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Mykotoksiner i fôret – forekomst og betydning 

Gris er en relativt sensitiv dyreart for effekter av de mykotoksinene i korn og kraftfôr som vi vet  kan 
utgjøre et helseproblem i norsk husdyrhold. Det gjelder trichothecenene deoksynivalenol (DON) og 
HT-2 toksin og T-2 toksin, zearalenon og fumonisiner, som alle produseres av muggsopper i slekten 
Fusarium; samt ochratoksin og aflatoksiner som i større grad er toksiner som dannes under lagring. 
Ochratoksin dannes hovedsakelig av arter i slekten Penicillium ved våre breddegrader og av 
Aspergillus-arter i varmere strøk. Aflatoksiner dannes av enkelte arter i slekten Aspergillus i tropiske 
områder og utgjør kun importproblem hos oss.  

Hvis fôr blir lagret uheldig fram til dyra får det, kan det alltid oppstå muggvekst. Det gjelder både 
ferdig kraftfôr, våtfôr og grovfôr. Mykotoksinforholdene i slikt mugnet fôr vil være uoversiktlig, og 
det bør være en grunnregel at synlig muggent fôr ikke brukes til dyr. Når vi omtaler forekomsten av 
mykotoksiner, er det derfor primært den forekomsten vi har oversikt over; nemlig forekomsten i korn 
og ferdig produsert kraftfôr.  

 

Forekomst  

Under våre korndyrkningsforhold viser havre å ha de høyeste konsentrasjonene av trichothecener.  
Forekomsten av DON i norsk korn har økt kraftig i den siste tiårsperioden. Resultatet av Mattilsynets 
og Veterinærinstituttets kontrollprogram for mykotoksiner i korn viser for havre en 10 ganger øket 
konsentrasjon av DON i denne perioden til gjennomsnittlig 2,4 mg/kg i 2012. For HT-2+T-2 er det 
ikke en slik gjennomgående økning i samme periode. Hvete kan også inneholde betydelige 
konsentrasjoner av DON. Bygg viser generelt lavere nivå av trichothecener enn havre og hvete. Mais 
kan inneholde betydelige konsentrasjoner av trichothecener så vel som av andre mykotoksiner som 
zearalenon, fumonisiner (forekommer kun i mais), ochratoksin og aflatoksiner. Mais dyrkes i svært 
liten grad i Norge, og fôrmaisen importeres fra varmere land. Gris får lite mais i fôret (maksimum 5 
%) og slik begrenses innholdet av en rekke mykotoksiner i grisefôret.  

Zearalenon er analysert i en del norske kornprøver og viser gjennomsnittlig årsnivå i havre fra 0,003 
til 0,2 mg/kg. I hvete og bygg er nivået noe lavere. Tilsvarende er det analysert kornprøver for 
ochratoksin A (aktuelle toksin) med gjennomsnittlig årsnivå opp til 0,005 mg/kg.  

Veterinærinstituttet har analysert trichothecen-konsentrasjonen i en del prøver av grisefôr og finner 
gjennomsnittlig 0,3 mg DON/kg for prøver fra 2004-11. Dersom man inkluderer analyseresultater som 
fôrbransjen selv har analysert fra 2010-11, blir gjennomsnittlig DON-konsentrasjon i grisefôret 0,4 
mg/kg (til sammen 309 prøver). Nivået av HT-2+T-2 i grisefôr analysert av Veterinærinstituttet og 
fôrbransjen viser en gjennomsnittskonsentrasjon på 0,05 mg/kg (175 prøver). Zearalenon, fumonisiner, 
ochratoksin og aflatoksiner i norsk grisefôr er ikke systematisk undersøkt.  

