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Innledning 

Fettprosenten i mjølk varierer med kyrnes genetiske anlegg, laktasjonsstadium og fôring. 
Rasjoner med lite fiber og mye lettfordøyelige karbohydrater, samt rasjoner supplert med 
polyumettet olje kan gi mjølkefettdepresjon (Shingfield et al. 2010). Lipolyse og 
biohydrogenering av linol- og linolensyre til stearinsyre i vom gir produksjon av 
intermediater, der særlig C18:2trans10-cis12 -CLA hemmer de-novo mjølkefettsyntesen i 
juret. Virkemåten er at produksjonen av enzymer som er nødvendige for produksjon av 
kortkjedete fettsyrer (≤ C16) i jurcellene nedreguleres.  
 
I enkelte situasjoner kan det være ønskelig å produsere mjølk med lågt fettinnhold. 
Høgtytende mjølkekyr er vanligvis i sterk negativ energibalanse (EB) i tidlig laktasjon. 
Produksjon av mager mjølk vil kunne øke EB, og kan derved antas å gi positiv effekt på 
reproduksjonen. Dersom produksjon av mager mjølk alternativt fører til større mjølkemengde, 
kan fôring for redusert fettprosent være gunstig for mjølkeprodusenter som ellers ikke greier å 
fylle hele mjølkekvota.  
 
Det foreligger god dokumentasjon på at fôring med, eller infusjon av, C18:2trans10,cis12 
CLA hemmer jurets de novo syntese av fettsyrer, slik at både mjølkefettprosent og daglig 
fettytelse reduseres (Baumgard et al. 2002). De fleste forsøka er gjennomført med 
Holstein/Friser-kyr på andre fôrrasjoner enn det som er vanlig i Norge. Virkningen av å 
tilsette vombeskytta C18:2trans10,cis12 CLA i fôret til NRF mjølkekyr under norske forhold 
ble derfor undersøkt på UMB, Ås, vinteren 2010. 
  
Materiale og metoder  

Fôringsforsøket var kontinuerlig, med en kontrollgruppe og en forsøksgruppe. 
Forsøksgruppen fikk daglig 1 kg av et tilskuddsfôr som inneholdt 50 g innkapslet 
vombeskytta fett, derav 4,8 g C18:2cis9trans11 CLA og 4,8 g C18:2trans10cis12 CLA i form 
av Ca-såper. Kyrne ble satt inn i forsøk 3 uker før forventa kalving. Det ble nytta 10 
førstekalvskyr og 15 voksne kyr. Forsøksgruppene ble balansert etter forventa kalvingstid. 
Voksne kyr ble i tillegg balansert så godt som mulig etter maksimum daglig mjølkeytelse i kg 
og gjennomsnittlig fett- og proteinprosent i mjølka i forrige laktasjon. Kyrne kalva mellom 
31.januar og 18. april 2010. De ble sluppet på beite 20. mai. Forsøket ble avsluttet 3. juni. Ei 
ku i kontrollgruppa fikk colimastitt ved beiteslipp, og gikk da ut av forsøk. Kyrne gikk i 
løsdrift og hadde fri tilgang til surfôr døgnet rundt. Kraftfôr ble tildelt i automater. 
 
