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Husdyrforsøksmøtet 2013

Dyrevelferd og utfordringer fra Mattilsynets ståsted
OLE FJETLAND
Mattilsynet

«Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal
behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”
Sitat fra: Lov om dyrevelferd, 1.januar 2010.

Det er Mattilsynets ansvar å forvalte denne loven
Dyrene har vært mat, arbeidskraft og venner for menneskene i tusener av år. Vårt hold av dyr
endrer seg i takt med den øvrige samfunnsutviklingen. Husdyrene blir stadig mer produktive,
og miljøet de holdes i blir stadig mer regulert. Dyrs velferd har stor oppmerksomhet, og
samfunnet har store forventinger til at både produksjonsdyr og hobby/ kjæledyr har det bra.
Mens dyrevern tidligere handlet om å beskytte dyr mot sult, vanskjøtsel og fysisk mishandling,
er vi i dag også opptatt av å sikre dyrene i vår varetekt en akseptabel velferd - og mulighet til
å utføre naturlig adferd. Hvordan vi behandler våre dyr og hvilken respekt vi har for dyr og
deres egenverdi, sier mye om det samfunnet vi lever i. I et globalt perspektiv er det ingen tvil
om at vi har lagt lista høyt i Norge og Nord-Europa.

Hvem har ansvaret for dyrevelferden?
I Norge er det Mattilsynet som har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Dette reguleres av
dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1.1.2010. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt
for dyr. I kortversjon er det dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, mens Mattilsynet skal se til
at dyreeiere gjør jobben sin. I tillegg skal vi å utvikle og foreslå regelverk.
Dyreeier har ansvaret for å følge de lover og regler som gjelder for sitt dyrehold, mens det er
Stortinget og departementet som gjennom lover og forskrifter bestemmer den nedre grensen
for hvordan dyr skal ivaretas. Det er en klar politisk føring å ha et høyt nivå på dyrevelferden i
norsk husdyrproduksjon, samtidig som det også på dette området må tas andre
samfunnsmessige hensyn for hva som er lovlig, deriblant økonomi. Dyr skal behandles godt
men det er ingen forutsetning at dyr ikke skal ha noen begrensinger på sin atferd. Et dyrehold
kan være lovlig og akseptabelt selv om det i noens øyne ikke er optimalt. Pelsdyrhold er et
eksempel på dette – uansett hvor godt regelverket følges, vil det være mange som mener dette
ikke er godt nok, og at dyra ikke bør holdes i bur.
«Næringen», enten den er representert ved Bondelaget eller Norsk Kjøtt, har ikke et formelt
ansvar for dyrevelferden i husdyrproduksjonen og er ikke en juridisk enhet som Mattilsynet
kan fatte vedtak mot. De kan imidlertid påta seg oppgaver for fellesskapet og egne
medlemmer ved å informere, lage dyrevelferdsstrategier, holde kurs og på andre måter bistå
dyreeiere med å overholde sine forpliktelser. Mattilsynet har god og nyttig dialog både med
næringen og med frivillige dyrevernorganisasjoner blant annet gjennom de såkalte
«strategiske fora».
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Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler (Mattilsynet)
Mattilsynet ble opprettet av Stortinget i 2004 og man ønsket et tilsyn og direktorat som skulle
ha ansvar for hele verdikjeden av produksjonen. Tilsyn med dyrehelse eller fôr skulle for
eksempel gi informasjon og kompetanse som er vesentlig for tilsynet med dyrevelferden.
Vi er til stede ved 70 kontorsted i hele landet, og vårt tilsynspersonell har høy fagkompetanse
og god kunnskap om lokale forhold. Mattilsynet er Norges største veterinære arbeidsplass,
med et stort korps med veterinærer på lønningslista, spredt over det ganske land. I tillegg har
vi jurister og andre faggrupper med kompetanse om og engasjement for dyrevelferden.
Kjøttkontrollen utgjør en viktig brikke i vårt tilsyn med dyrevelferden. Vi fører kontinuerlig
tilsyn ved alle slakteri, noe som også gir en uvurderlig oversikt over forholden i norsk
husdyrproduksjon.
Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet og skal bidra i det lokale tilsynsarbeidet med
lekmannsskjønn.
Dyrevernnemnda ufører en del førstelinjetilsyn for å følge opp
bekymringsmeldinger, spesielt i sports- og kjæledyrhold.

Regelverksutvikling
En viktig del av vårt dyrevelferdsarbeid er regelverksutvikling. Mattilsynet skal både foreslå
nytt regelverk og utvikle regelverk etter oppdrag fra departementet. Lett forståelig regelverk
er viktig og vi bruker mye ressurser nettopp på å forenkle reglene. Det er departementet som
gir rammene som regelverket skal utvikles innenfor og som bestemmer hvordan det endelige
regelverket skal være. Vi implementerer også EU-regelverket, som gir oss ulike frihetsgrader
på forskjellige områder. EU regelverket gjelder fullt ut dersom det ikke gir åpning for
nasjonale tillegg eller strengere regler. Norge utnytter dette nasjonale handlingsrommet og har
derfor på flere områder strengere dyrevelferdsregelverk enn EU. Vi arbeider aktivt for å
påvirke EUs regelverk, og samarbeider godt med de andre nordiske land. Men som ikkemedlem har vi ingen innflytelse når regelverket behandles på politisk nivå i EU.
Mattilsynet får også innspill fra andre etater. Vi henter faglig støtte og forvaltningsråd fra
Veterinærinstituttet, men drar også nytte av kompetansen fra Norges veterinærhøgskole og
Universitetet for miljø og biovitenskap. Mattilsynet bestiller også risikovurderinger hos
Vitenskapskomiteen for mattrygghet som grunnlag for våre forslag til nytt
dyrevelferdsregelverk.

Tilsyn
Mattilsynet skal føre tilsyn, men som andre etater kan vi ikke være tilstede i et hvert dyrehold
til enhver tid. Mattilsynet har derfor et såkalt risikobasert tilsyn. Det betyr i denne
sammenheng at vi bruker mest ressurser der faren er størst for at dyr har det vondt.
Distriktskontorene bruker sine fagfolk og sin lokalkunnskap til å lage risikokart innenfor
dyrevelferd, et verktøy som gir dem mulighet til å prioritere ressursene der det er størst fare
for at dyr lider.
2
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Vi har ulike former for virkemidler:








Vi veileder dyreeierne om regelverk og påpeker pliktene de har.
Vi pålegger dyreeier gjennom vedtak å gjøre konkrete tiltak for å rette opp forholdene og
bruker opptrappende virkemidler der de ikke følger opp innen de fristene vi har satt.
Vi kan bruke tvangsmulkt som økonomisk middel for å tvinge frem etterlevelse av pålegg.
I mer alvorlige saker kan vi avvikle dyrehold helt eller delvis og forby fremtidig hold av dyr i en periode eller på ubestemt tid. Dette er ingen en straff, men skal hindre fremtidige brudd på
loven, og er brukt i flere tilfeller det siste året.
Vi kan ilegge dyreeier overtredelsesgebyr ved brudd på loven
I særlig grove tilfeller melder vi dyreeier til politiet. Retten kan idømme bot og fengselsstraff.

