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Innledning  

 
Fôrprodusentene har mulighet til å kontrollere og sette i verk tiltak for å håndtere 
mykotoksiner i råvarer og kraftfôr, og dette er gjort i flere sesonger allerede. I første rekke 
innebærer dette et omfattende analyseprogram og sortering av kornpartier for å kanalisere 
korn av ulik kvalitet til forkjellige dyreslag og produksjoner. I tillegg er det innført 
kvalitetstrekk på havre med høge DON-verdier. Avskalling av korn kan også være aktuelt. 
Tiltakene har sine kostnader, men etterkontroller viser at de er effektive og har i de fleste 
tilfeller gitt tilfredsstillende innhold av mykotoksiner i ferdig kraftfôr til gris.  
 
 
Muggsopp og mykotoksiner  

 
Man skiller grovt mellom feltmuggsopp og lagermuggsopp (Figur 1) (Christensen og Skaar, 
2008). Det som karakteriserer feltmuggsoppen er at de har et forholdsvis høyt krav til 
fuktighet, og at den smitter og formerer seg mens kornet står i åkeren. Lagermuggsoppen 
krever derimot lavere vannaktivitet, og kan derfor blomstre opp på råvarer under lagring.  

 

Figur 1: Viser hvordan man klassifiserer muggsoppene i feltmuggsopp og lagermuggsopp, og hvilke 

mykotoksiner de produserer. 

                                                                                  
De toksinene som er mest aktuelle i norsk korn er Trichothecener og disse produseres av 
åkermuggsoppen Fusarium. Trichothecener omfatter et bredt spekter av kjemiske forbindelser 
hvor deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 er de mest studerte. I korn kan man finne disse 
enkeltvis, eller de kan forekomme samtidig. Det er i havre man har funnet størst andel 
positive prøver og de høyeste konsentrasjonene av DON, HT-2 og T-2 toksin.  
 
Zearalenon produseres dels av de samme Fusarium-artene som produserer DON. Man finner 
vanligvis lave konsentrasjoner av zearalenon i norsk korn, mens i importerte råvarer som mais 
og maisprodukter kan man finne høgere konsentrasjoner av toksinet.  
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Fumonisiner er en annen gruppe Fusarium-mykotoksiner som kan skape problemer både for 
husdyr og mennesker, og som er av stor internasjonal interesse. Toksinene er kun påvist fra 
Fusarium på mais, først og fremst i land med varmt og fuktig klima, og kan forekomme i 
betydelige konsentrasjoner. I Norge vil dette kunne være et importproblem, men mais er 
mindre aktuelt til gris.  
 
Penicillium og Aspergillus er klassifisert som lagermuggsopp, og er de viktigste 
toksinproduserende lagringsmuggsoppene i tropiske strøk. Penicillium-arter kan også dannes 
under våre klimatiske forhold. Finner man lagerskadd korn og fôr i Norge, er det ofte sopper 
innen slekten Penicillium som påvises. En viktig Penicillum-art i Norge er Penicillium 

roqueforti. Arten produserer flere ulike mykotoksiner, og er blant annet sett i forbindelse med 
aborter hos husdyr. Aspergillus er i Norge primært et problem i importerte råvarer. Fryktede 
mykotoksiner produsert fra disse soppene er aflatoksin og ochratoksin.  
 
 
Utvikling av mykotoksiner i norsk korn  

 
De siste 10 åra har korn- og kraftfôrbransjen fått større utfordringer med å håndtere korn med 
høyt innhold av mykotoksiner, dette gjelder særlig havre. Figur 2 viser gjennomsnittsverdien 
av DON i havre fra 2003 til og med kornåret 2011.  
 
 

 
Figur 2. Gjennomsnittlig innhold av DON i havre fra 2003 tom 2011. 

 
 
Kontrollsystemer hos fôrprodusenter 

Felleskjøpet har et omfattende analyseprogram for å løse utfordringene med mykotoksiner i 
fôr (Figur 3).  
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Figur 3. Oversikt over Felleskjøpets system for å sikre god hygienisk kvalitet på korn til svinefôr.  

 
Allerede ved mottaksanleggene blir det tatt hurtiganalyse (Rida-Quick) for å kartlegge 
kvaliteten på årets avling og disse analysene legger grunnlaget for sortering av kornet i høy og 
lav DON. Det enkelte kornmottak legger opp sin analysefrekvens utover den første 
kartleggingen etter resultat, værforhold under innhøstingsperioden og kunnskaper om lokale 
forhold. I tillegg til den første hurtiganalysen tas det ut representative prøver av renset og 
tørket korn som sendes inn til Eurofins for analyse av mugg, Fusarium, DON (Elisa) og HT2, 
T2 (Elisa) og Zearalenon.  Analysefrekvens vurderes fortløpende etter kunnskap om årets 
hygieniske kvalitet. Ved høye mykotoksinfunn intensiveres analysefrekvensen. 
 
Senere utføres det en ny runde med analyser (Elisa) hos Eurofins for å etterkontrollere 
sorteringen og bestemme nivået av DON i de enkelte parti. De endelige resultatene brukes for 
å styre korn med ulik kvalitet til riktige fabrikker og dyreslag. Ved utskipning av korn til 
kraftfôranlegg blir lasten analysert for å bestemme nøyaktig mykotoksinnivå i kornet. Anlegg 
med tilførsel av korn fra flere lokale mottak har et eget analyseprogram for å 
kartlegge/kontrollere kornkvaliteten. 

For å stimulere til god hygienisk kvalitet på kornet er det pristrekk på korn med høyt 
vanninnhold. For å sikre lagerstabilt korn tørkes det ned til 14,5 % vann, og lagersiloene 
overvåkes for temperaturstigning. Det er også innført prisgradering på levert havre i henhold 
til DON-innhold.    