 

Betydning 

Ut fra vår kunnskap er det trichothecener og først og fremst DON som er de viktigste mykotoksinene 
som grisen eksponeres for, og som vil kunne influere på grisens helse og velferd.  I annen rekke 
kommer zearalenon og ochratoksin som også antas å kunne gi grisen en eksponering av helsemessig 
betydning.  
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Trichothecenene kan gi effekter i mage-/tarmtraktus, immunforsvar og bloddannende/lymfoid vev. For 
DON er de kritiske effektene redusert fôrinntak hos griser i vekst. Sekundært ses redusert tilvekst, 
samt uro og stress i besetningen. Ulike fôringsforsøk med DON til gris har vist at laveste 
fôrkonsentrasjonen hvor slike effekter er observert (LOEL) har variert betydelig – fra 0,35 til 2 mg/kg 
fôr. Årsakene til dette er uklare. Immuneffekter ses ved høyere fôrkonsentrasjoner av DON. På 
bakgrunn av høy eksponering i forhold til nivået som kan redusere grisenes tilvekst og velferd, kan 
risikoen for effekter av DON hos gris i Norge karakteriseres som høy.  

For T-2 er reduserte immunresponser og patologiske forandringer i lymfoid vev vist å være kritiske 
effekter. Laveste fôrkonsentrasjon av T-2 som har gitt slike alvorlige effekter (LOAEL) er 0,5 mg/kg. 
EFSA har beregnet en terskel for effektene (benchmark dosenivå) av T-2 på 0,17 mg/kg fôr. Det er lite 
effektdata for HT-2, men effekten antas å være som for T-2. Risikoen for effekter av HT-2 og T-2 hos 
grisen karakteriseres som lav. 

Zearalenon gir østrogenlignende effekter. Unge purker er særlig sensitive. Forstyrret brunstsyklus, 
hormonelle forandringer, svelling av vulva, økt livmorvekt så vel som embryodød og redusert antall 
og størrelse av fostre er påvist. Hos ungråner er det påvist femininsering som følge av slik 
eksponering. Høyeste zearalenonkonsentrasjon som ikke har gitt alvorlige effekter (NOAEL) i 
fôringsstudie med gris er 0,2 mg/kg fôr. Risikoen for effekter av zearalenon hos grisen karakteriseres 
som lav med den nåværende begrensede bruken av havre og den svært lave bruk av mais i grisefôr. 

Ochratoksin A er kjent for å kunne gi nyreskader og immunsuppresjon. Laveste konsentrasjon som har 
gitt nyreskader (LOAEL) i fôringsstudier er 0,2 mg/kg fôr. Det finnes også noen nyere data på redusert 
produktivitet hos fôringsgriser (LOEL 0,025 mg/kg fôr), og redusert sædkvalitet hos råner (LOEL 
0,003 mg/kg fôr). Risikoen for effekter av ochratoksin A hos grisen karakteriseres som lav hvis man 
ser på nyreskade som den kritiske effekten. Dersom man legger de nyere resultatene med effekter på 
produktivitet og sædkvalitet til grunn, vil effektrisikoen kunne karakteriseres som moderat til høy.  

Rester av de kjente mykotoksinene i næringsmidler fra gris til humant konsum anses som ubetydelig 
sammenlignet med human eksponering via vegetabilske næringsmidler. 

 

Erfaringer fra felten 

Når en vurderer meldinger fra felten må en alltid huske at det kan være vanskelig å skille effekter av 
mykotoksiner fra andre årsaker til svakere fôrinntak, svikt i laktasjon hos purker og 
reproduksjonsproblemer. Som mennesker har vi en naturlig trang til å søke forklaringer og 
sammenhenger. Vi kan fort overtolke opplysninger, og for eksempel legge mer vekt på analysetall enn 
det er grunnlag for. Samtidig – all kunnskap starter med praktisk erfaring! 