Såkalte nasjonale tilsynskampanjer er en effektiv måte å føre tilsyn på. Ut i fra etatens
samlede risikovurderinger velger vi ut et område som «høyrisiko». Vi samordner deretter
ressursene og gjennomfører tilsyn på dette området i hele landet, ut i fra en felles mal. Dette
er både effektivt og gjør oss mer enhetlige.
Eksempel på en slik kampanje er
slaktekyllingkampanjen i 2011. Vi gjennomfører også regionale tilsynskampanjer, basert på
regionale risikovurderinger.

Dyrevelferdsmessige utfordringer i husdyrproduksjonen
Mattilsynet oppfatter at næringen tar dyrevelferden på alvor, at den arbeider aktivt med
dyrevelferdsspørsmål og ser betydningen av at god dyrevelferd skal kjennetegne norsk
husdyrproduksjon.
Så er det noen klare utfordringer, kanskje først og fremst i de intensive produksjonene.
Ønsker fra forbrukerne om stadig billigere mat og press på prisene fra import og grensehandel,
setter større krav til effektivitet og produktivitet innen husdyrproduksjonen i Norge. Det er i
mange tilfeller en konflikt mellom kravet om stadig billigere mat, som fører til et stadig mer
intensivert husdyrhold, og kravet om optimal dyrevelferd. Samtidig er det viktig å peke på at
«industrialiseringen» av husdyrproduksjonen har kommet mye lenger ute i verden enn her
hjemme.
Som jeg nevnte, gjennomførte vi i 2011 et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot
slaktekyllingproduksjonen. 25 prosent av landets produsenter ble kontrollert (152 stk), alle
landets rugerier (3 stk) og slakterier (5 stk) for slaktekylling, og transport av dyra. Funnene i
prosjektet viser at dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen generelt må bli bedre, og at
oppmerksomheten må rettes mot velferden til hver enkelt slaktekylling.
Pelsdyrnæringen er i offentlighetens søkelys. Mattilsynet har over tid registrert en generell
bedring i holdningen til dyrevelferd og oppfølging av enkeltindividene. Men samtidig ser vi
tilfeller av uakseptable forhold i en del virksomheter med et stort antall dyr. Vi er bekymret
for at noen dyreholdere med store pelsdyrfarmer ikke i tilstrekkelig grad bruker nødvendige
ressurser på daglig tilsyn av dyrene.
Vi ser også at ekstensivt dyrehold kan ha store utfordringer i form av tilstrekkelig tilsyn og
stell til å tilfredsstille kravene til god dyrevelferd. I områder hvor det både er rovdyr og
beitedyr, er det store tapet av dyr en utfordring som gir Mattilsynet store bekymringer for
dyrevelferden.
3
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Så vil jeg presisere at dette er eksempler, og at bildet er langt mer sammensatt en dette. Status
varierer både mellom bransjer og mellom regioner, noe som også understreker betydningen av
den lokale tilknytningen og kunnskapen Mattilsynet har.

Utfordringer for Mattilsynet
Vi erfarer at jobben som tilsynsperson på dyrevelferd blir mer krevende, både faglig,
forvaltningsmessig og menneskelig sett. Samfunnet – og media – er opptatt av dyrs ve og vel.
Det betyr at vårt arbeid følges tett, at feil avdekke, og at disse sakene ofte får stor plass i
media.
Dyreeiere som får vedtak mot seg, går oftere til sak mot Mattilsynet enn før. Slike saker blir
gjerne langvarige, med mye følelser og engasjement og også med påstander om at vårt
tilsynspersonell er firkantede, urimelige eller driver med trakassering. Frivillige
organisasjoner og pressgrupper engasjerer seg på den andre siden mot både enkeltdyrehold og
mot hele bransjer, da gjerne med påstander om at våre folk er unnfallende, inhabile eller «på
dyreholders side». Mattilsynet er bundet av taushetsplikt og kan ikke uten videre forsvare seg.
De gode sakene finner heller ikke like lett veien inn i spaltene.
Vi jobber for å bli mer enhetlige og bruke virkemidlene våre tydeligere, spesielt på
dyrevelferdsområdet. Det er helt klart at like saker skal behandles likt, uansett hvor i Norge de
skjer. Samtidig er vi i Mattilsynet også opptatt av at vi ikke ønsker å bli et firkant-tilsyn. Og
jo mer strømlinjeformet ting blir, og jo mindre rom for skjønn som finnes, desto vanskeligere
blir det å være løsningsorientert og fleksibel.

Avslutning
Jeg har vært tett på vårt arbeid med dyrevelferd de siste årene og kan med hånden på hjertet si
at vi gjør en god jobb. Mattilsynet – som alle store etater – har noen saker der vi ikke har vært
gode nok. Men i all hovedsak syns jeg vi får mer kjeft enn vi fortjener.
Mattilsynet har økt innsatsen for dyrevelferden de siste årene. Vi fører flere tilsyn og vi har
hatt flere organiserte kampanjer. Vi er imidlertid ikke i mål når det gjelder enhetlighet. Dette
vet jeg at både næringen og andre er opptatt av, og det er bra. Det holder trykket oppe. Jeg
lover at vi skal fortsette å arbeide for å bli verdens beste dyrevelferdstilsyn.
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Kunnskapsstatus norsk husdyrproduksjon
TORSTEIN STEINE¹ OG TORGER GJEFSEN²
¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, ²Bioforsk

