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Innledning 

I norsk slaktegrisproduksjon blir hanndyra kastrert kort tid etter fødsel for å unngå 

problemer med rånesmak og -lukt samt uønsket atferd. Stortinget vedtok i 2002 at 

kastrering av gris skulle bli forbudt i Norge fra 2009. Vedtaket er foreløpig utsatt 

på grunn av mangel på effektive og gjennomførbare alternative metoder for å 

unngå disse problemene. Rånesmak og -lukt er en uønsket smak og lukt i kjøtt fra 

hanngris (ukastrerte), og er spesielt fremtredende ved oppvarming av kjøttet. 

Problemet er hovedsakelig forårsaket av stoffene skatol og androstenon som lagres 

i fettvev. Skatol dannes i baktarmen ved fermentering av aminosyra L-tryptofan, 

mens androstenon dannes i testiklene. Produksjonen av begge stoffene øker ved 

kjønnsmodning. Det er en klar sammenheng mellom skatolnivå i tarm, blod og 

fettvev. 

 

Det er tidligere vist at skatolnivåene i baktarmen og i fettvev hos hanngris kan 

reduseres ved fôring (Hansen et al., 2006; Jensen and Hansen, 2006; Kjos et al., 

2009). Ved å tilsette karbohydrater som ikke blir brutt ned av enzymer i 

tynntarmen, men fermenteres av mikrober i baktarmen, reduseres produksjonen og 

også opptaket av skatol i tarmen. Det er spesielt tilsetning av fruktaner, som inulin 

fra sikorirot, den siste perioden før slakting som har vist seg å være en effektiv 

metode for å redusere skatolnivået i baktarm og fettvev. Hvilke nivåer av inulin og 

hvor lang periode før slakting som er nødvendig for å redusere skatolnivåene 

tilstrekkelig er ennå ikke avklart.  

 

Jordskokk (Helianthus tuberosus) er en rotfrukt som inneholder fruktaner (ca. 50 

% i tørket produkt). Det er økende interesse blant bønder i Norge for å dyrke frem 

denne planten. Hensikten med dette forsøket var å se på effekten av å tilsette 

jordskokk i sluttfôr til hanngris på skatol, kortkjedede fettsyrer og mikroflora i 

baktarm, samt på skatol i fettvev. 



Forsøket 

Forsøket ble gjennomført med 55 hanngris (ukastrerte) av Norhybrid fra 25 kg til 

112 kg levendevekt. Dyrene ble delt i fem forsøksgrupper med 11 dyr i hver 

gruppe. Grisene fikk et vanlig (kommersielt) slaktegrisfôr i 61 dager. Deretter ble 

det fôret med et forsøksfôr (basisfôr) med lavt fiberinnhold i 23 dager, fulgt av en 

7-dagers periode med basisfôret og tilskudd med henholdsvis 0 %, 4,1 %, 8,1 % 

og 12,2 % tørket jordskokk. I tillegg fikk en positiv kontrollgruppe tilskudd av 9 

% sikori-inulin basert på tidligere resultater (Kjos et al., 2009). Tilskuddene av 

jordskokk og sikori-inulin ble gitt som en toppdressing.  

 

Dagen før slakting ble det tatt gjødselprøver for analyse av kortkjedede fettsyrer, 

skatol og indol. På slakteriet ble tarmene tatt vare på, og prøver ble tatt ut fra 

tykktarm og endetarm for analyse av skatol, indol, mikroflora og pH, og fra 

ryggspekk for analyse av skatol, indol og androstenon. 

 

Resultater 

Noen resultater fra forsøket er vist i tabell 1, 2 og 3. 

 
Tabell 1. Effekt av økende mengder jordskokk i sluttfôr til hanngris på tilvekst, fôrforbruk 

og slaktekvalitet. 

 Negativ 

kontroll 

Positiv 

kontroll  

4,1% 

jordskokk 

8,1% 

jordskokk 

12,2% 

jordskokk 

Antall dyr 12 11 11 10 11 

Tilvekst, g/dag 961 946 946 972 963 

Fôrforbruk (kg 

fôr/kg tilvekst) 

2,25 2,24 2,26 2,23 2,18 

Slakteprosent 66,9 66,6 66,7 66,1 66,1 

Kjøttprosent 62,6 62,4 61,5 61,8 62,1 

 

Det var ingen sikker effekt av tilskudd med jordskokk i sluttfôret på daglig 

tilvekst, slakteprosent eller kjøttprosent (tabell 1). Økende mengder jordskokk i 

fôret ga en tendens til lineær reduksjon i fôrforbruk (P < 0,09). I ryggspekk var det 

tendens til lineær reduksjon av skatol med økende mengder jordskokk (P < 0,06). 

