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Innledning 
Flere studier har vist at melk produsert på artsrike beiter i fjellområder har et høyere innhold 
av flerumettede fettsyrer som C18:3 (α-linolensyre) og konjugert linolsyre (CLA), et lavere 
innhold av mettede fettsyrer som f.eks. C16:0 (palmitinsyre) og C14:0 (myristinsyre) og et 
lavere forhold ω6/ω3 enn melk produsert på beiter i lavlandet (Leiber et al., 2005). Det er 
også vist at melk fra artsrike fjellbeiter har et høyere innhold av ulike antioksidanter og 
sekundære plantemetabolitter som vitamin E, karotenoider og terpener (Agabriel et al., 2007). 
Vitamin E, karotenoider og terpener i melk kommer fra fôret. Tofrøbladete vekster på 
utmarksbeiter i fjellet har betydelig høyere innhold av vitamin E (α- tokoferol) enn gras 
(Sickel et al., 2012). Det er også vist at innholdet av terpener er høyere i tofrøbladete vekster, 
og at innholdet øker med voksestedets høyde over havet (Mariaca et al., 1997). Det er derfor 
rimelig å anta at fjellplantenes egenskaper samt tilgangen på andre plantegrupper enn gras gir 
et økt innhold av antioksidanter og terpener i melk. Det er også mulig at innholdet av 
sekundære plantemetabolitter i fôret påvirker syntesen av mettede fettsyrer i vomma og at 
dette er en potensiell forklaring på et høyere innhold av umettede fettsyrer i melk fra 
fjellbeiter (Leiber et al., 2005). Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan innholdet av disse 
stoffene varierer fra ett fjellbeite til et annet, om det er variasjon mellom tidlig og seint i 
beitesesongen og fra år til år. Melk fra to støler i konvensjonell drift med bruk av 
utmarksbeite i to ulike geografiske områder er derfor samlet inn på to forskjellige tidspunkt 
per sommer i tre år. Melka er analysert for fettsyrer, α- tokoferol og karotenoider.  
 
Materiale og metode 
To støler med tilnærmet lik driftsform, men i to ulike geografiske områder (Valdres, 900 
m.o.h. og Hallingdal, 1000 m o.h.) ble valgt ut. På hver støl ble det tatt ti melkeprøver, fra ti 
individer i samme besetning der individene var i tilnærmet samme laktasjonsstadium 
(kalvingstidspunkt vinter/tidlig vår). Melkeprøvene ble tatt ut i midten av juli og i midten av 
august i tre år (2007, 2008 og 2009). På grunn av utskiftninger i besetningene var det ikke de 
samme individene fra år til år. Dyrene beitet i utmark 9-10 timer pr. dag. Dyrene fikk 
begrensete mengder kraftfôr (4-6 kg pr. døgn) og gikk på inngjerda, gjødsla beite ved stølene 
om natta der dominerende arter var engkvein, engrapp, sølvbunke og engsyre. Melkas 
fettsyresammensetning og innhold av α-tokoferol og karotenoider (zeaxantin, lutein og β-
karoten) ble analysert etter standard metoder ved as VITAS, Oslo. De analyserte fettsyrene 
utgjorde 92-94 % av total mengde fettsyrer. T-test eller enveis variansanalyse ble benyttet på 
tilnærmet normalfordelte data (utransformerte) og på hele datasettet for å teste om ulike 
fettsyrer og antioksidanter varierte i melka mellom de to stedene, mellom år og mellom 
månedene juli og august. Signifikansnivå ble satt til P ≤ 0,05.  
 
Resultater 
Gjennomsnittsverdier for fettsyrer og antioksidanter, på hvert sted og i juli og august for hver 
av undersøkelsesårene, er presentert i henholdsvis tabell 1 og 2. Fettsyrer med 
gjennomsnittsverdier under 0,5 g/100g er ikke tatt med i tabell 1 (C20:0, C18:1t9, C18:1t10, 
C20:5, C22:6 og C20:4). Zeaxantin og lutein er utelatt fra tabell 2 (verdier under 0,18 µM).  
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Tabell 1. Gjennomsnittsverdier for fettsyrer (g/100g fettsyrer) i melka fra Valdres (V) og Hallingdal (H) i 

henholdsvis juli og august hver av undersøkelsesårene (07, 08, 09). 