Målet med utgreiinga
Dette er ei oppsummering av innhaldet i rapporten,
”Utredning – kunnskapsgrunnlag for forskning på husdyrproduksjon” som vart laga på
oppdrag frå Norges Forskningsråd i samarbeid mellom IHA, NVH, VI, HiNT, Bioforsk og
NILF.
Formålet med utgreiinga er formulert slik i mandatet frå NFR:
«Formålet med utredningen er å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for vurdering av
framtidig FoU-behov innen husdyrnæringen. Det er viktig at arbeidet bygger på eksisterende
utredninger. Denne utredningen må omfatte de viktigste husdyrproduksjonene og skissere kort
innen hvilke områder det er behov for målrettet forskningsinnsats. Denne gjennomgangen skal
ha referanser til den internasjonale forskningsfronten, og nasjonale forskningsbehov vurderes i
lys av denne. Målet er å identifisere flaskehalser som hindrer en bærekraftig utvikling av
husdyrnæringen i tråd med politiske signaler gitt bl.a. i de to meldingene til Stortinget nevnt
over. Utredningen skal i tillegg komme med forskningsbaserte forslag til hvordan økt
produksjon kan sikres med basis i norske ressurser, inkludert fôr. Utredningen må legge til
grunn et verdikjedeperspektiv.
Kunnskapsstatusen skal omfatte de viktigste husdyrproduksjonene i Norge:
- Melkeproduksjon
- Kjøttproduksjon på mørkt og lyst kjøtt
- Eggproduksjon
Husdyr som ikke skal omfattes av denne kunnskapsstatusen er familiedyr (hest, hund, katt),
pelsdyr, fisk og vilt.»

Dei to meldingane det er referert til, er: Meld. St. 9 (2011-2012)) om Landbruks- og
matpolitikken og Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en
del av løsningen.
Hest, rein og akvakultur er altså ikkje med i mandatet. Som forskarar ville me helst ha sett alle
artane under eitt, fordi det representerer dei same biologiske spørsmåla. Det er likevel ikkje
heilt avgjerande fordi alle grunnleggjande spørsmål er uavhengige av mandatet.
Bakgrunn
Bakgrunnen for oppdraget var at det nye programmet i NFR, Bionær, hadde som forslag til
program at husdyrforskning var sett litt i parentes.Etter å ha motteke negative responsar på
dette, fann NFR ut at ei utgreiing om husdyr kunne vera nyttig.
Det er sagt at programmet Bionær skal arbeida med verdikjeda frå jord til bord. Eit rettare
uttrykk kan kanskje vera verdikjeda frå DNA til bord. Dermed kjem det endå tydelegare fram
at det ikkje berre er snakk om å betra eller raffinera gamal kunnskap, men å ta i bruk nye
metodar og nye verktøy, ikkje minst alt som har med genomet å gjera.
Verdikjeda norsk matproduksjon på land er heilt avhengig av husdyr. Er ikkje husdyra med,
vil om lag 90% av arealet ikkje ha nokon misjon. I ein spesiell situasjon kan truleg noko meir
av planteproduksjonen nyttast til mat som grønsaker eller matkorn med litt dårleg kvalitet.
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Men foredling til kvalitetsmat krev husdyr. På den måten kan norskprodusert korn og gras gi
mjølk, kjøt og egg.
I mandatet er det vist til to Stortingsmeldingar der den eine er den nye Landbruks- og
matmeldinga frå 2011. Der er det sett som mål at norsk matproduksjon skal auka i takt med
auken i folketalet som ein reknar med vil auka med ca 20% innan 2030. Samstundes er det ei
rask strukturendring i norsk husdyrproduksjon. Av den grunn og av di det det snart vert
innført nye krav til husdyrrom, vil det verte behov for mange nybygg. På same tid som Norge
skal auka sin matproduksjon må og det same skje i resten av verda. Difor må ein forvente at
det ikkje vert like billig eller enkelt å importera proteinrike fôrmiddel som det har vore dei
siste åra. Alt dette vil ha stor innverknad på kva spørsmål det er viktig med meir og ny
kunnskap om.
Utgreiinga
Før me drog nokon konklusjonar i utgreiinga, valde me å laga ein oversikt over heile temaet
husdyrproduksjon. Dette syner at fagområdet er svært stort. Det er mest så det burde ha sitt
eige program i NFR. Men det kjem kanskje med tida.
I rapporten er desse fagområda med:
 Økonomi og samfunnsnytte
 Dyrevelferd og etologi
 Smitte og smittefare
 Helse og sjukdom
 Genetikk og avl
 Ernæring, fôring og fôrteknologi
 Produksjonsmiljø, driftssystemer og driftsledelse
 Verdikjede, produktkvalitet og forbrukerhensyn
 Klima og forurensning
 Biprodukter
 Grunnforskning, grunnleggende forskning og ny teknologi

For kvart område er det peika på kva som ser ut til å verta viktig framover. Det er synt til
status i dag, aktuelle utfordringar og kva nye metodar ser ut til å kunna løysa i framtida.
Resultatet av dette arbeidet er ingen tydeleg konklusjon med ei prioritert rekkjefølgje av
oppgåver. Me oppfatta heller ikkje mandatet slik at det var ønskje om det. I alle fall valde me
å tolka det slik at me skulle gi eit breitt oversyn over heile området, for så å peika på nokre
område som gir ekstra utfordringar.
Desse er:
 Produksjon av god norsk mat til eit aukande folketal
 Utnytting av norsk jordbruksareal og utmark til produksjon av fôr
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Produksjon av proteinrike fôrmiddel
Produksjon av trygg og attraktiv mat
Dyrevelferd og dyrehelse
Betydning for samfunn og økonomi
Kunnskapsutvikling

