNDF) og potensielt fordøyelig NDF (pdNDF), samt vom-pool, flow, opptakshastighet 

(ki), passasjehastighet (kp) og fordøyingshastighet (kd) for disse tre fraksjonene ved 4 og 10 kg kraftfôrnivå. 

 4 kg kraftfôr (N=4)  Respons2 Effekt3  10 kg kraftfôr (N=3)  Respons2  Effekt3 

Høstetid1…  TD TF ND NF SEM T F T F TD TF ND NF SEM T F T F 

Daglig opptak, kg; 

  NDF  8.03 9.21 8.84 8.90  0.31 -0.25  0.63 NS 0.09 6.77 7.59 7.79 7.46 0.29 -0.44  0.25  0.17 NS 

  iNDF  0.76 0.79 1.29 1.28  0.04 -0.51  0.01  *** NS 0.89 0.81 1.33 1.33 0.06 -0.48 -0.04  *** NS 

  pdNDF 7.26 8.43 7.55 7.62  0.31  0.26  0.62 NS 0.09 5.88 6.78 6.46 6.13 0.26  0.03  0.28  NS NS 

Vom-pool, kg; 

  NDF 5.13 5.63 5.95 6.24  0.31 -0.72  0.40  0.06 NS 4.62 4.35 5.42 5.49 0.72 -1.03  0.18  0.28 NS 

  iNDF 1.42 1.41 1.94 2.17  0.11 -0.64  0.11  ** NS 1.25 1.01 1.80 1.84 0.20 -0.67 -0.03  * NS 

  pdNDF 3.71 4.23 4.01 4.07  0.25 -0.08  0.29 NS 0.29 3.38 3.33 3.62 3.65 0.52 -0.36  0.21  NS NS 

Flow til gjødsel, kg; 

  NDF 1.69 1.96 2.40 2.46  0.10 -0.61  0.17  ** 0.16 2.22 2.09 2.85 2.80 0.12 -0.67 -0.09  ** NS 

  iNDF 0.76 0.79 1.29 1.28  0.04 -0.51 0.01  *** NS 0.89 0.81 1.33 1.33 0.06 -0.48 -0.04  *** NS 

  pdNDF 0.93 1.17 1.11 1.18  0.08 -0.95  0.16  0.26 0.09 1.33 1.28 1.53 1.47 0.10 -0.19 -0.06  0.09 NS 

Opptakshastighet, %/time; 

  NDF 6.65 6.83 6.15 5.97  0.37  0.68  0.00  0.11 NS 6.53 7.35 5.95 6.05 1.11  1.22 -0.13  NS NS 

  iNDF 2.24 2.34 2.78 2.46  0.08 -0.33 -0,11  ** 0.23 3.47 3.06 3.11 3.36 0.50  0.20 -0.26  NS NS 

  pdNDF 8.49 8.37 7.78 7.86  0.58  0.61 -0.02 NS NS 7.67 8.90 7.45 7.38 1.42  1.21 -0.17  NS NS 

Passasjehastighet, %/time; 

  NDF 1.38 1.46 1.68 1.64  0.06 -0,24  0.02  ** NS 2.20 1.94 2.24 2.32 0.39 -0.09 -0.23  NS NS 

  iNDF 2.24 2.34 2.78 2.46  0.08 -0.33 -0.11  ** 0.23 3.47 3.06 3.11 3.36 0.50  0.20 -0.26  NS NS 

  pdNDF 1.04 1.17 1.15 1.19  0.08 -0.06  0.08 NS NS 1.75 1.58 1.82 1.82 0.36 -0.06 -0.20  NS NS 

Fordøyelseshastighet, %/time; 

  NDF 5.28 5.37 4.47 4.33  0.37  0.92 -0.02  * NS 4.33 5.41 3.71 3.73 0.75  1.31  0.10 0.23 NS 

  iNDF 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 

  pdNDF 7.45 7.20 6.63 6.67  0.57  0.67 -0.10  0.28 NS 5.93 7.31 5.63 5.56 1.09  1.27  0.03  NS NS 
1 TD = Tidlig direkte, TF = Tidlig fortørka, ND = Normal direkte, NF = Normal fortørka. 2 Respons: T = tidlig minus normal høsting. F = 

fortørka minus direkte høsta. 3 Effekt av Høstetid (T) og Fortørking (F). Signifikans (p) angitt med * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, 

tendens angitt med p-verdi mellom 0,05 og 0,10. NS = ikke signifikant (p>0,10), SEM=Standard error LSmeans 