 
V 07 V 08 V 09 H 07 H 08 H 09 

 
juli aug juli aug juli aug juli aug juli aug juli aug 

 
n=10 n=9 n=10 n=7 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 

C4:0 3,7  3,89  4,17  4,21  3,77  4,08  4,15  4,11  4,25  4,39  3,97  4,02  
C6:0 1,93  1,95  2,28  2,29  1,94  2,14  2,41  2,47  2,39  2,43  2,39  2,39  
C8:0 1,06  1,03  1,27  1,25  1,02  1,12  1,41  1,55  1,36  1,38  1,43  1,43  
C10:0 2,11  1,99  2,63  2,56  1,97  2,17  2,81  3,32  2,76  2,76  3,04  3,10  
C12:0 2,24  2,23  2,83  2,78  2,13  2,32  2,93  3,55  2,95  3,01  3,28  3,38  
C14:0 8,15  8,60  9,82  10,26  8,17  9,18  9,52  10,24  9,90  10,12  10,62  10,82  
C15:0 0,87  0,87  0,82  1,02  0,76  0,92  0,81  0,80  0,83  0,81  0,83  0,83  
C16:0 20,67  20,59  22,26  24,00  22,24  22,62  21,39  20,42  22,41  22,99  24,19  24,10  
C17:0 0,58  0,56  0,57  0,59  0,61  0,58  0,51  0,43  0,59  0,56  0,50  0,52  
C18:0 12,13  11,88  14,38  13,19  13,25  13,63  12,93  11,10  12,55  12,73  11.34  12.00  
C14:1c9 0,62  0,69  0,64  0,78  0,58  0,65  0,68  0,78  0,73  0,85  0,77  0,74  
C16:1c9 1,43  1,23  1,09  1,01  1,52  1,15  1,23  1,17  1,31  1,28  1,25  1,13  
c18:1t11 2,68  2,66  2,77  2,91  2,12  2,24  2,45  3,05  3,02  2,28  2,75  2.30  
C18:1c9 28,80  28,80  23,43  22,25  28,14  25,14  24,74  22,86  23,19  23,72  21,65  21,23  
C18:1c11 0,58  0,63  0,79  0,74  0,76  0,60  0,61  0,56  0,87  0,80  0,63  0,60  
C18:3 0,70  0,68  0,73  0,71  0,72  0,76  0,77  0,86  0,86  0,72  0,65  0,68  
C18:2 1,56  1,33  1,32  1,23  1,37  1,20  1,66  1,56  1,56  1,51  1.38  1,46  
CLAc9t11 1,03  1,13  0,93  1,10  0,80  0,88  1,00  1,22  1,10  0,92  1,04  0,88  
 
Stedsvariasjoner 

Den statistiske behandlingen av materialet viser at det er signifikante forskjeller mellom 
prøver fra de to innsamlingsstedene for enkelte av de analyserte komponentene. Totalt 
innsamlet melk i løpet av tre år fra stølen i Hallingdal hadde signifikant mer kortkjedete og 
mellomlangkjedete mettede fettsyrer (C4:0- C14:0) enn melka fra stølen i Valdres. Den hadde 
også mer ω6 fettsyrer, CLA og β-karoten. I tillegg fantes mer av de enumettede fettsyrene 
C14:1c9 og C18:1t10 i melka fra Hallingdal-besetningen. Melka fra stølen i Valdres hadde 
signifikant mer langkjedete, mettede fettsyrer av typen C15:0, C17:0, C18:0 (stearinsyre) og 
C20:0 enn melka fra Hallingdal. Det var også mer av de enumettede fettsyrene C16:1c9, 
C18:1t9 og C18:1c9 (oljesyre) i Valdresmelka.  
 