Det er ikkje slik at desse punkta har berre med husdyrproduksjon å gjera, men dersom dei skal
oppfyllast i det norske landbruket, vil husdyr spela ei viktig rolle. Det er nødvendig med sterk
medverknad frå plantesida og ikkje minst må det leggjas vekt på arealdisponering. I det
norske landbruket er det knapt noko som er isolert frå resten. Når det samla dyrkingsarealet er
så lite som i Norge, har bruken i ein landsdel eller region innverknad på korleis ein kan nytta
arealet i ein annan del av landet. Det same gjeld tilhøvet mellom bruk av dyrka mark og
utmark.
Framtida
Dersom me held oss til det som går direkte på husdyra, peikar to område seg ut som særleg
viktige. Det eine er proteinforsyning og det andre er fôrutnytting. I Norge er det eit stort
potensiale for fôrdyrking, men mykje av dette fôret er grovfôr med heller lågt proteininnhald.
Det same gjeld for norskprodusert korn. Føresetnadene for dyrking av proteinrike fôrmiddel
er sterkt avgrensa, men det kan truleg gjerast betre med anna planteval og endring av
plantematerialet.
I framtida er det liten tvil om at det på alle område vert eit spørsmål om å skaffa nok
ressursar. Fôrutnytting som er eit direkte mål på ressursutnytting hos husdyra vil difor verta
endå viktigare enn i dag. Det er alt forskning i gang på dette området, og i svineavlen har det
vorte gitt stor vekt i lang tid.
Framover ser det ut til at dei ulike fagområda på fleire område vil gå inn i kvarandre. Bruk av
genominformasjon vert meir og meir vanleg i forskningsprosjekt som har med anna enn berre
avl og genetikk å gjera. Det vil ikkje minst gjelda for ernæring. Der har me og fått det nye
området ”nutrigenomics” som kombinerer ernærigsfaget med genominformasjon. Denne
utviklinga har me så vidt peika på i rapporten til Forskningsrådet, men det vil kunna verta eit
betydeleg forskningsfelt i framtida. Truleg vil og genominformasjon på plantesida verta kopla
saman med husdyra, slik at heile produksjonsdelen er inkludert i dette.
Rapporten er lagt ut på nettet under Bionær, NFR:
http://www.forskningsradet.no/prognettbionaer/Nyheter/Husdyrforsoksmotet_2013_er_innspillsarena_for_prioritering_av_forskning_
pa_husdyr/1253983148111/p1253971968621
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The accuracy of genomic selection
THEO MEUWISSEN
¹IHA-UMB, Ås, Norge

Introduction
Genomic selection is currently used in dairy cattle in wide spread manner. Other species are
following this lead and consider its implementation. The aim of genomic selection is to
increase the accuracy of selection especially at a young age or for traits that cannot be
recorded on the candidates. It is important to recognise the factors affecting the accuracy of
genomic selection and to know how important they are. For instance, how large should the
training population size be, where the training population is the population in which the
marker effects are estimated. Should the training population be related to the selection
candidates. Should it consist of proven bulls or cows or both. Can we use other (foreign)
population to increase the size of the training population. Moreover, practical limitations may
reduce the accuracy of genomic selection to an extend that it is not costeffective anymore. It is
good to know this before embarking on a costly marker genotyping program. Contrary to
traditional selection, there is little knowledge on the factors that affect the accuracy of
genomic selection. The aim of this presentation is thus to identify the factors affecting the
accuracy of genomic selection and to quantify the effects of these factors. In addition it will
be indicated how to improve the accuracy of genomic selection.
Use of DNA information in breeding by genomic selection
Three recent breakthroughs have resulted in the current widespread use of DNA information:
the genomic selection methodology, which is a form of marker assisted selection on a genome
wide scale, the discovery of large numbers of single nucleotide markers and cost effective
methods to genotype them. Genomic selection estimates the effect of (hundreds of) thousands
of DNA markers simultaneously, which requires assumptions about the distribution of the true
marker effects. Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) assumes the markers are normally
distributed, whereas BayesB, BayesC and BayesR assume that many markers have no effect
at all and some have moderate effects. The latter methods result in higher accuracy especially
for traits that are known to have genes with large effects. The marker effects are estimated in
a training population which is genotyped and phenotyped, and are used for the estimation of
breeding values of selection candidates by combining their genotypes with the estimated
marker effects. The benefits of genomic selection are greatest when selection is for traits that
are not themselves recorded on the selection candidates before they can be selected, such as
traits recorded in only one sex, late in life, after death, in an environment different to that it
which selection candidates are kept, in crossbred offspring or which are expensive to measure.
The factors affecting the accuracy of selection
The factors that affect the accuracy of selection are (1) the marker density and through this
density the linkage disequilibrium (LD) between the SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms) and the QTL (Quantitative Trait Loci); (2) the number of phenotyped and
genotyped animals that are used to estimate the SNP effects, i.e. the size of the training
population; (3) the heritability of the trait or in case of proven bulls the reliability of the
estimates of their daughter means, which is a measure for the size of the errors on the
phenotypic data; (4) the size of the genome, which is a measure for the number of effects that
need to be estimated; (5) the historical effective population size, which, if it is small, indicates
that the chromosomal segments that segregate in the population are large and thus there are
8
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few such segments that need estimation; (6) relationships between the training population and
the selection candidates increases the accuracy, because even traditional selection methods
achieve some accuracy if such relationships exists; (7) the number of genes and the
distribution of their effects, which again indicates the number of effects that need to be
estimated (if the distribution of effects is very skewed, the number of genes may be large but
there are only few genes with real noticeable effects); and (8) the method used for EBV
estimation.
First main determinant of accuracy : the relative information content
A main determinant of accuracy is the relative information content of the training data teta =
T*h2/Me, where T is the number of training animals, h2 is the heritability of the trait and Me is
the effective number of segments in the genome (which is approximately twice the genome
size times the effective population size). The product T*h2 determines the information content
of the training data, i.e. their number and their reliability. Me determines the number of
segments whose effects need to be estimated.
The fact that accuracy is mainly determined by teta has consequences for the comparison of
accuracies of genomic selection schemes. For instance when comparing a real life scheme
with h2 is 0.25 with a computer simulation where h2 is 0.5, we realize that the real life scheme
needs twice as many training records to achieve the same accuracy (because the product T*h2
remains then unchanged). Similarly, if the real life population has a twice as big effective
population size, which doubles Me, the real life scheme needs twice as many training records
to achieve the same accuracy. Also, if the real life population has a twice as big a genome,
again Me is doubled and the training population size needs to double to achieve the same
accuracy of genomic selection.
Second main determinant of accuracy : Marker density
If Marker density is too low, not all the genes are perfectly predicted by the markers, i.e. the
linkage disequilibrium between the markers and the genes is incomplete. This has a direct
effect on the accuracy of genomic selection in that the genetic variance that is explained by
the SNP chip, ie. the panel of markers on a genotyping chip, is reduced. Thus, accuracy can
no longer reach 100%. In addition, the unexplained genetic variance will increase the error
variance of the model, and will thus reduce accuracy in the same way as that a reduced
heritability does.
Conclusions
The factors affecting the accuracy of genomic selection have been identified, and are listed in
the above. Two main determinants are the relative information content of the training data
(teta) and the marker density. The information content of the training data is the product of the
number of training animals times the heritability. Teta expresses this information content
relative to the number of segments in the genome which is approximately proportional to the
genome size times the effective population size. A too low marker density may make that not
all genetic variance is addressed by the SNP chip, which reduces its utility. The latter seems
however not a problem, with the currently commonly used dense SNP chips with 50,000
SNPs.
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Kvalitetsforbedringer ved kjøp av kalv og uttak av
ungokser i NRF-avlen
INGUNN NÆVDAL
Geno

