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Innledning 

Tidligere in vivo og in vitro studier har vist at lipider, saponiner og tanniner kan 

hemme produksjon av metan (CH4) i vomma hos drøvtyggere (Hess et al., 2003; 

Beauchemin et al., 2008; Wang et al., 2008). Effekten som de umetta langkjeda 

fettsyrene kan ha på metanproduksjon i vomma, skyldes at de har toksisk effekt på 

protozoer og metanogener. Saponiner og tanniner kan hemme produksjon av CH4 

særlig ved å redusere protozopopulasjonen, og ved å øke andelen av propionsyre i 

vomma (Hess et al., 2003; Wang et al., 2008). Tanniner og saponiner finnes i 

belgplanter og oljefrø. Rapsolje er rik på olje- (C18:1), linol- (C18:2) og 

linolensyre (C18:3), mens solsikkeolje har et høyt innhold av C18:2. 

Torskeleverolje har en høy andel av C18:3 og C20-fettsyrer. Disse oljene er 

gunstig både med tanke på reduksjon av utslippet av CH4 og 

fettsyresammensetningen i kjøtt og melk.  

 

Formålet med forsøkene var å skaffe tilveie mer resultater om effekten av rapsolje, 

solsikkeolje, torskeleverolje, tannin, saponin og kombinasjonen av disse på 

produksjonen av CH4 målt ved hjelp av in vitro teknikk.  

 

Materiale og metoder 

Forsøk 1 

Tilsetninger og konsentrasjoner: Rapsolje (RO), solsikkeolje (SO), torskeleverolje 

(TLO) og torskeleverolje + rapsolje (30:70, BLAND) tilsatt i mengder på  

 2,5 og 5 % av substrat tørrstoff (TS). 

 

Forsøk 2 

Tilsetninger og konsentrasjoner: 

- BLAND, se forsøk 1; 5 % av substrat TS. 

- Tannin (T7,5 og T15); 7,5 og 15 % av substrat TS. 

- T + BLAND (T7,5-BLAND og T15-BLAND); 7,5 og 15 % av substrat TS.



 

 

 

- Saponin (S2,4 og S4,8); 2,4 og 4,8 % av substrat TS. 

- S + BLAND (S2,4-BLAND og S4,8-BLAND); 2,4 og 4,8 % av substrat TS. 

 

I begge forsøkene ble det brukt et substrat bestående av byggkraftfôr (470 g/kg) 

og byggsilo (530 g/kg). Kontroll besto av substrat + buffer + vomvæske. Det var 3 

gjentak per tilsetning og konsentrasjon. Total gassproduksjon ble målt etter 6, 12 

og 24 t i forsøk 1, og etter 6, 12, 24 og 48 t i forsøk 2. Det ble samtidig tatt ut 

gassprøver for analyse av CH4. Etter endt inkuberingstid, henholdsvis 24 t for 

forsøk 1, og 12 og 48 t for forsøk 2, ble det tatt ut prøver for analyse av flyktige 

fettsyrer (FFS). Mengde fordøyd substrat tørrstoff (TSF) ble bestemt ved tørking 

av det gjenværende substratet i flaskene, ved 55  C i 24 t. Alle data ble korrigert for 

verdiene i blanke flasker (kun buffer + vomvæske). 

 

Resultater  

Forsøk 1 

Oljene hadde signifikant negativ effekt (P<0,05) på TSF, og produksjonen av CH4 

per enhet TSF økte (Tabell 1). Rapsolje tilsatt som 5 % av substrat TS, S02,5 og 

MIX5,0 resulterte i økt FFS produksjon (P<0,05). Blanding av RO og TLO gav 

ingen tilleggseffekt verken på produksjonen av CH4, TSF eller produksjon av FFS. 

 

Forsøk 2 

Tilsetting av T7,5, T15, S2,4 og S4,8 hadde relativt liten effekt i forhold til 

BLAND, T7,5-BLAND, T15-BLAND, S2,4-BLAND og S4,8-BLAND (Tabell 2). 