Det var også en positiv korrelasjon mellom skatol og androstenon i fettvev (P < 

0,001). Verdiene for skatol i fettvev var lave, og det var stor variasjon innen hver 

forsøksgruppe. Det var bare en gris som hadde skatolverdi i fettvev over 0,2 µg/g 

fett som er grenseverdi for utsortering. For androstenon hadde 43 av 55 griser 

høyere verdier enn det som er akseptabelt (1 µg/g fett). Tabell 2 viser at økende 

mengde jordskokk i sluttfôr til hanngris reduserte skatolinnholdet både i 

tykktarminnhold (P < 0,05) og i gjødsel (P < 0,01). Mengden tørrstoff i 

tykktarminnhold og gjødsel ble også tydelig redusert jo mer jordskokk som ble 

tilsatt (P < 0,01 og P < 0,001). 



 
Tabell 2. Effekt av økende mengder jordskokk i sluttfôr til hanngris på skatol, indol og 

androstenon i ryggspekk og på skatol og indol i tykktarminnhold og gjødsel. 

 Negativ 

kontroll 

Positiv 

kontroll  

4,1% 

jordskokk 

8,1% 

jordskokk 

12,2% 

jordskokk 

Antall dyr 12 11 11 10 11 

Ryggspekk 

(μg/g) 

     

  Skatol 0,037 0,017 0,055 0,015 0,0098 

  Indol 0,049 0,021 0,026 0,056 0,046 

  Androstenon 1,78 1,29 2,68 2,01 1,59 

Tykktarm 

(μg/L) 

     

  Skatol 876,8ab 264,1b 1591,5a 279,0b 66,5b 

  Indol 7960,2 5566,2 7092,3 4355,6 3599,5 

  Tørrstoff (%) 17,3ab 17,7ab 19,6a 15,6b 14,3b 

Gjødsel 

(μg/L) 

     

  Skatol 3602,2a 2577,3ab 3980,6a 1919,0ab 1202,0b 

  Indol 6590,5 3393,1 4778,2 5274,8 4906,6 

  Tørrstoff (%) 27,5a 26,6ab 25,3bc 25,1bc 23,8c 

Tall i kursiv: Signifikant lineær reduksjon (P < 0,05) fra negativ kontroll til 12,2 % 

jordskokk (positiv kontroll utelatt). 

a, b, c: Ulike bokstaver indikerer statistisk sikre forskjeller (P < 0,05) mellom gruppene 

(GLM, SAS).  

 

Tabell 3 viser at det var lineær reduksjon av enterobakterier (P = 0,05) og 

Clostridium  perfringens (P = 0,01) i tykktarm med økende mengder jordskokk i 

sluttfôret. Det var også sikre forskjeller mellom gruppene i innhold av 

melkesyrebakterier (P < 0,01). For kortkjedede fettsyrer i gjødsel var det sikre 

forskjeller mellom forsøksgruppene i innhold av valeriansyre (P < 0,01), og 

tendens til lineær økning av valeriansyre ved økende mengder jordskokk i fôret (P 

< 0,09).  



Tabell 3. Effekt av økende mengder jordskokk i sluttfôr til hanngris på mikroflora i 

tykktarm og på kortkjedede fettsyrer (SCFA) i avføring.  

 Negativ 

kontroll 

Positiv 

kontroll  

4,1% 

jordskokk 

8,1% 

jordskokk 

12,2% 

jordskokk 

Antall dyr 12 11 11 10 11 

Mikrober i tykktarm 

(cfu/g, log): 

     

  Enterobakterier 6,68 6,45 6,50 6,10 6,21 

  Enterokokker  6,18 6,72 6,26 6,35 5,92 

  Melkesyrebakterier 9,82a 9,66ab 9,18b 9,43ab 9,89a 

  Clostridium 

perfringens 

6,09 5,42 5,92 5,08 4,98 

SCFA (mmol/kg) i 

gjødsel 

     

  Eddiksyre 82,1 78,7 75,0 79,2 83,1 

  Propionsyre 31,2 31,2 28,9 29,4 28,8 

  Smørsyre 17,0 17,7 17,3 16,4 16,4 

  Valeriansyre 2,9b 5,0a 3,0b 3,4b 3,7ab 

  Totalinnhold SCFA 138,5 138,0 129,8 133,7 138,0 

Tall i kursiv: Signifikant lineær reduksjon (P < 0,05) fra negativ kontroll til 12,2 % 

jordskokk (positiv kontroll utelatt). 

a, b, c: Ulike bokstaver indikerer statistisk sikre forskjeller (P < 0,05) mellom gruppene 

(GLM, SAS).  

 

Konklusjon 

Tilsetning av økende mengder jordskokk i fôr til hanngris siste uka før slakting er 

en effektiv måte å redusere innholdet av skatol i baktarm og i ryggspekk. Videre 

påvirker jordskokk mikrofloraens sammensetning i baktarm i gunstig retning, og 

har effekt på innholdet av kortkjedede fettsyrer i avføring. Mengden tørket 

jordskokk i fôret bør være minimum 8,1 %, og de ønskede effektene tiltar med 

økende tilsetning opp til 12,12 %.  
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