Innledning
Geno kjøper årlig inn 300 oksekalver til testing. Av disse blir 115 okser brukt som ungokser
og avkomsgranska. Innkjøp av oksekalver er et seleksjonssteg som har stor betydning for
avlsframgangen i NRF-avlen. Det er viktig å ha et system som så godt som mulig sikrer
innkjøp av de beste kalvene. Prosjekt “Effektivt kalvekjøp” ble gjennomført i 2012 med mål
om å finne tiltak som effektiviserer kalvekjøpsprosessen og med det optimaliserer seleksjonen
av kalver. Et viktig mål var å gjøre det mulig å bruke genombaserte seleksjonsverdier (GSverdier) som en tilleggsinformasjon i kalvekjøpet.
Kalvene kommer inn til Øyer testingsstasjon når de er 4-5 måneder gamle. De er rundt ett år
gamle når de blir vurdert for godkjenning som ungokse. Tilvekstresultatene har blitt tillagt
stor vekt ved uttaket. I tillegg skal de inneha ridelyst, ha godkjent sædkvalitet og godkjent
eksteriør. Kriteriene for okseuttaket ble gjennomgått i 2012 med bakgrunn i at det var
ønskelig å legge mer vekt på samla avlsverdi.

Effektivisering av kalvekjøpet
Nye prøverutiner
Geno har lenge hatt som mål å benytte GS-verdier i preseleksjonen av kalver, men
logistikkmessig har dette vært problematisk. Mange interne og eksterne aktører er involvert.
Seminokseemnet og oksemor skal vurderes av rådgiver, hårprøver skal sendes, DNA skal
ekstraheres og genotypes, det skal beregnes GS-verdier og inntransporten av kalven skal
planlegges. Hele prosessen er tidkrevende i tillegg til at hårprøvene i mange tilfeller ikke har
vært gode nok for SNP genotyping. For at kalvene ikke skulle bli for gamle ved inntransport
til teststasjonen har kjøpsavgjørelsen, frem til høsten 2012, blitt tatt uten at GS-verdiene
rutinemessig har blitt inkludert i vurderingen.
Rutinene i kalvekjøpet ble grundig gjennomgått i prosjektet. Prosjektdeltakerne fikk innføring
i hvordan rutinene for kalvekjøp i Viking Genetics gjennomføres. I Sverige har de god
erfaring med at produsentene selv sender inn DNA-prøve av kalven. Det benyttes da svabere
til å ta ut epitélceller fra neseslimhinnene. Dette er en enkel metode som ikke krever
opplæring og spesielle ferdigheter.
Hvis produsentene selv kan sende inn prøve av kalven mens den ennå er nyfødt, gir det bedre
tid til analyser og vurderinger. Bruk av nesesvaber ble derfor testet ut blant produsenter og
rådgivere. Resultatene viste ingen forskjeller mellom prøver tatt av produsenter og av
rådgivere. DNA-utbytte og –kvalitet er jevnt over bedre enn fra hårprøvene. Avlsrådgiverne
bruker derfor nå nesesvabere for innsamling av DNA-prøve av kalven. Dette har bidratt til at
GS-resultater kunne benyttes i forbindelse med kjøp av kalv. Oppdretterne av kalvene vil bli
tillagt oppgaven med innsending av prøver så snart et apparat for registrering og oppfølging er
på plass.
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Færre oksemorvurderinger
Ved innføring av nye rutiner vil det bli betydelig færre seminokseemner som skal
oksemorvurderes. Nye rutiner innebærer utsortering av rekegenbærere og seleksjon på
grunnlag av GS-verdier i forkant av oksemorvurderingen. Antallet oksemorvurderinger vil
med dette bli redusert fra ca. 4000 til 500 per år. Dette går fram av tabell 1. Endringen vil
være svært tidsbesparende for avlsrådgiverne og være en betydelig kostnadsreduksjon for
TINE.
Tabell 1. Dagens rutiner og fremtidige rutiner for rekruttering av oksekalver. Antall pr. år.
Fremtidige rutiner
Dagens rutiner
8000 utlistede oksemødre
4500 utlistede oksemødre
4000 seminokseemner
2250 seminokseemner
4000 vurderes av avlsrådgiverne
2000 analyseres for rekesmakgenet og genetisk hornstatus
1500 innmeldte kalver
1600 genotypes videre og får GS-verdi
1000 analyseres for rekesmakgenet
500 selekteres på grunnlag av GS-verdi
750 vurderes for innkjøp
500 kalver og mødre besiktiges av avlsrådgiverne
300 kalver kjøpes
230 kalver kjøpes

Bruk av håndholdt enhet ved innrapportering av oksemorvurderinger
Ved eksteriørbedømming i Viking Genetics benyttes håndholdte enheter til registrering av
poeng og innsending av dataene. I forbindelse med deltakelse på nordiske eksteriørsamlinger
har vi fått prøvd dette og blitt kjent med programmet som benyttes. Det er etablert kontakt
med utviklere av programmet i våre naboland. Geno skal være med i videreutviklingen av
programmet med mål om å ta dette i bruk, både i forbindelse med kvigemåling og
oksemorvurdering.
Egenskapene som bedømmes i oksemorvurderingen vil bli tilsvarende egenskapene i
kvigemåling. Bruk av en håndholdt enhet ved oksemorvurdering vil være arbeidsbesparende
for avlsrådgiverne. Bedømmelsene vil da kunne bli overført direkte uten at rådgiverne trenger
å notere på et skjema for deretter å legge inn opplysningene når de kommer på kontoret.
Allerede innrapporterte kvigemålinger vil i en del tilfeller kunne erstatte oksemorvurderingen.
Dette vil også være ressursbesparende og mer effektivt.
Kutte ut absolutte krav
I forbindelse med kalvekjøpet har det vært noen krav til kalven og til mor som har vært
ufravikelige. Disse kravene har vært gjeldende uansett hvor avlsmessig god kalven ellers har
vært. Slike absolutte krav er uheldig med tanke på at Geno kan gå glipp av svært lovende
avlsdyr. I prosjekt ”Effektivt kalvekjøp” ble det foreslått å gå bort fra disse absolutte kravene.
Tabell 2 viser hvilke krav som er endret.
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Tabell 2. Krav til seminokseemnet som ikke lenger er absolutte.
Absolutte krav som har vært
Endring
gjeldene
Kun kolla kalver etter kolla fedre
Horna kalver etter kolla fedre er nå også aktuelle. Informasjon
om kalvenes genetiske hornstatus skal heller benyttes som
tiltak for å øke frekvensen av kollethet i populasjonen.
Kalven skal ikke ha mer enn 4
speneanlegg

Antall speneanlegg skal fortsatt registreres og telle med i
vurderingen, men 4 speneanlegg er ikke lenger et absolutt
krav

Mor er trespent

Seminokseemner hvor mor er trespent skal ikke lenger
ekskluderes

Mor har mellomspene

Mellomspener registreres og tas med i vurderingen, men
seminokseemner ekskluderes ikke nødvendigvis på grunn av
dette

Mor er hormonbehandlet for
fruktbarhetsproblemer

Kalven er fortsatt uaktuell dersom mor er behandlet for
eggstokkcyster (kode 334) og/eller anøstrus (kode 331). Andre
hormonbehandlinger med hensyn på fruktbarhet legges ikke
lenger vekt på.