I tida fra forsøksstart til kalving fikk alle kyr 1 kg kraftfôr daglig, enten av tilskuddsfôret 
(forsøksgruppa m/CLA) eller av vanlig kraftfôr (kontrollgruppa). Opptrapping av kraftfôret 
med 0,5 kg/dag startet dagen etter kalving, til totalt 11 kg/dag til førstekalvskyr og 12 kg/dag 
til voksne kyr, inkludert 1 kg tilskuddsfôr til forsøksgruppa. Ved overgang til beite ble 
kraftfôrmengden redusert til 6 kg til førstekalvskyr og 7 kg til voksne kyr, inkludert 1 kg 
tilskuddsfôr til forsøksgruppa.  
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Kraftfôret (Fiskå TopLac, Fiskå Mølle AS, 4120 Tau) hadde følgende komposisjon (/kg); 
330,5 g bygg, 200 g ekstrahert raps, 127,2 g hvete, 80 g maisgluten, 60 g rørmelasse, 53 g 
beskytta vegetabilsk fett, 50 g havre, 44 g varmebehandla ekstrahert soya, 5 g fiskemel, 40 g 
vitamin/mineral premix. Kraftfôret inneholdt (/kg) 870 g TS, og (/kg TS) 928 g organisk stoff, 
214 g protein, 319 g stivelse, 65 g vannløselig karbohydrat, 177 g NDF og 75 g fett. Beregna 
innhold (/kg TS): 8,35 MJ NEL, 151 g AAT og 6 g PBV. Tilskuddsfôret var laget etter samme 
resept, med unntak av at 50 g/kg beskytta vegetabilsk fett var erstattet med 50 g/kg beskytta 
fett med en annen fettsyresammensetning (Lutrell Pure, BASF, Burgbernheim, Tyskland). 
Mengde fettsyrer i 50 g Lutrell: 0,11 g C14:0, 6,06 g C16:0, 21,29 g C18:0, 4,59 g C18:1c9, 
0,55 g C18:2c9,12, 0,2 g C20:0, 4,78 g C18:2c9t11 CLA, 4,78 g C18:2t10c12 CLA, 0,20 g 
C22:0, 0,48 g andre fettsyrer, totalt 43,05 g fettsyrer. Dette erstattet følgende mengde fettsyrer 
i 50 g fett i kraftfôr: 0,45 g C14:0, 19,82 g C16:0, 2,70 g C18:0, 16,67 g C18:1c9, 4,05 g 
C18:2c9,12, 1,35 g andre fettsyrer, totalt 45,05 g fettsyrer. Mineralnæring Pluss Multitilskudd 
Appetitt (Felleskjøpet Fôrutvikling, Trondheim), med innhold (/kg) 110 g Ca, 70 g P, 65 g 
Mg og 90 g Na var fritt tilgjengelig i løsdriftsfjøset.  
 
I innefôringstida fikk kyrne appetittfôring på grassurfôr fra første års eng bestående av 
timotei, engsvingel og rødkløver. Enga ble slått ved begynnende skyting for timotei 4 - 6 juni 
2009, fortørka i godt vær til ca 30% tørrstoff (TS), tilsatt ca 4 L/t GrasAAT Lacto og ensilert i 
tårnsilo. Surfôret inneholdt (/kg) 317 g TS, og (/kg TS) 941 g organisk stoff, 123 g protein, 8 
g vannløselig karbohydrat, 541 g NDF, 41 g fett, 62 g mjølkesyre, 13 g eddiksyre, 10 g 
maursyre, 6 g etanol, 54 g NH3-N/kg TN og pH 4,11. Beregna innhold (/kg TS): 5,98 MJ 
NEL, 74 g AAT, 13 g PBV, og i NorFôr-verdier: 6,22 MJ NEL20, 85 g AAT20, og 8 g PBV20. 
 
Resultat   

Surfôret hadde energiverdi litt over gjennomsnittet for analyserte prøver fra norske 
mjølkebuskaper, men råproteininnholdet var lågt. Gjæringskvaliteten var god, med lågt 
innhold av syrer og NH3-N, og bare spor av smørsyre. 
 
I tida før kalving tenderte surfôropptaket til å være høgere for kyr som fikk tilskudd av CLA 
enn for kontrollkyrne (tabell 1). Etter kalving var det ingen signifikante forskjeller i totalt 
fôropptak (tabell 1 og 2). Likevel økte kyrne som fikk CLA-tilskudd kroppsvekta med 138 
g/dag, mens kyrne på kontrollfôr avmagret 150 g/dag (tabell 2). Denne forskjellen i daglig 
kroppsvektendring, og også en tilsvarende forskjell i beregna EB, var statistisk signifikant. 
 

Tabell 1. Fôropptak omkring kalving. 

 CLA Kontroll SEM P 

Antall kyr 13 12   
Dag 15 til 2 før kalving     
Surfôr, kg TS 13,2 11,6 0,61 0,09 
Kraftfôr1, kg TS 0,87 0,81 0,021 0,1 
Totalt, kg TS 14,0 12,5 0,62 0,09 
Dag 2 til 15 etter kalving     
Surfôr, kg TS 13,1 12,5 0,42 NS 
Kraftfôr1, kg TS 4,80 4,81 0,100 NS 
Totalt, kg TS 18,0 17,2 0,47 NS 