Tannin tilsatt som 15 % av substrat TS reduserte metanproduksjon per enhet TS 

substrat, men ikke per enhet TSF. I likhet med forsøk 1,var det ikke noen 

tilleggseffekt av å kombinere verken T7,5, T15, S2,4 eller S4,8 med en blanding 

av RO og TLO på TSF eller produksjonen av CH4. På tross av dette var 

produksjonen av FFS per enhet TSF signifikant høyere når T7,5, T15, S2,4 og 

S4,8 ble kombinert med BLAND, i forhold til når kun T7,5, T15, S2,4 og S4,8 ble 

tilsatt.



 

 

 

Tabell 1. Effekt av rapsolje (RO), solsikkeolje (SO), torskeleverolje (TLO) og TLO+RO (30:70)(BLAND), tilsatt som 2,5 og 5 % av 

substrat tørrstoffet (TS) på produksjonen av metan (CH4), substrat- fordøyeligheten (TSF) og produksjon av flyktige fettsyrer (FFS), etter 

24 timers inkubering, samt forholdet eddiksyre (C2): propionsyre (C3). 

 

 

Tabell 2. Effekt av torskeleverolje + rapsolje (30:70)(BLAND, 5 % av substrat tørrstoffet), tannin (T) 7,5 og 15 % av substrat TS og 

saponin (S), 2,4 og 4,8 % av substrat TS, T+BLAND (T-BLAND) og S+BLAND (S-BLAND) på produksjonen av metan (CH4), substrat- 

fordøyeligheten (TSF) og produksjon av flyktige fettsyrer (FFS) etter 48 timers inkubering, samt forholdet eddiksyre (C2): propionsyre 

(C3). 

  Kontroll RO SO TLO BLAND SEM 

    2,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5   

CH4 

(ml/g substrat TS) 47a 47a 45b 46a 46a 49b 49a 45a 46a 6,2 

(ml/g substrat TSF) 79a 111b 175b 127b 110b 105a 142b 105a 160b 0,3 

TSF 

(mg/g substrat TS) 596a 425b 261b 363b 420b 467b 343b 435b 302b 19,3 

FFS 

(mmol/g substrat TSF) 8,9a 11,2a 16,1b 18,1b 7,4a 13,9a 14,5a 12,3a 15,5b 0,8 

C2:C3   1,9 1,7 1,4 2,2 1,2 2,4 1,7 2 1,5 0,1 

  Kontroll BLAND T T-BLAND S S-BLAND SEM 

    5 7,5 15 7,5 15 2,4 4,8 2,4 4,8   

CH4  

(ml/g substrat TS) 62a 60a 62a 52b 60a 57b 52b 44b 51b 43b 1,2 

(ml/g substrat TSF) 84a 148b 92a 90a 137b 168b 85a 75a 148b 127b 6.3 

TSF 

(mg/g substrat TS) 739a 405b 673b 582b 437b 339b 609b 591b 344b 338b 26,7 

FFS  

(mmol/g substrat TSF) 12,0a 22,6b 21,8a 20,2a 29,0b 32,5b 12,7a 16,9a 25,5b 25,3b 1,3 

C2:C3   2,5a 2,3a 3,0a 2,7a 2,9a 2,6a 2,1a 1,9b 2,1a 1,8b 0,1 



 

 

 

Diskusjon og konklusjon 

Ingen av oljene reduserte produksjonen av CH4 selv om de hadde negativ virkning 

på fordøyeligheten av substratet (Tabell 1). Dette er motstridende i forhold til de 

fleste andre publiserte resultater fra in vitro (Jalc et al., 2007) og in vivo forsøk 

(Beauchemin et al., 2008). Ingen eller bare liten effekt av S på metanproduksjon er 

derimot i samsvar med resultater fra andre in vitro forsøk (Pen et al., 2006), og 

forsøk med melkekuer (Holtshausen et al., 2009). I overensstemmelse med andre 

forsøk (Wang et al., 2008), reduserte T metanproduksjonen per enhet TS, men 

ikke per enhet TSF. Den høye produksjonen av FFS, spesielt på T7,5-BLAND, 

T15-BLAND, S2,4-BLAND og S4,8-BLAND kan være en indikasjon på at 

tilsetningene stimulerte den mikrobielle aktiviteten. Konklusjonen fra våre forsøk 

er at reduksjon i metanproduksjon ved tilsetting av T og S var et resultat av 

redusert mikrobiell nedbrytning av TS. Oljene hadde ingen hemmende effekt på 

metanproduksjon på tross av reduksjon i TSF.  
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