Variasjoner mellom år   

Det var omfattende variasjoner mellom år i stølsmelka når det gjaldt både 
fettsyresammensetningen og innholdet av α- tokoferol og karotenoider. Det var signifikant 
høyere nivåer av α- tokoferol i 2007 og 2009 sammenliknet med 2008. Nivåene av lutein og 
zeaxantin var også signifikant høyere i 2007 enn i 2008, men disse komponentene ble ikke 
funnet i melka i 2009. Innholdet av β-karoten var signifikant høyere i 2009 enn de andre 
årene. I 2007 var det signifikant lavere innhold av myristinsyre, palmitinsyre, C17:0, 
stearinsyre og C20:0 enn i de andre årene. De høyeste nivåene av disse mettede fettsyrene ble 
målt i 2008, og for palmitinsyre også i 2009.  Nivåene av oljesyre, C18:2 (linolsyre, ω6) og 
CLA var signifikant høyest i 2007. Innholdet av CLA var signifikant lavest i 2009. De fleste 
av C18:1 fettsyrene, deriblant C18:1t11 (trans-vaksensyre), hadde signifikant høyere nivåer i 
2007 og 2008 enn i 2009.   
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Variasjoner i løpet av beitesesongen 

Innholdet av antioksidanter i melka fra juli var ikke signifikant forskjellig fra innholdet i 
melka fra august. Fettsyresammensetningen i melka fra juli skilte seg også lite fra 
augustmelka. Det var imidlertid signifikant høyere nivåer av C16:1c9 og linolsyre i julimelka, 
mens det var signifikant høyere nivåer av myristinsyre, C14:1c9, C15:0 og C20:0 i 
augustmelka.   
 
Tabell 2. Gjennomsnittsverdier for α-tokoferol (α-toc,µg/ml)og β-karoten (β-kar, µM) i melka fra Valdres (V) og 

Hallingdal (H) i henholdsvis juli og august hver av undersøkelsesårene (07, 08, 09).  

 
V 07 V 08 V 09 H 07 H 08 H 09 

 
juli aug juli aug juli aug juli aug juli aug juli aug 

 
n=10 n=9 n=10 n=7 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 n=10 

α-tok  0.70  1.03  0.30  0.24  0.81  1.06  1.59  1.11  0.27  0.40  0.88  1.02  
β-kar 0.27  0.37  0.43  0.25  0.43  0.48  0.49  0.52  0.43  0.29  0.75  0.63  

 
Diskusjon 
Nivåene av α-tokoferol var de samme i melk produsert på to ulike geografiske fjellbeiter. 
Nivået av β-karoten var imidlertid høyere i Hallingdalmelka enn i Valdresmelka. Ferskt gras 
er rikt på β-karoten, og forskjellen skyldes muligens at Hallingdalskyrne i større grad beitet 
grasdominerte vegetasjonstyper sammenliknet med Valdresbesetningen. Like nivåer av α-
tokoferol i melka fra Hallingdal og Valdres tyder imidlertid på at opptaket av tofrøbladete 
vekster har vært omtrent likt på begge plasser. Nivåene av disse to antioksidantene endret seg 
ikke gjennom sesongen men varierte imidlertid betydelig mellom år. Dette skyldes antagelig 
ulike klimatiske forhold disse årene. Antioksidanter utvikles særlig i planter som utsettes for 
sterk lysinnstråling ved lave temperaturer, f.eks. ved tidlig snøsmelting i fjellet om våren. 
Klimadata viser at snøsmeltingen var 2-3 uker tidligere i 2007 og i 2009 sammenliknet med 
2008.  
 
Fettsyresammensetningen varierte en del både mellom steder, år og innen sesong. Blant 
mulige forklaringer er genetiske forskjeller mellom besetningene, ulikt tilskudd av type og 
mengde kraftfôr, ulikt opptak av enfrøbladete og tofrøbladete vekster, beiteplantenes utvikling 
ved ulike klimatiske forhold, varierende energiballanse hos kyrne og at dyra hadde kommet 
lenger ut i laktasjonen mot slutten av beitesesongen. Uavhengig av årsak til variasjonen viser 
resultatene at en må regne med variasjon i fettsyresammensetningen i melk produsert på 
fjellbeite, men at melka generelt hadde lave nivåer av palmitin- og myristinsyre og et lavt 
forhold ω6/ω3 (ca. 1,8).   
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