Engasjere og involvere produsentene
Det er viktig å stimulere til og opprettholde interessen framover for å levere kalv til Geno. Et
tiltak i denne retning vil være å involvere produsentene mer. Ved å åpne for tilgang til
rådgivernes oversikt over seminokseemner på web, vil produsentene til enhver tid kunne følge
bedre med på eventuelle seminokseemner i sin besetning. Hvis produsentene i tillegg har
mulighet til å legge inn kommentarer om at kalven for eksempel er syk eller at mor er slakta,
vil rådgiver kunne avvise emnet uten å ha brukt tid på å ringe til bonden først.
Automatisk utsending av SMS-meldinger er også tiltak som er beskrevet i prosjekt ”Effektivt
kalvekjøp”. SMS kan blant annet sendes til produsent med det samme seminokseemnet er født
og innmeldt til Kukontrollen. Meldingen skal gjøre produsenten oppmerksom på at han/hun
har en oksekalv som kan være interessant for Geno. SMS kan også benyttes ved purring på
nesesvaberprøve og erstatte brev om avslag av kalven.

Nye kriterier ved uttak av ungokser
Tilveksttesten har hatt stor betydning i fenotypetesten av okser i Geno. I forbindelse med
gjennomgang av kriteriene for uttak av ungokser ble det besluttet å legge betydelig mindre
vekt på tilveksttesten. På en skala fra 1 til 10 har det vært krav om at oksen skulle ha minst 5 i
tilvekst for å bli godkjent. Dette er ikke lenger gjeldende. Oksen må nå ha en unormal
utvikling og vekst for å ikke bli godkjent. Tilvekstpoenget skal kun benyttes som et
seleksjonskriterium dersom det står om valg mellom okser som ellers er på likt nivå.
Med mindre vekt på tilvekst kan kalvene nå være litt eldre ved ankomst til Øyer
testingsstasjon. Dette har bidratt til at det har blitt bedre tid til å kunne benytte GS-verdier i
rekrutteringen av kalver.
Ved nesten å se bort fra tilvekstpoenget vil færre okser gå ut på grunn av tilvekst. Med
bakgrunn i dette ble det besluttet å redusere antall innkjøpte kalver fra 300 til 230 (se tabell
1). Dette trer i kraft fra innkjøp av kalver født i januar 2013.
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Oksen skal ha minst 5,5 i eksteriørpoeng for å bli godkjent. Dette er ingen endring i forhold til
tidligere. Det er imidlertid nå mer fokus på å vektlegge egenskaper som er viktige for at oksen
skal kunne fungere godt i venteanlegget og som eliteokse etter 4-5 år. Dårlige bein og klauver
kan gi grunnlag for å ikke godkjenne oksen. Andre eksteriøregenskaper gir trekk/tillegg ved
bruk av gradert skala, men det er kun de ekstreme som ikke godkjennes.
Oksen skal ha minst 15 i avlsverdi for å bli godkjent, men det kan avvikes ved spesielle fedre.
Ved for mange okser skal det legges vekt på følgende kriterier (i prioritert rekkefølge):
1. Avlsverdi, GS-verdi og fordeling på fedre
2. Slektskapsindeks
3. Eksteriørpoeng
4. Tilvekstpoeng

Konklusjon
Bruk av GS-verdier som en tilleggsinformasjon ved kjøp av kalv til Geno gir en sikrere
seleksjon av de avlsmessig beste dyrene. Ved å gå bort fra noen absolutte krav til kalven vil vi
ikke lenger risikere å gå glipp av like mange potensielt gode avlsdyr som før. Samla avlsverdi
tillegges nå mer vekt ved uttak av ungokser enn før. Disse endringene betyr at vi kan forvente
en økt framgang for egenskapene i avlsmålet.
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Bruk av genomisk avlsverdi ved innkjøp av seminokseemner i NRF avlen
MORTEN SVENDSEN¹, BJØRG HERINGSTAD¹,² OG TRYGVE R. SOLBERG¹
¹Geno SA, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Plan
Genombaserte avlsverdier (GS verdier) ble fra høsten 2012 tatt i bruk som en viktig tilleggsopplysning ved innkjøp av seminokseemner. Genomisk seleksjon (GS) kan brukes for å
redusere generasjonsintervallet og derved øke avlsframgangen. Da må imidlertid sikkerheten
være så god at eliteoksene kan tas ut direkte basert på GS alene. Avlsmålet i NRF har så stort
innslag av egenskaper med lav arvbarhet hvor GS virker dårlig, at avkomsgranskingen må
fortsette. Likevel kan bruk av GS som preseleksjon ved innkjøpet gi 13 % økt avlsframgang
(Lillehammer et al., 2011). Den økte sikkerheten ved GS skal også utnyttes til å redusere
antall innkjøpte kalver til fenotypetesting fra 300 til 230 per år.

