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Innledning 
God kråshelse er viktig for god vekst og helse hos fjørfe. Erosjoner i krås er et vanlig problem 
i kyllingbesetninger (Kaldhusdal et al. 2012). Det kan være flere årsaker til redusert kråshelse, 
og både virus, bakterier, toksiner, fôrsammensetning, fiberinnhold og partikkelstørrelse i fôr 
er diskutert (Kaldhusdal et al. 2012).  
 
Det essensielle sporelementet selen (Se) inngår i mange selenoproteiner som spiller en viktig 
rolle i antioksidant forsvarssystemet, i DNA syntese, tyroidhormonproduksjon og i 
immunforsvaret.  Tilskudd av Se i fôret er vist å forbedre vekst og antioksidantkapasitet hos 
kyllinger (Surai og Dvorska 2001). Selenbehovet hos kyllinger varierer med 
produksjonsforhold, veksthastighet, stress, fôrsammensetning, eksponering for tungmetaller, 
vitamin E og flerumettede fettsyrer. Minimumsbehovet er satt til 0.15 mg Se/kg fôr (NRC 
1994).  
 
Hensikten med dette forsøket var å undersøke effekten av å tilsette ulike mengder Se i fôret i 
forhold til kråshelse. Kråshelse ble vurdert med et skåringssystem som omfattet kråsform, 
erosjoner i kråsens koilinlag, sår, betennelser og vekt av krås (Kaldhusdal et al. 2012).  
 
Materialer og metoder 
Dyrestell: Forsøket med kyllingene fulgte retningslinjene for dyreforsøk i Norge. 
75 daggamle slaktekyllinger (Ross 308) ble tilfeldig fordelt i 5 grupper og fôret med et 
hvetebasert fôr tilsatt rapsolje, linolje og 5 ulike nivåer av selenberiket gjær, Tabell 1. De 
første 10 dagene gikk hver gruppe kyllinger i fellesbur, og fra dag 10 til dag 21 gikk de i 
enkeltbur. Fôrinntaket ble registrert. Dyrene ble veid dag 10 og dag 21, og slaktet 21 dager 
gamle. Lårmuskel ble analysert for Se innhold og kråsskåring ble utført.   
 
Tabell 1. Fôrsammensetning av fem forsøksfôr, i prosent. 

 Se0.19 

  

Se0.27 Se0.44 Se0.78 

 

Se1.16 

Hvete                                                        60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 
Soyamel  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
Fiskemel                                3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Rapsolje                            4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Linolje                                 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D-fat                                      5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mono kalsiumfosfat            2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
Malt kalkstein                      1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 
Natriumklorid                          0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
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DL-Metionin                          0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
L-Lysin                                      0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
L-Treonin                               0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Kolinklorid                       0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
Mikromineraler uten Se                    0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Manganoksid                              0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
Vitamin blanding 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
Se-beriket gjær          0.005 0.01 0.02 0.04 0.06 

 Vitamin- og mineralblandingen per kg fôr var: retinyl acetate, 2.7 mg; cholecalciferol, 0.07 mg; DL-alpha tocopheryl 
acetate, 38 mg; menadione, 2.25 mg; pyridoxine, 3.4 mg; riboflavin, 9 mg; Ca-pantothenate, 12.5 mg; biotin, 0.19 mg; 
thiamin, 1.9 mg; niacin, 37.5 mg; cobalamine, 0.02 mg; folic acid, 1.5 mg; choline chloride, 500 mg; manganese, 75 mg; 
zinc, 75 mg; iron, 95 mg; copper, 10 mg; iodine, 0.6 mg.  
Tilført selen (som selenanriket gjær, BioLogics, Ultra Bio-Logics Inc. New O.S.Y. som inneholder 2.15 g Se/kg) til 
fórblandingene var 0.11, 0.22, 0.43, 0.86, 1.29 mg Se/kg fór i henholdvis Se0.19, Se0.27, Se0.44, Se0.78 og Se1.16. Målt 
selenkonsentrasjon i fórblandingene var henholdsvis 0.193, 0.269, 0.437, 0.780 og 1.160 mg Se/kg i Se0.19, Se0.27, Se0.44, 
Se0.78 and Se1.16. 
 
