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Innledning 

I Norge er mjølk og mjølkeprodukter fortsatt en bærebjelke i kostholdet og en viktig 

kilde for energi, protein, mange viktige mineraler og vitaminer samt antioksidanter. 

(Haug et al. 2007).  Av vitaminene står β-karoten, vitamin A og E sentralt. Det er 

derfor både ut fra et ernæringsmessig perspektiv og for holdbarheten ønskelig at 

mjølka har et høgt innhold av disse vitaminene. I 2007 ble Institutt for husdyr- og 

akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap og TINE med i et EU-

prosjekt (TrueFood) sammen med Frankrike, Slovakia og Slovenia.  

Hovedhensikten med vår del av prosjektet var å undersøke i hvilken grad den 

ernæringsmessige kvaliteten på mjølka hadde sammenheng med fôrgrunnlaget og 

driftsforhold forøvrig, og bruke denne informasjonen til å identifisere hvilke forhold 

ved drifta som har påvirket sammensetningen av mjølka. Mjølka ble analysert for 

innhold av en rekke parametere. I denne artikkelen vil vi presentere og diskutere de 

resultatene vi oppnådde i Norge for β-karoten og vitamin E, uten å gå nærmere inn 

på årsakssammenhenger. Analysene for vitamin A er foreløpig ikke ferdig 

behandlet, men vi håper å kunne presentere disse resultatene på 

Husdyrforsøksmøtet.   

 

Materiale og metoder 

I undersøkelsen ble det tatt ut mjølkeprøver fra 19 tankbilruter i områdene til TINE 

Sør (3), TINE Vest (3), TINE Øst (6), TINE Midt Norge (4) og TINE Nord (3). Ved 

utvalg av tankbilruter ble det lagt vekt på at de skulle gjenspeile den variasjonen vi 

har i landet. Det ble fra hver tankbilrute tatt ut 6 prøver fra tidlig vår til sein haust i 

2008.  Informasjon om de 19 tankbilrutene er henta fra kukontrollen og satt opp i 

Tabell 1. Antall besetninger innen tankbilrute varierte fra 6 til 37, og gjennom-

snittelig størrelse på besetningene fra 14,1 til vel 30 årskyr. Det var også relativt stor 

forskjell i gjennomsnittelig ytelse mellom tankbilrutene; fra 5521 til 7668 kg/år. 

Tankbilrute nr 11 og 12 skilte seg ut med lite beite og mye kraftfôr. Tre av tankbil-

rutene samlet inn mjølk fra gårdsbruk med økologisk mjølkeproduksjon. For en av 

rutene mangler mange av prøvene. Det er dermed bare to tankbilruter med komplett 



prøveuttak igjen. Materialet er derfor for spinkelt til at økologisk mjølk kan 

sammenlignes med mjølk fra konvensjonell drift. 

 

 
Tabell 1. Antall besetninger, gjennomsnittelig besetningsstørrelse, mjølkeytelse, og fôring  

 innen tankbilrute . 

 

Nr 

TINE- 

område 

Ant  

Besetn. 

Ant kyr/ 

besetning 

Middel  

Ytelse, kg/år 

Fôring, % på energibasis 

Kraftfôr Beite Surfôr 

1 Øst-innl  30 21,5 6887 36,3 22,1 37,8 

2 Øst-innl  27 22,7 6716 34,9 13,1 45,9 

3 Øst-innl  34 25,7 6598 35,4 17,5 42,3 

4 Øst-innl  26 20,3 6397 39,4 17,3 39,4 

5 Øst-innl  16 30,3 6137 28,5 18,8 43,7 

6 Øst-innl  37 14,1 5853 34,2 18,7 44,4 

7 Sør-kyst  21 25,5 7668 41,3 22,5 35,0 

8 Sør-kyst  12 24,6 5521 23,4 27,5 47,0 

9 Sør-kyst  29 16,3 6684 33,8 21,4 42,6 

10 Vest-kyst  26 17,7 7264 41,7 16,0 41,0 

11 Vest-innl  25 16,5 7365 46,3 9,7 42,1 

12 Vest-innl  22 16,2 6881 45,5 6,8 46,8 

13 Midt- Norge  22 25,5 7320 34,5 25,3 37,1 

14 Midt- Norge  9 24,4 6968 27,4 25,7 39,8 

15 Midt- Norge  6 20,6 6069 39,9 19,2 40,9 

16 Midt-kyst  24 24,6 6709 40,5 17,9 41,6 

17 Nord-kyst  16 20,4 7541 49,7 13,0 37,3 

18 Nord-kyst  35 23,4 6261 36,6 16,4 45,2 

19 Nord-innl  19 20,3 6810 44,1 13,6 40,8 

 

Analyser  

Prøvene ble analysert for Vitamin A og E samt β-karoten etter standard metoder ved 

A/S Vitas, Oslo. 