Implementering
Som tidligere listes potensielle seminokseemner ut, basert på tradisjonelle BLUP avlsverdier
til foreldrene. Hvis kalven blir okse og bonden vil tilby den som seminokseemne, kommer
rådgiveren og tar en biologisk prøve av oksemor og kalv ved besiktigelsen. Hårprøve ble
tidligere tatt ut for PCR analyse av rekesmaksgenet. SNP genotyping krever imidlertid mer
DNA og av høyere kvalitet enn PCR analyse av én punktmutasjon. En har ikke behersket
DNA ekstraksjon fra hårprøve godt nok til å få vedvarende høyt utbytte. Nasale svabre
(bomullspinner for å skrape épitelceller fra neseslimhinnene) har gitt mer konsistente
resultater, både i prøveuttak og DNA ekstraksjon, og brukes nå til å ta den biologiske prøven
fra seminokseemnene.
Oksekalvene genotypes rutinemessig med BovineSNP50® fra Illumina, som analyserer
54.000 SNP loci (punktmutasjoner) samtidig. Disse dataene brukes også til å prediktere hva
resultatet ville blitt (imputere) på en eldre 25.000 SNP-chip fra Affymetrix. Den eldste delen
av referansepopulasjonen er bare genotypet med chipen fra Affymetrix, så for disse oksene er
det resultatet fra Illumina chipen som blir imputert. Begge chipene er laget for å passe en
rekke ulike raser. Basert på relevansen for bruk i NRF, blir 48.204 loci fra den imputerte
kombinasjonen av de to brukt videre i analysen.
GS verdier beregnes, fra september 2012, annenhver uke eller oftere. Ved færre enn 48 kalver
blir brettet fylt opp med prøver fra ennå ikke testede venteokser. Første steg er å analysere
noen utvalgte SNP’er med MassARRAY® for å verifisere farskap og å bestemme genotype
for rekesmak, kollethet og kaseinvarianter. Per i dag sorteres de som har allelet for rekesmak
bort og en sparer kostnaden til full SNP analyse av disse. I fremtiden kan en eventuelt
selektere for andre enkeltgener i dette steget. SNP genotypene fra 48 prøver om gangen blir så
bestemt gjennom en tre dagers automatisert prosess.
GS avlsverdier for alle de 50 egenskapene i avkomsgranskingen beregnes fra prediksjonsligninger der allelene i hvert locus har fått en verdi for egenskapen. Nye individer trenger
derfor bare SNP genotype for å få GS avlsverdi. Prediksjonsligningene baseres på gBLUP
analyse (Meuwissen et al., 2001) av avlsverdiene i referansepopulasjonen. Den består av alle
NRF seminokser (litt over 3.000 okser) som har både SNP genotype og BLUP avlsverdi.
Dette gjøres slik at summen av løsningsverdiene for alle SNP-loci i hver referanseokse
14
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kommer så nær avlsverdien til oksen som mulig. GS verdiene blir skalert i forhold til den
samme basepopulasjonen som de vanlige indeksene skaleres i forhold til. En samla GS verdi
blir også laget fra GS verdiene til avlsmålsegenskapene ved å bruke de vanlige vektene.
Tabell 1. Arvbarhet (%) brukt i beregningene av BLUP avlsverdier; optimal arvbarhet (%) brukt i gBLUP;
prediksjonsevne ved validering av gBLUP ved optimal arvbarhet.
Arvbarhet
Arvbarhet
Korrelasjon
(BLUP)
(gBLUP)
gBLUP - BLUP
Egenskap
Samla avlsverdi
80
0,40
Mjølk, indeks
95
0,63
Protein,kg
20,5
90
0,61
Mjølk, kg
26,3
99
0,54
Fett, kg
19,4
80
0,66
Protein, %
53,7
95
0,55
Fett, %
40,9
90
0,61
Celletall
13,6
80
0,65
Kjøtt, indeks
99
0,62
Slaktevekt
15,4
95
0,57
Slakteklasse
22,1
90
0,77
Fettgruppe
20,8
95
0,71
Utmjølkingshastighet
19,1
70
0,65
Lekkasje
10,8
90
0,50
Lynne
8,1
80
0,62
Fruktbarhet, indeks
30
0,40
Ikkeomløp ved 56d, kviger
2,9
20
0,41
Ikkeomløp ved 56d, kyr
5,5
40
0,40
Kalving 1.ins.
7,7
70
0,31
Kalvingsvansker, far kalv
3,0
99
0,47
Kalvingsvansker, far ku
2,0
99
0,40
Dødfødsler, far kalv
0,9
90
0,33
Dødfødsler, far ku
1,2
20
0,16
Mastitt
3,5
80
0,46
Andre sjukdommer
2,4
30
0,35
Bein, indeks
7,0
30
0,66
Hasevinkel
8,6
50
0,68
Beinstilling
8,8
70
0,60
Kodeledd
8,8
50
0,71
Klauver
4,7
80
0,65
Jur og spener, indeks
19,3
90
0,60
Jurbotn-golv
35,8
70
0,66
Jurdybde
24,5
70
0,63
Speneplassering framme
18,3
95
0,64
Speneplassering bak
21,7
95
0,56
Ekstraspener
20,9
70
0,54
Jurbalanse
10,6
50
0,57
Jurfeste framme
11,5
90
0,49
Jurfeste bak, bredde
12,9
95
0,64
Jurfeste bak, høyde
11,3
90
0,49
Midtband
10,4
90
0,48
Jurtype
8,2
70
0,40
Spenelengde
27,2
80
0,61
Spenetykkelse
20,2
50
0,54
Jurpoeng
8,8
95
0,33
Kroppsdybde
13,7
99
0,63
Krysshøyde
38,9
60
0,60
Kryssretning
19,9
99
0,74
Poeng kropp bein
7,4
90
0,56

15

Husdyrforsøksmøtet 2013
gBLUP er den enkleste og overlegent raskeste av mange konkurrerende algoritmer for å
beregne GS verdier. Ved å kjøre 12 parallelle serier tar hele beregningsjobben for 50 egenskaper kun 4 timer totalt.

Validering
For å få et bilde av sikkerheten på GS verdiene kan en validere modellen ved å ta vekk en del
av datasettet og prediktere disse verdiene fra den resterende delen. Korrelasjonen mellom de
predikterte og de originale verdiene gir prediksjonsevnen til den statistiske prosedyren man
har benyttet (Luan et al., 2011).
Okseårgangen som var gransket for første gang i 2011, dvs født i 2006, ble brukt som testdatasett og deres avlsverdier fra gransking 2012-1 skulle predikteres. Referansepopulasjonen
besto av okser født i 2005 eller tidligere, totalt 2.866. Prediksjonsligningene ble beregnet med
gBLUP på deres avlsverdier fra gransking 2012-1.
På samme måte som i BLUP forutsettes det at feilvariansen og den genetiske variansen er
kjent, eller i det minste forholdet mellom den. En må derfor ha et estimat på ”arvbarheten” til
avlsverdiene som blir brukt som input i analysene. Med 48.000 forklaringsvariable og 2.866
datapunkter er det innlysende at en for høy arvbarhet vil overtilpasse løsningene og forklare
feilvariasjon, mens en for lav arvbarhet ikke vil ekstrahere all informasjonen i dataene. En
kjørte derfor 12 analyser med varierende arvbarhet fra 20 % til 99,9 %, og gikk videre med
den arvbarheten som gav best prediksjonsevne. Det viste seg at alle egenskapene var robuste
mot feil i arvbarheten, fordi et vidt spenn av arvbarheter ga tilnærmet like god prediksjonsevne. Den optimale arvbarheten med tilhørende prediksjonsevne er gitt i tabell 1. Korrelasjonene varierte fra 0,16 til 0,77, med overveiende høye korrelasjoner for mjølk, kjøtt og
eksteriør; mens korrelasjonene var mye lavere for kalving, helse og fruktbarhet.
Oppsettet i denne valideringen gir et litt for optimistisk bilde av prediksjonsevnen til GS
verdiene ved innkjøp av seminokseemne. Oksene i testdatasettet ble født og innkjøpt i 2006.
En skulle derfor brukt indeksene fra 2006 og ikke 2012-1 i referansedatasettet. Referansepopulasjonen skulle også vært redusert fra okser født i 2005 og tidligere til okser granska
første gang i 2005 eller tidligere. På den annen side ville referansepopulasjonen da blitt
vesentlig mindre og av den grunn vist for lav prediksjonsevne.

