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Sammendrag 

Sammensetningen av kyllingfôr er viktig for dyrehelse, kjøttkvalitet, og er i stor 

grad avgjørende for den ernæringsmessige sammensetningen av kyllingproduktene 

solgt til forbrukerne.  Et godt balansert innhold av næringsstoffer som n-6 og n-3 

fettsyrer, selen og histidindipeptider i kjøtt kan bidra til å forebygge mange av 

dagens kroniske, ikke-smittsomme, ofte livsstils relaterte sykdommer.  

I Norge, og store deler av den vestlige verden, er forbruket av kyllingkjøtt høyt. 

Kyllingkjøtt opplever en fortsatt økende popularitet, også blant de yngre 

aldersgruppene, og er en viktig kilde til essensielle næringsstoffer. Fisk er i dag en 

av få gode kilder til n-3 fettsyrer og antioksidanter som selen. Vi har ønsket å se på 

mulighetene for å øke konsentrasjonen av n-3 fettsyrer og antioksidanter i 

kyllingkjøtt til de samme nivåene som sees i mager fisk, og dermed forbedre den 

ernæringsmessige balansen av disse næringsstoffene for forbrukeren. 

  

Målet med studiet er i) å forandre kyllingkjøttets fettsyresammensetning mot et 

høyere innhold av n-3 fettsyrer og oljesyre, og et lavere innhold av n-6 fettsyrer, ii) 

å produsere et kyllingkjøtt, som ved tilsetning av selenberiketgjær i kyllingfôret, 

kan bli en viktig selen kilde, og iii) å øke konsentrasjonen av de biologisk aktive 

histidinedipeptidene karnosin og anserin i kyllingkjøttet ved å tilsette histidin i 

fôret.  

 

Vi har sett på effekten av tre forskjellige kilder til n-3 fettsyrer; soyaolje, rapsolje 

og lin/rapsolje, gitt i kombinasjon med selen og histidin i kyllingfôret.  Ved å 

bruke linfrø- og rapsolje, som begge er gode n-3 kilder, har vi ønsket å se på både 

resulterende balanse mellom n-3 og n-6, og den totale mengde n-3 i kyllingkjøttet. 

Selen er et viktig sporstoff for både dyr og mennesker, og spiller en viktig rolle 

som blant annet antioksidant, og i beskyttelse av kroppens DNA. 

Histidindipeptider karnosin og anserin deltar i antioksidantforsvar og som pH 



stabilisator, og det har vært foreslått at disse kan ha en rolle i forebyggelse av slag, 

hjerteinfarkt, Alzheimer og Parkinsons sykdom. Da bruken av naturlige 

histidinkilder som fiskemel og blod- og beinmel er kraftig redusert i dagens 

fôrproduksjon, ønsket vi å studere effekten av økt histidintilskudd i kombinasjonen 

med selen og n-3 kilder.   

 

Nyklekkede broiler kyllinger (51), av typen Ross 308, ble tilfeldig fordelt i en av 

de tre fôrgruppene; soyaolje, rapsolje eller lin-rapsolje. Kyllingene ble plassert 

gruppevis i batteribur de første 10 dagene, før de ble veid og overført til 

individuelle metabolismebur frem til slakt.   

 

I forsøket ble brystmuskelens fettsyresammensetning, selenkonsentrasjon, DPPH 

og mengde histidindipeptider målt. Glutationperoxidase ble målt i blod. Fettsyrer 

ble analysert i lever, og sensoriske målinger gjennomført på muskel.  

 

I forsøket så vi at fettsyresammensetningen i fôret ble avspeilet i musklenes 

fettsyresammensetning. I fôrgruppene som fikk rapsolje og lin/rapsolje var 

oljesyren og alfa-linolensyre (n-3) økt, og mengden linolsyre (n-6) redusert i 

forhold til soyaoljegruppen. I lin/rapsolje gruppen så vi de høyeste verdiene av n-3 

fettsyrene alfa-linolensyre og EPA. I lin/rapsolje gruppen var også forholdet 

mellom n-6 /n-3 mer enn halvert sammenlignet med soyaolje gruppen. Selen og 

histidindipeptid konsentrasjonene var like i de tre gruppene og gjenspeilte 

mengden gitt i fôret. Tidligere studier har vist at selen og histidin nivå i fôret 

gjenspeiles i kyllingkjøttet og dens antioksidantkapasitet (Haug, Eich-Greatorex et 

al. 2007; Haug, Rødbotten et al. 2008). I vårt forsøk, så vi ingen klare 

påvirkninger mellom fettsyrekilden og effekten av selen og histidintilskudd på 

kjøttets antioksidantkapasitet og fettsyresammensetning. De sensoriske analysene 

ga kun en liten variasjon for metallukt mellom de tre gruppen, som ellers ikke viste 

noen signifikante forskjeller.  

Det var ingen signifikante forskjeller mellom fôrgruppene i fôrforbruk og tilvekst.  

 

Konklusjon 

Våre resultater støtter hypotesen om at et kyllingfôr beriket med selen og histidin, 

og justert i fettsyresammensetningen, vil kunne gi et kyllingkjøtt som er 

helsemessig sunnere i fettsyre sammensetning, fettsyrebalanse og antioksidant 

kapasitet. Bruken av n-3 rike oljetyper som linfrøolje og rapsolje vil ikke påvirke 

kyllingens smak og lukt for forbrukeren. Vi anbefaler at kyllingfôr produseres med 

ingredienser (som linfrøolje, rapsolje og organiskselen) som vil optimaliserer 

kyllingkjøttets ernæringsmessige kvalitet, og vil bidra til å forebygge mange av 

dagens kroniske sykdommer. 
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