Grenseverdier for mykotoksiner og status i svinefôr 

Mattilsynet har oppgitt anbefalte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr som vi 
forholder oss til (Mattilsynet, 2007). De norske anbefalingene for DON (Tabell 1) er lavere 
enn i EUs regelverk. 
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Tabell 1. Mattilsynets anbefalte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr til gris 

Mykotoksin Fullfôr/tilskuddsfôr til husdyr Innhold, µg/kg 

DON Gris 500 
T-2 og HT-2 
 

Gris 200 

Zearalenon Smågriser og ungpurker 
Purker og slaktegris 

100 
250 

 

Fôroptimering vil si å bruke tilgjengelige råvarer til å sette sammen en fôrblanding som 
tilfredsstiller dyrets næringsbehov og gir best mulig resultat til lavest mulig pris. Det blir satt 
krav til minimums- og maksimumsverdier for de ulike næringsstoffene som for eksempel 
fôrenhetskonsentrasjon (FEn), aminosyrer, vitaminer og mineraler. Mykotoksiner har blitt en 
viktig kvalitetsparameter å ta hensyn til, og det legges stor vekt på å holde de anbefalte 
grenseverdiene. Derfor har vi tatt inn mykotoksiner som en næringsparameter og optimerer 
med anbefalte grenseverdier. For å klare dette må vi ha god kunnskap om kvaliteten på 
råvarepartiene vi bruker, og vi må styre korn med riktig kvalitet til hvert enkelt anlegg og 
dyreslag. Dette er et samarbeid mellom optimering og råvareforsyning.  

Felleskjøpet overvåker nivået av mykotoksiner i ferdig fôr for å kontrollere at vi ligger 
innenfor grenseverdiene. Gjennomsnittet av analysene ved etterkontroll av ferdig svinefôr 
utført med den offisielle metoden (LC-MS) ved Veterinærinstituttet, viser at ressursene vi 
bruker på kontroll og styring av kornpartier virker (Tabell 2).  

 

Tabell 2.  Gjennomsnitt av etterkontroll av mykotoksiner i svinefôr sesongen 2011/2012  

 DON (LC-MS) HT2 + T2 Zearalenon 

N 38 38 38 
Innhold, µg/kg 253 15 43 
Std 136 12 33 

 

Andre tiltak for å hindre mykotoksiner i fôr 

Havre kan avskalles for å fjerne den delen som har høyest innhold av mykotoksiner.  I år med 
spesielt høye mykotoksinverdier må bruk av enkelte råvarer, som f.eks havre til gris utelates. 

 

Mykotoksinbindere 

Det er ulike måter å fjerne eller uskadeliggjøre mykotoksiner på som destruering ved 
bestråling (X-ray), kjemisk behandling ved antioksidanter, organiske eller uorganiske syrer, 
enzymatisk behandling med ulike proteaser og mikrobiell behandling med bakterier eller gjær 
som kan fermentere toksinene. Det er også mulig å binde toksiner ved hjelp av uorganiske 
stoffer som leire, bentonitt, zeolitt, sepiolitt, aluminiumsilikater og aktivt karbon. Binding ved 
hjelp av organiske stoffer som celleveggkomponenter, oftest basert på gjærceller, er også en 
metode. 

Det er ulike typer mykotoksinbindere på markedet som bygger på en av eller kombinasjoner 
av prinsipper nevnt over, men de aller fleste er basert på ulike former for leire og silikater. 
Ulike bindere virker på ulike toksiner. En del av de kommersielle produktene på markedet har 
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vist bindende effekt på aflaktoksin, men de har ikke god effekt på DON som er det mest 
vanlige toksinet i Norge. 
 
Flere kommersielle tilgjengelige mykotoksinbindere som påstås å binde mykotoksiner, er 
testet for in vitro binding av DON. Det har vist seg at DON bindes kun med 2 til 27 %.   
 
Det er foreløpig ingen av de tilgjengelige produktene som er godkjent som 
mykotoksinbindere til dyrefôr av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Felleskjøpet har ikke tatt i 
bruk mykotoksinbindere i sin fôrproduksjon på regulær basis. Før det er aktuelt må 
tilsetningsstoffene være godkjent til formålet og ha dokumentert effekt. Men det har 
forekommet at det har vært tilsatt mykotoksinbindere i kraftfôret etter ønske fra enkeltkunder. 
 
Oppsummering og framtidsutsikter 

Felleskjøpet har utviklet et kontroll- og sorteringssytem som har fungert godt til å håndtere 
utfortringene med mykotoksiner, spesielt DON, HT2+T2 og Zearalenon, fram til nå. Men 
dersom nivået av mykotoksiner øker i korn i forbindelse med klimaendringer, slik som noen 
prognoser viser, kan det bli en utfordring å holde grenseverdiene ved hjelp av bare sortering. 
Kostnadene til analyser og transport av kornpartier vil bli enda høyere. Generell økning i 
mykotoksiner kan også noen år forhindre bruk av råvarer, som havre. Dette er for eksempel 
negativt i forhold til smakelighet, fôropptak og magesår.  

Derfor er det viktig å arbeide videre med utvikling av andre redskaper for å kontrollere 
mykotoksiner. Utvikling og dokumentasjon av effektive mykotoksinbindere vil være et viktig 
arbeidsområde, men også grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr til ulik gris med og 
uten eventuelle mykotoksinbindere må være et arbeidsfelt. Sikker analysemetodikk for råvarer 
og ferdig fôr er et tredje felt som har avgjørende betydning.  
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