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Innledning 
I størrelsesorden 27 % av vårt fettinntak stammer fra mjølk og mjølkeprodukter 

(Helsedirektoratet, 2009). Sosial- og helsedirektoratet anbefaler å minske inntaket av 

mettede fettsyrer og transfettsyrer, og øke inntaket av umetta fettsyre, spesielt n-3 

fettsyrer. Surfôr av gras er det dominerende grovfôret på innefôring. Raigras kan 

dyrkes med godt resultat i deler av landet, og det er godt kjent at raigras er gunstig 

for å oppnå mjølkefett med ønskelig sammensetning av mjølkefettet. I store deler av 

landet er imidlertid klimaet ikke godt nok for dyrking av raigras. I disse områdene er 

timotei en viktig grasart. Maissurfôr kan også bli en aktuell grovfôrvekst i deler av 

Norge. Hovedhensikten med disse undersøkelsene var å sammenligne 

fettsyresammensetningen i mjølka etter fôring med surfôr av timotei, raigras og 

mais. Innlegget er basert på resultatene publisert i masteroppgaven av Svendsen       

(2010).  

 

Materiale og metoder 
Materialet består av to forsøk (Forsøk 1 og Forsøk 2) som ble gjennomført på 

Stoffskifteavdelinga ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), UMB. 

Det ble brukt 6 vomfistulerte mjølkekyr som var ca 3mnd ut i laktasjon ved start av 

Forsøk 1. Det var de samme dyra som ble brukt i Forsøk 2, men de var da ca 6 mnd 

ut i laktasjonen. I forsøket ble surfôr av mais (fra Tomb videregående skole), raigras 

og timotei (1. slått) sammenlignet. Kraftfôret var uten NDF, og ingrediensene; 

hvetestivelse, LT fiskemjøl, kasein, rørmelasse, tørrfett, soyaolje og mineral premix 

utgjorde henholdsvis 69, 8, 8, 5, 3, 2 og 4 %. Det var to kraftfôrnivå i begge forsøka, 

henholdsvis 12 og 8 kg/dag i Forsøk 1 og 7 og 3 kg/dag i Forsøk 2. Forsøkene ble 

gjennomført etter et 3x2 faktorielt opplegg med 4 perioder. Kyrne ble mjølka kl 

06.30 og 15.30, og mjølkemengden målt ved hjelp av Trutest.  

Standard fôrstoffanalyse samt innhold av fettsyrer i fôret ble bestemt etter vanlig 

framgangsmåte ved IHA. Representative mjølkeprøver ble analysert for innhold av 

fettsyrer etter standard framgangsmåte ved AS Vitas, Oslo. 

 



Resultater og diskusjon 
 

Med unntak av stivelse i kraftfôret, var det relativt god overensstemmelse i kjemisk 

sammensetning av forsøksfôret brukt i Forsøk 1 og Forsøk 2 (Tabell 1 og 2). 

Innholdet av stivelse i maissurfôret var i størrelsesorden 25 %. Dette er noe lavt i 

forhold til hva som er regnet som god kvalitet (Nesheim et al., 2005). Innholdet av 

fett og protein var betydelig lågere enn forventet i surfôret av raigras, mens 

innholdet av fett var høyere enn forventet i surfôret av timotei. 

 

 Tabell 1. Innhold av råprotein, råfett, NDF og stivelse i fôret for Forsøk 1 og Forsøk 2.  

 Forsøk 1 (Tidlig laktasjon) Forsøk 2 (Sen laktasjon) 

% av TS Mais Raigr. Timot Kraftf Mais Raigr Timot Kraftf 

Råprot 7,2 10,6 14,0 17,6 7,3 11,6 14,3 17,6 

Råfett 2,6 3,4 4,0 5,6 2,4 3,6 4,1 5,7 

NDF 46,6 44,1 53,9 - 44,2 46,8 54,3 - 

Stivelse 25,3 - - 71,2 25,7 - - 66,9 

 

I begge forsøka hadde fettfraksjonen i timoteisurfôret tendens til høyere andel 

linolsyre, men lavere andel linolensyre enn i surfôret av raigras (Tabell 2), noe som 

er i overensstemmelse med andre forsøk (Harstad og Steinshamn, 2010).  
 

Tabell 2. Innhold av de mest sentrale fettsyrene (%) i fôret for Forsøk 1 og Forsøk 2 

 Forsøk 1 (Tidlig laktasjon) Forsøk 2 (Sen laktasjon) 

Mais Raigr Timot Kraftf. Mais Raigr Timot Kraftf. 

C16:0  21,6 15,3 15,6 44,2 20,2 14,7 15,1 42,4 

C18:1,c9  13,7 1,9 2,4 30,6 15,0 1,9 2,5 29,1 

C18:2  34,3 12,2 15,0 4,9 38,3 12,4 15,4 6,2 

C18:3  0,1 49,2 43,4 0,9 0,2 50,1 44,3 0,9 

 

Maissurfôret skilte seg klart ut fra surfôret av raigras og timotei ved å inneholde 

betydelig mer oljesyre og linolsyre, og nesten ikke noe linolensyre. Den høye 

andelen av palmitinsyre (C16:0) i kraftfôret skyldes at tørrfettet som ble tilsatt 

inneholdt minimum 85 % av C16:0. 

