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Introduksjon 

Vurdering og valg av proteinråvarer er et viktig i produksjon av hundefôr. De mest sentrale 
kriteriene i vurdering av proteinråvarer er aminosyresammensetning og fordøyelighet. I 
fôrindustrien er det vanlig å bruke faste fordøyelighetsfaktor for protein i tørrfôr og våtfôr på 
henholdsvis 80 og 90 %. Flere undersøkelser har vist at proteinfordøyelighet kan være lavere 
og høyere enn disse standardverdiene (Kendall et al, 1982, Krogdahl et al. 2004). I det 
sistnevnte forsøket ble mink brukt som modelldyr for hund. En av fordelene med mink som 
modelldyr har blitt foreslått å være at minkfordøyelighet er lik tynntarmsfordøyelighet hos 
hund.  Tynntarmsfordøyelighet er det mest presise mål for proteinabsorpsjon hos hund. Total 
fordøyelighet (fekal), som er mest brukt, overestimerer proteinfordøyeligheten fordi protein 
som kommer til tykktarmen blir fermentert og utnyttelsen er derfor usikker. Nyere forsøk 
viser også at proteinfordøyelighet hos mink faktisk er lik fordøyelighet målt i tynntarm og 
første del av tykktarmen hos hund (Ahlstrøm et al. 2013). Undersøkelsen som presenteres her 
omfatter 19 proteinråvarer og mink ble brukt som modelldyr for hund.                   
 
Materiale og metoder 

De 19 proteinråvarene som ble undersøkt var fire mel laget av laksebiprodukter, (Marine 
Harvest, Bergen), tre enzym-hydrolyserte proteinkonsentrat laget av laksebiprodukter  
(Marine Bioproducts, Storbø), to fiskemel (Nordsildmel, Bergen), tre krillmel (Aker 
Biomarine, Oslo), et mel laget av biprodukter fra lam (Norsk Protein, Ingeberg, Norway), to 
mel laget av fjørfebiprodukter (Mel A, low ash, Gepro, Diepholz, Germany, Mel B, Norsk 
Protein, Ingeberg, Norway),  rå fjørfebiprodukter (rest av maskinutbeinet kyllingkjøtt, Prior, 
Rakkestad), rått torskeavskjær  (Fryserienes Fôromsetning, Tromsø)  og rå og kokte egg. 
Proteinråvarene utgjorde eneste proteinkilde i fôret. De andre ingrediensene var soyaolje, 
varmebehandlet maisstivelse, cellulosepulver, vitamin/mineralblanding og vann. Protein 
utgjorde 30-35 % av tørrstoffet i blandingene.    
 
En gruppe på 24 voksne minkhanner med kroppsvekt 2-2,5 kg ble brukt som forsøksdyr.  
Minkhannene (4 ) ble gitt det samme fôret og fordøyelighet ble beregnet som gjennomsnitt av 
disse. Daglig fôrtildeling (150 g, 60 g tørrstoff) dekket behovet for omsettelig energi.  
Minkhannene ble oppstallet i bur utstyrt med oppsamling av feces og urin. Minken ble fôret 
en gang om dagen og hadde fri tilgang på drikkevann. Forsøkene varte i sju dager hvorav de 
tre første som tilvenningsperiode. I de siste fire dagene ble fôrforbruk og fecesproduksjon 
registrert nøyaktig for hvert dyr. Feces ble fryselagret og senere frysetørket før analyse.  
 
Apparent protein fordøyelighet ble bestemt ved denne formelen: 
Fordøyelighet (%) = ((g protein spist – g protein i feces)/(g protein spist))*100 
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Forskjeller i proteinfordøyelighet ble testet statistisk ved hjelp av variansanalyse. Nivå for 
signifikant forskjell mellom råvarer ble satt til P<0.05.  
 

Resultater og diskusjon  

De fire laksemelene var laget av en blanding av innvoller og avskjær fra laks som var tørket.  
Innvoller inneholder mer fett og mindre protein og aske enn avskjær. De kjemiske analysene 
(Tabell 1) for de fire melene viste at råstoffet varierte i kjemisk innhold, muligens som følge 
av varierende blandingsforhold mellom innvoller og avskjær. Proteininnholdet varierte fra 
528 to 622 g/kg, fettinnhold fra 100 til 237 g/kg og aske fra 82 til 126 g/kg. Sammenlignet 
med fiskemelene Norse LT 94 og Norseamink som har et garantert innhold av protein var 
innholdet i laksemelene lavere. Minimuminnholdet for protein i disse to melene er på 
henholdsvis 68 og 70 %, men ofte er innholdet høyere. Med hensyn på fett og askeinnholdet i 
Norse LT 94 og Norseamink er det garantert et maksimum innhold av fett på henholdsvis 115 
og 130 g/ kg, og et maksimum askeinnhold på 140 g/kg. Bare laksemel B viste like lavt 
fettinnhold som de tradisjonelle fiskemeltypene, mens alle laksemelene hadde lavere aske 
innhold som nok skyldes at innvoller var en del av råstoffet. Proteinfordøyeligheten varierte 
fra 74,8 til 84,4 % mellom laksemeltypene noe som kan skyldes ulik råstoffsammensetningen 
eller temperaturen under tørkingen. Variasjonen i kjemisk innhold og proteinfordøyelighet i 
laksemelene tyder på at kvaliteten ikke var like god som i Norse LT 94, men sammenlignbar 
med kvaliteten for Norseamink (se under).      
 