1Inkludert 1 kg tilskuddsfôr til forsøksgruppa 
 
I innefôringstida (gjennomsnittlig laktasjonsdag 20 til 64) var det ingen signifikante 
forskjeller i mjølkeytelse eller mjølkesammensetning mellom de to gruppene, men det var en 
tendens til høgest innhold av frie fettsyrer (FFA) i mjølk fra kyr som fikk tilskudd av CLA 
(tabell 3). I den påfølgende beiteperioden var det en tendens til lågest ytelse av energikorrigert 
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mjølk (EKM) hos kyr som fikk CLA-tilskudd, hvilket skyldtes kombinasjonen av numerisk 
litt lågere mjølkemengde og litt lågere fettprosent i mjølka. Daglig fettytelse i beiteperioden  
var lågest hos kyrne som fikk CLA-tilskudd, og disse hadde også en tendens til lågest 
proteininnhold i mjølka, lågest proteinytelse og høgest innhold av FFA i mjølk. 
 
Tabell 2. Fôropptak, vektendring og energibalanse fra laktasjonsdag 20 til 64 (til beiteslipp).   

  CLA Kontroll SEM P 

Antall kyr 13 12   
Surfôr, kg TS 12,1 11,8 0,42 NS 
Kraftfôr1, kg TS 10,2 9,7 0,114 0,01 
Totalt, kg TS 22,3 21,5 0,49 NS 
TS, g/kg kroppsvekt 36,1 35,1 0,99 NS 
NDF, g/kg kroppsvekt 13,4 13,1 0,42 NS 
Vektendring, g/dag 138 -150 92,0 0,04 
Beregna energibalanse, MJ NEL 3,80 -8,07 3,62 0,03 

1Inkludert 1 kg tilskuddsfôr til forsøksgruppa 
 
Tabell 3. Mjølkeytelse og mjølkesammensetning. 

  CLA Kontroll SEM P 

Innefôring (laktasjonsdag 6 til 64)     
Antall kyr 13 12   
Mjølk, kg 33,1 33,6 0,86 NS 
EKM, kg 33,9 35,4 0,85 NS 
Fett, g/kg 42,0 43,9 0,85 NS 
Protein, g/kg 34,1 34,6 0,38 NS 
Laktose, g/kg 47,2 47,0 0,37 NS 
Urea, mM 4,66 4,91 0,148 NS 
FFA, m.ekv./L 0,47 0,34 0,051 0,08 
Fett, g/dag 1371 1460 38,2 NS 
Protein, g/dag 1117 1146 30,9 NS 
Laktose, g/dag 1561 1580 41,3 NS 
På beite (laktasjonsdag 66 til 79)     
Antall kyr 13 11   
Mjølk, kg 32,2 34,1 1,16 NS 
EKM, kg 31,5 34,3 0,96 0,06 
Fett, g/kg 39,0 40,7 0,79 NS 
Protein, g/kg 32,4 33,5 0,39 0,09 
Laktose, g/kg 47,0 47,3 0,39 NS 
Urea, mM 5,16 5,53 0,155 NS 
FFA, m.ekv./L 0,58 0,36 0,073 0,05 
Fett, g/dag 1243 1368 37,9 0,04 
Protein, g/dag 1042 1132 33,1 0,08 
Laktose, g/dag 1511 1608 59,1 NS 

 

Diskusjon   

Effekten av C18:2t10c12 CLA på fettinnholdet i mjølk var liten og ikke signifikant, men både 
for førstekalvskyr og for voksne kyr, både ved innefôring og på beite, var fettinnholdet i 
mjølk gjennomgående lågest for kyrne som fikk CLA-tilskudd. Fettinnholdet ble i 
gjennomsnitt redusert med 4%. Tatt i betraktning den låge dosen som ble brukt (4,8 g/d 
C18:2t10c12 CLA), og norsk fiberrik rasjon, samt at det trengs større dose for å oppnå 
reduksjon i fettsyntesen straks etter kalving enn seinere i laktasjonen (Wheelock et al. 2007), 
synes responsen å ligge på et forventet nivå. Doseringen i andre forsøk har ofte variert fra 3,5 
til 14 g C18:2t10c12 CLA per dyr per dag, og effekten er sterkt doseavhengig (Shingfield et 
al. 2010). Økt fôropptak med CLA-tilskudd før, men ikke etter kalving er også observert i 
studier gjennomført med Holsteinkyr (Castaneda-Gutierrez et al. 2005).  
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