 

Beregninger 

En av intensjonene bak prosjektet var å samle inn et prøvemateriale som gjenspeiler 

“gjennomsnittsmjølka” i Norge. I det materialet som ligger til grunn for de 

resultatene som presenters her, utgjør økologisk mjølk en forholdsvis høy andel. Det 

blir levert betydelig mer mjølk på innefôring enn fra beite. Ved presentasjon av 

innhold i norsk mjølk er det derfor brukt gjennomsnittsverdier, der mjølka fra beite 

er vektet med ¼ og mjølka fra innefôring med ¾. For testing av forskjeller mellom 

distrikt, innefôring kontra beite og innland kontra kyst er det satt opp en modell med 

disse som faste effekter samt samspill mellom distrikt og beite i Proc mixed i SAS. 

Prøveuttak innen beite/innland er satt som ”repeated” gruppert på tankrute.  

 



Resultater 

Veid gjennomsnittelig innholdet av β-karoten i dette materialet er 0,36 µmol/L, og 

av Vitamin E 0,80  µg/ml (Tabell 2).  Innholdet i mjølka varierte betydelig for begge 

vitaminene, men mest for vitamin E. Høyeste verdi var 10 ganger høyere enn laveste 

verdi (1,42 vs 0,14 µg/ml).   

 
Tabell 2. Innhold av β-karoten og vitamin E  i mjølka; veide gjennomsnittstall,  

standardavvik samt laveste og høyeste verdi 

Vitamin Middel Stdavvik Laveste Høyeste 

β-karoten, µmol/L 0,36 0,13 0,17 0,82 

Vitamin E, µg/ml 0,80 0,27 0,14 1,42 

 

I Tabell 3 er materialet gruppert etter distrikt. Det var ingen sikre forskjeller mellom 

områdene verken for β-karoten eller vitamin E. Imidlertid var innholdet av vitamin 

E tallmessig lavest i TINE Øst og høyest i TINE Sør (P >0,05). 

 
Tabell 3. Virkning av meieri-område på innholdet av β-karoten og vitamin E i mjølka 

 

Vitamin 

TINE 

Midt  

TINE 

Nord 

TINE 

Øst 

TINE 

Sør 

TINE 

Vest 

β-karoten, µmol/L 0,45 0,35 0,37 0,40 0,39 

Vitamin E, µg/ml 0,85 0,90 0,79 0,96 0,88 
 

 Innholdet av vitamin E i mjølka produsert på beite var 40 % høyere enn i mjølka 

produsert på innefôring (1,02 vs 0,73 µg/ml). Mjølka produsert på beite hadde også 

et betydelig høgere innhold av β-karoten enn mjølka produsert på innefôring. (Tabell 

4). Derimot var det ingen forskjell i innhold av vitaminene mellom mjølk produsert i 

innlandet sammenlignet med mjølk produsert ved kysten (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Virkning av beite vs innefôring og innland vs kystområde på innholdet av β-karoten  

og vitamin E  i mjølka 

 Innefôring Beite  Innland  Kyst 

β-karoten, µmol/L 0,34
b 

0,44
a 

 0,40 0,39 

Vitamin E, µg/ml 0,73
b 

1,02
a 

 0,87 0,88 
a,b

 Ulike bokstaver innen rad indikerer signifikante forskjeller (P<0,05) 

 

Diskusjon 

Som ventet var det betydelig høgere innhold av både β-karoten og vitamin E i 

mjølka produsert på beite enn på innefôring (Tabell 4). Vektleggingen mellom 

beitemjølk og mjølk produsert på innefôring vil derfor ha stor betydning på den 

veide middelverdien for disse to vitaminene. Med en vekting på ¼ for beitemjølk og 



¾ for mjølk produsert på innefôring, stemmer middelverdien for vitamin E fra denne 

undersøkelsen (80µg/100 ml) rimelig godt med verdien 100 µg/100g oppgitt i 

Matvaretabellen (2001) (Tabell 5). Derimot er det noe større avvik for β-karoten. 

Verdien for β-karoten på 19 µg/100 ml mjølk stemmer imidlertid godt med 17 

µg/100 g oppgitt av Sauvant et al. (2003).    

 

Tabell 5. Veid middel for innhold β-karoten og  vitamin E i sammenligning med 

verdiene oppgitt i Matvaretabellen (2001) 

Kilde β-karoten  Vitamin E 

Fra Tabell 4, µg/100ml
1 

19   80  

Matvaretabellen
 
, µg/100 g 25  100  

1 Omregnet  til µg/100ml for β-karoten  
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