De enzyme-hydrolyserte protein konsentratene var laget av samme biprodukter som 
laksemelene. To av dem var mel og et var flytende (B). Hydrolysatene kan brukes til flere 
dyreslag og de brukes for eksempel i hundefôr hvor hydrolyserte proteiner er hypoallergene 
sammenlignet med vanlige ikke-hydrolyserte proteinkilder. Kjemisk innhold var i henhold til 
deklarasjonen og fordøyeligheten var svært høy (Tabell 1). Tidligere undersøkelser har vist 
fordøyelighetsverdier på over 90 % hos mink og kyllinger (Ahlstrøm et al. 2004, Cramer et al. 
2007).  I denne undersøkelsen var proteinfordøyeligheten noe lavere, men likevel høyest av de 
som ble undersøkt.                               
 
Fiskemelene Norse LT 94 and Norseamink er produsert av hel fisk som er varmebehandlet, 
presset for å separere bort fett og vann, senere tørket og malt til mel. Begge meltypene hadde 
kjemisk innhold i henhold til deklarasjon. Norse LT 94 har en garanti på biologisk 
fordøyelighet på 90 % hvor mink brukes som testdyr. Den biologiske frodøyeligheten er 
angitt som sann fordøyelighet hvor en tar hensyn til endogent protein.  Vi bestemte apparent 
fordøyelighet på 87, 9 % for LT melet som ville dermed ville gitt hatt over 90 % sann 
fordøyelighet. Norseamink hadde som forventet noe lavere fordøyelighet en LT-melet.             
 

Fangst av antarktisk krill (Euphasia superba) økt i løpet av det siste tiåret på grunn av høy 
etterspørsel etter marine råvarer. For to av melene var fettet delvis fjernet (B,C) og det førte til 
at proteininnholdet for disse var høyere enn for mel C hvor fettet intakt (Tabell 1). Protein 
fordøyeligheten varierte mellom meltypene, fra 76,1 til 85,1 %. Årsaken til dette er uklar, men 
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det kunne skyldes forskjellig nivå av krillskall som har vist seg å ha negativ påvirkning på 
proteinfordøyelighet hos laks (Øvrum Hansen et al. 2010).   
 

Tabell 1. Kjemisk innhold (g/kg), apparent protein (N*6.25) fordøyelighet (%). Standard avvik i parentes.  

Råvare Tørrstoff Aske Protein Fett Protein 

fordøyelighet 

Laksemel A 900 82 528 237 81,8 (0,6) f 
Laksemel B 918 118 644 100 74,7 (0,8) g 
Laksemel C 929 126 576 182 80,0 (1,4) f 
Laksemel D 923 115 622 161 84,4 (0,6) e 
Hydrolysat A 928 115 646 161 84,7 (1,2) de 
Hydrolysat B 597 64 519 12 91,4 (0,5) a 
Hydrolysat C 934 108 823 6 89,9 (0,9) ab 
Fiskemel LT 94 928 130 699 92 87,9 (0,5) bc 
FM Norseamink 908 145 695 76 81,5 (0,6) f 
Krillmel A 900 82 528 237 81,7 (1,0) f 
Krillmel B 918 118 644 100 85,1  (0,6) de 
Krillmel C 943 117 663 80 76,1 (1,0) g 
Fjørfemel A 938 110 658 139 80,9 (1,7) f 
Fjørfemel B 952 127 601 167 67,4 (1,8) i 
Lammemel 933 205 563 120 64,9 (1,2) h 
Torskeav., rå 279 58 202 8 85,2 (0,4) de 
Fjørfebi, rå.  403 21 153 205 88,2 (0,9) bc 
Rå egg 352 11 100 77 86,8 (0,6) cde 
Kokt egg 362 11 101 81 87,4 (0,5) cd 
Ulike bokstaver angir significant forskjell i protein frodøyelighet (P<0.05) 
 

Kjemisk innhold i fjørfemelene var relative lik, men det var stor forskjell i 
proteinfordøyeligheten. Forskjellen skyldes sannsynligvis sterkere varmebehandling for mel B 
som var 133ºC. I likhet med fjørfemel B (norsk) hadde lammemelet gjennomgått for samme 
høye temperatur og viste enda lavere proteinfordøyelighet. Disse to produktene viste laveste 
proteinfordøyelighet av de som ble undersøkt. Siden den antatte proteinfordøyeligheten i 
tørrfôr til hund er 80 % er det er det opplagt at disse proteinråvarene vil gi lav proteintilførsel 
hvis de brukes som eneste proteinkilde i et hundefôr.      
 
Kjemisk innhold og fordøyelighet av torskeavskjær var typisk og lik tidligere undersøkelser 
(Skrede, 1979, Ahlstrøm et al. 2004). Det lave fettinnholdet og høye proteininnholdet gjør 
denne råvaren svært nyttig i regulering av proteininnhold i fôr. Dette i kontrast til rå 
fjørefebiprodukter som primært er en fettkilde (Tabell 1). Begge råvarene viste svært høy 
fordøyelighet sammenlignet med de fleste meltypene.    
        
Bestemmelse av proteinfordøyelighet i rå og kokt egg ble inkludert i undersøkelsen fordi eldre 
studier med hunder har vist lav fordøyelighet av rå egg på grunn av antitrypsin faktorer i rå 
eggehvite (Linewater og Murray 1947). Antitrypsinet blir eliminert ved koking. I vårt forsøk 
fant vi ingen forskjell i proteinfordøyelighet i rå og kokt egg hos mink (Tabell 1). Vi 
utelukker ikke at det kan være forskjeller i forsøksbetingelser eller forskjeller mellom artene , 
som har ført til avvikende ulike resultat i de to forsøkene.       
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Konklusjon      

Undersøkelsen viste at de mange proteinråvarer har fordøyelighet omkring 80 %, men noen 
har lavere og variasjonen er stor innen samme type proteinråvare. Det er derfor nødvendig å 
gjøre fordøyelighetsundersøkelser med hver enkel råvare for å få sikker informasjon.    
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