 

I tidlig laktasjon (Forsøk 1) hadde grasart relativt liten virkning på sammensetningen 

av fettet med unntak av stearinsyre, linolsyre og linolensyre (Tabell 3). Det største 

utslaget var på innholdet av linolsyre og linolensyre. Mais skilte seg ut med klart 

høyest innhold av linolsyre og lavest innhold av linolensyre. Dette resultatet er i 

overensstemmelse med andre undersøkelser (Harstad og Steinshamn, 2010), og er 

ventet fordi fettfraksjonen i mais inneholder en betydelig høyere andel linolsyre og 

lavere andel linolensyre enn surfôret av timotei og raigras (Tabell 2). Det var bare 

små og ikke signifikante forskjeller i fettsyresammensetning mellom mjølka 



produsert på timotei- sammenlignet med raigrassurfôr. Tørrfettet som ble tilsatt 

kraftfôret (3 %) var i hovedsak palmitinsyre. Vi forventet derfor at andelen av C16:0 

i mjølkefettet skulle reflektere dette. Resultatet ble imidlertid det motsatte. I begge 

forsøka var andelen av C16:0 betydelig høgere ved lavt enn ved høyt 

kraftfôrnivå(Tabell 3 og 4). Derimot hadde kraftfôrnivået den motsatte virkningen 

på alle fettsyrene som blir syntetisert i juret (C4, C,6,C8, C10, C12 og C14). 

 
Tabell 3. Innhold av fett samt innhold av de viktigste fettsyrene i tidlig laktasjon (Forsøk 1) 

 Surfôrslag Kraftfôrnivå 

 Timot Raigras Mais P Lavt Høyt P 

Fett i mjølka, % 4,02 3,98 3,89 0,89 4,02 3,9 0,70 

g/100 g fettsyrer        

C4:0  4,05 3,94 382, 0,41 3,87 3,99 0,48 

C6:0  2,48 2,55 2,40 0,26 2,32 2,64 0,01 

C8:0  1,54 1,64 1,53 0,26 1,39 1,75 0,001 

C10:0  3,62 4,09 3,77 0,30 3,22 4,44 0,002 

C12:0  4,17 4,78 4,42 0,30 3,77 5,15 0,005 

C14:0  12,96 13,52 12,70 0,38 12,42 13,70 0,06 

C:16  32,11 32,94 33,38 0,64 34,03 31,59 0,10 

C18:0  8,06a 7,36ab 6,47b 0,03 6,93 7,66 0,18 

C18:1, t11  0,76 0,66 0,63 0,59 0,69 0,68 0,98 

C18:1, c9  16,54 15,03 16,71 0,49 17,17 15,02 0,21 

C18:2 ( 0,89b 0,92b 1,42a <0,001 1,10 1,06 0,70 

C18:2, c9,t11  0,37 0,33 0,40 0,46 0,41 0,33  0,14 

C18:3  0,40a 0,44a 0,22b <0,001 0,38 0,33 0,18 

 

I Forsøk 2 som ble gjennomført i midt-/senlaktasjon, utgjorde surfôret en betydelig 

større andel av totalt fôropptak enn i tidlig laktasjon. Det er derfor ventet at 

forskjeller i egenskaper mellom grasartene kommer tydeligere fram i Forsøk 2 

sammenlignet med Forsøk 1 (Tabell 3 og 4). Det var mais som skilte seg ut også i 

Forsøk 2. Andel av C4:0, C6:0 og C8:0 (tendens) var lavere i mjølka produsert på 

mais, og sammenlignet med raigrassurfor også lavere for stearinsyre (Tabell 4). Som 

i tidlig laktasjon (Tabell 3), skilte mais seg ut med klart høgest andel av linolsyre 

men lågere andel av linolensyre i mjølka. Det var heller ikke i midt-/senlaktasjon 

betydelige forskjeller i fettsyresammensetning imellom mjølk produsert på 

timoteisurfôr sammenlignet med raigrassurfôr. Med unntak av C16:0, hadde 

kraftfôrnivå i midt-/senlaktasjon ingen signifikante virkninger på 

fettsyresammensetningen i mjølka. 
 

 

 

 

 

 



Tabell 4.Innhold av fett samt innhold av de viktigste fettsyrene i fettet (Forsøk 2) 

 Surfôrslag Kraftfôrnivå 

 Timotei Raigras Mais P Lavt Høyt P 

Fett i mjølka, % 4,9 4,7 4,5 0,444 4,8 4,6 0,439 

g/100 g fettsyrer:        

C4:0  4,04a 3,99a 3,50b 0,01 3,93 3,75 0,26 

C6:0  2,47a 2,56ab 2,21b 0,04 2,42 2,40 0,89 

C8:0  1,45 1,57 1,32 0,09 1,41 1,49 0,46 

C10:0  3,33 3,72 3,22 0,30 3,28 3,57 0,42 

C12:0  3,83 4,41 3,91 0,35 3,84 4,26 0,36 

C14:0  12,71 13,58 12,52 0,48 12,67 13,07 0,62 

C:16  33,70 35,85 36,63 0,11 36,89 33,90 0,05 

C18:0  8,04a 6,92b 5,84c 0,004 6,90 6,96 0,91 

C18:1, t11  0,91a 0,57b 0,57b <0,001 0,68 0,68 0,92 

C18:1, c9  16,04 14,18 16,55 0,35 15,22 15,96 0,68 

C18:2  0,60b 0,62b 1,13a <0,001 0,66 0,90 0,01 

C18:2, c9,t11  0,44 0,32 0,41 0,199 0,37 0,41 0,57 

C18:3  0,34b 0,42a 0,22c <0,001 0,33 0,33 0,96 

 

Konklusjoner 
 

Resultatene fra disse forsøkene indikerer at surfôr av timotei gir tilnærmet samme 

fettsyresammensetning i mjølka som surfôr av raigras. Raigrassurfôret i disse 

studiene hadde imidlertid relativt lavt innhold av fett i forhold til timotei. Dette kan 

ha påvirket resultatene. Maissurfôr skilte seg klart ut med signifikant positiv 

virkning på andelen av linolsyre men negativ virkning på innholdet av linolensyre i 

mjølka. 
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