De vanligste meldingene knyttet til DON-kontaminert fôr fra slaktegrisprodusenter i Norge er at de har 
sett uro blant grisene, og noe nedsatt tilvekst. Målte DON-nivåer ved slike rapporter har ligget fra 400 
til 900 ppb. Fra smågrisprodusenter er de vanligste meldingene redusert fôropptak og svikt i 
mjølkeproduksjon hos purkene, og dårlig tilvekst hos spegrisene knyttet til dette. Noen har hatt 
uvanlig mye MMA-problemer. Målte DON-nivåer ved disse rapportene har ligget fra 500 til 1100 ppb.  

De siste meldingene både fra produsenter og fôrleverandører er at problemene tilsynelatende er mindre 
i år enn for noen år siden. De fleste antar at dette har å gjøre med bedre kontroll med kvaliteten i 
fôrvareproduksjonen. Noen griseprodusenter har inntrykk av  at det innimellom blir litt brå skifter i 
råvaresammensetningen, og at særlig purker i laktasjon kan reagere på det.  
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Kunnskapsbehov 

I forskning vil det alltid være variasjon i resultatene mellom ulike undersøkelser, men variasjonen 
synes å være spesielt stor når det gjelder det laveste nivået av DON som kan gi negative reaksjoner og 
redusert fôropptak hos gris. Det trengs mer kunnskap om hvilke faktorer som kan påvirke denne 
sensitiviteten.  

Det er behov for mer kunnskap om virkningen av DON på purker under drektighet og laktasjon. Det 
som er av publiserte data viste mer effekt av DON på purkenes kroppsvekt enn på 
mjølkeproduksjonen. Dette kolliderer noe med praktisk erfaring, og bør undersøkes mer.  

For alle aldersgrupper mangler gode data som kobler effektene av DON med hvor mye toksin som 
faktisk blir tatt opp i tarmen. 

De vedvarende problemene med DON har ført til interesse for trichotecen-nedbrytende produkter som 
kan tilsettes fôret. Noen mikrobeprodukter, som Eub BBSH 797, har godt dokumentert effekt in vitro, 
men vi trenger mer kunnskap om reell effekt in vivo.  

Når det gjelder de beslektete trichotecenene T2 og HT2 er det meste av undersøkelsene gjort på T2. 
Det trengs mer spesifikke data på effekten av HT2.  

For ochratoksin er det særlig de nye resultatene som viser effekt på produktiviteten i fôringsforsøk og 
på sædkvalitet hos råner ved lavere konsentrasjoner enn tidligere antatt som bør følges opp.  

Bruken av hurtigmetoder som ELISA til analyse at mykotoksininnhold er et stort framskritt, men det 
er en del forskjell mellom resultater med hurtigmetodene og mer nøyaktige kjemiske metoder. 
Årsakene til dette bør avklares. Spesielt er det viktig å få mer kunnskap om betydningen av 
mykotoksiner i fôret som er glukosid-bundet eller «maskert» på andre måter.  

Forekomsten av mykotoksiner i grisenes øvrige miljø (strø, halm osv.) er også for dårlig undersøkt. 
Arbeidsmiljøbetydningen for dem som steller dyra veit vi også for lite om.   

Sist, men ikke minst: Den økende forekomsten av DON spesielt i norsk havre er etter hvert et problem 
for hele bruken av havre som grisefôr. Hva kan gjøres for å snu denne utviklingen?    

 

Konklusjon 

Mykotoksiner i gruppen trichothecener, i særdeleshet DON, utgjør en beydelig risiko for effekter hos 
gris. Ochratoksin A kan også utgjøre en betydelig effektrisiko om man legger vekt på de nye studiene 
som fant effekt på produktivitet og sædkvalitet.  Rester av kjente mykotoksiner i matprodukter fra gris 
utgjør intet signifikant problem for konsumentene. Det er behov for flere og sikrere data for effekter i 
griseholdet for flere av mykotoksinene, sikrere data når det gjelder analyse og forekomst av de fleste 
mykotoksinene, samt oversikt over effektene av andre bioaktive substanser og øvrige miljøfaktorer 
som kan påvirke grisenes helse og velferd.  
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