Resultater og diskusjon 
Gruppen som fikk lavest tilskudd av Se i fôret; 0.19 mg Se/kg fôr, hadde  dårligere kråshelse; 
mer alvorlig grad av kråslesjoner og høyere kråsskår enn de andre fire gruppene som hadde 
følgende seleninnhold i fôret: 0.27, 0.44, 0.78 og 1.16 mg selen/kg fôr.  Vekt av kyllingene 
ved dag 10 og ved slakting dag 21, var lavere i gruppen gitt 0.19 mg Se/kg fôr enn i de andre 
gruppene. Fôrutnyttelsen var også dårligere i denne gruppen sammenlignet med de andre 
gruppene. Seleninnholdet i lårmuskel var signifikant forskjellig mellom alle gruppene, med 
høyest innhold i den gruppen som fikk mest Se i fôret, Tabell 2. 
 
Tabell 2.  Gjennomsnittlig Se-innhold i lårmuskel, kroppsvekt ved dag 10 og dag 21 (ved slakting), fôrutnyttelse, 

kråsvekt og kråsskår. 

 Se0.19 Se0.27 Se0.44 Se0.78 Se1.16 
Selen i lårmuskel, mg/kg 0.15a 0.20b 0.30c 0.44d 0.63e 
Vekt dag 10, g 243a 269 286 283 276 
Vekt dag 21, g 792a 899 905 928 923 
Fôrutnyttelse 1.7a 1.5 1.5 1.5 1.4 
Kråsvekt, g 14.4 12.8 12.7 13.2 12.5 
Kråsskår 9.6a 6.1 6.7 6.7 7.7 
a-e. Gjennomsnittsverdier med ulik bokstav i den samme rekken er signifikant forskjellige på 5 % nivå. 
 
Den lavere vekten av kyllingene i gruppen med lavest Se-innhold i fôret; Se0.19, kan skyldes 
at dette Se-inntaket er for lavt til optimal vekst under de gjeldene forsøksbetingelsene. Det 
kan spekuleres i om Se- nivået i dyrene i denne gruppen er for lavt for å oppnå metning av 
flere viktige antioksidative beskyttelsesenzymer som er selenoproteiner, som bl.a. 
selenoprotein P (SelP). SelP er vist å mettes med Se på et over dobbelt så høyt Se nivå som 
andre selenenzymer som for eksempel glutationperoksidase 3 hos mennesker. For lavt 
seleninntak kan også føre til undermetning av jern/svovelgrupper i jern/svovelproteiner med 
selenidioner i sulfidposisjonene, og det er mulig at dette kan føre til økt oksidativt stress på 
grunn av økt produksjon av reaktive oksygenspecies (ROS) i mitokondriene (Christophersen 
et al. 2012).  
 
Det er godt dokumentert at betennelse nesten alltid ledsages av økt oksidativt stress lokalt, og 
at økt oksidativt stress kan føre til hemmet produksjon eller hurtigere nedbrytning av flere 
viktige signalstoffer som virker vasodilaterende, nemlig prostasyklin og NO (Christophersen 
og Haug 2005, Christophersen og Haug 2011). En plausibel arbeidshypotese for å forklare 
sammenhengen mellom suboptimalt Se-inntak og økt forekomst av skader på slimhinnen i 
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kråsen kan derfor være at oksidativt stress som følge av en lokal betennelse kan føre til iskemi 
på grunn av for lite prostasyklin og/eller NO. Videre kan iskemien igjen forårsake at det 
oppstår nekrotiske sår i området med betennelse. Et høyere seleninntak minsker risikoen for at 
dette skal skje. Det vil være nødvendig å gjennomføre nye undersøkelser for at denne 
arbeidshypotesen enten skal kunne verifiseres eller falsifiseres.  
 
Konklusjon 
Under de gjeldene forsøksbetingelsene bør seleninnholdet være høyere enn 0.19 mg/kg fôr for 
å sikre god kråshelse.   
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