High density SNP-chip
Illumina markedsfører nå BovineHD® med 777.000 SNP-loci. En del NRF okser er genotypet med begge chipene slik at det kan imputeres fra 54.000 til 777.000 SNP-loci. Kryssvalidering på dette materialet ble prøvd, men ga kun marginal økning i prediksjonsevnen
(Solberg et al., 2011). Tidsforbruket til den statistiske analysen ble dessuten tidoblet.

Felles nordisk referansepopulasjon
Felles nordisk referansepopulasjon på 7.000 okser er prøvd (Heringstad et al., 2011). Tross
mye større referansepopulasjon ble ikke resultatene vesentlig forbedret, antageligvis fordi
populasjonene har for få felles fedre.

Blending
Sammenveiing (blending) av GS verdien og foreldremiddelet fra regulær BLUP ble prøvd for
noen egenskaper. En prøvde ut en rekke blandingsforhold, men fant ingen miks som ga særlig
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bedre prediksjon enn GS verdien alene. Foreldremiddelet var imidlertid ikke optimalt
beregnet for egenskaper med farmodell. Overgang til dyremodell og inkludering av
dummydyr for venta kalvinger et kvartal framover kan imidlertid gi foreldremiddel av bedre
kvalitet for de fleste egenskapene.
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Felles referansepopulasjon for beregning av genombaserte avlsverdier for de nordiske røde rasene
BJØRG HERINGSTAD1,2, GUOSHENG SU3, MORTEN SVENDSEN2, BERNT GULDBRANDTSEN3,
TRYGVE R. SOLBERG2 OG MOGENS S. LUND3
1
IHA, UMB, 2Geno SA, 3Århus Universitetet

Genombasert avl
I genombasert avl tar en utgangspunkt i en såkalt referansepopulasjon som består av dyr som
er genotypa (har genetiske markører = SNP data) og som har opplysninger om egenskapene vi
er interessert i (fenotype data). I vårt tilfelle består referansepopulasjonen av avkomsgranska
okser som er genotypa. Sammenhengen mellom genetiske markører (SNP) og hver enkelt
egenskap beregnes i referansepopulasjonen. Resultatet er verdien av den enkelte SNP og dette
brukes for å beregne genombaserte avlsverdier (summen av SNP effektene). På denne måten
kan man beregne avlsverdi for dyr uten egne prestasjoner kun ut fra genotype.
Felles referansepopulasjon
Geno SA og Viking Genetics har etablert en felles referansepopulasjon for NRF og Viking
Rød (SRB, RDM og Finsk Ayrshire). Målet er bedre sikkerhet på genombaserte avlsverdier.
Felles nordisk referansepopulasjon består av mer enn 7000 avkomsgranska okser, hvorav ca
2800 er NRF og vel 4400 er Viking Rød. Med flere okser i referansepopulasjonen skal en
forvente at sikkerheten på de genombaserte avlsverdiene blir bedre. Målet med dette arbeidet
var å sammenligne sikkerheten på genombaserte avlsverdier beregnet med bruk av felles og
separate (NRF og Viking Rød hver for seg) referansepopulasjoner.

Analyser
Til disse analysene brukte vi såkalte ”deregressede” avlsverdier. Deregressing er en metode
for å regne seg tilbake til grunnlaget for avlsverdien (fenotypisk verdi korrigert for ikke
genetiske effekter). Med utgangspunkt i Interbull avlsverdier på henholdsvis norsk og DFS
(Danmark, Sverige, Finland) skala ble det med bruk av Mix99 (Standén et al., 2010) beregnet
deregressede avlsverdier for utvalgte egenskaper som inngår i samla avlsverdi.
Mjølkeproduksjon, helse, fruktbarhet, eksteriør og bruksegenskaper var inkludert.
Sammenligninger ble gjort både for enkelt egenskaper (f.eks. ikke-omløp 56 dager) og
egenskapsgrupper (f.eks. fruktbarhet). Totalt ble 46.512 SNP markører, fra imputert 25k+54k
data (imputert begge veier) (Solberg et al., 2011), brukt i analysene. Genombaserte
avlsverdier ble beregnet med gBLUP (Meuwissen et al., 2001).
Hvor sikre er genombaserte avlsverdier?
Korrelasjonen mellom genombaserte avlsverdier og oksens sanne avlsverdi er et mål på
presisjonen eller sikkerheten på de genombaserte avlsverdiene. Det nærmeste vi kommer sann
avlsverdi er avlsverdien til avkomsgranska okser. Vi brukte derfor ferdig avkomsgranska
okser for å teste sikkerheten. Her ble okser født etter 2001 (3 årganger) brukt for validering
(testing), totalt 281 NRF okser og 1035 fra DFS. Fordi ikke alle okser hadde Interbull
avlsverdier for alle egenskaper varierte antall okser i referansepopulasjonen litt mellom
egenskaper (Heringstad et al., 2011). I gjennomsnitt var felles nordisk referansepopulasjon 60
% større enn for DFS alene, og mer enn dobbelt så stor som for NRF alene.
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Resultater
Tabell 1 viser korrelasjoner mellom genombaserte- og tradisjonelle avlsverdier for noen
viktige egenskaper for NRF. Det er relativt god sammenheng for mjølkeproduksjonsegenskaper, med korrelasjoner rundt 0,6, og langt dårligere sikkerhet for fruktbarhet, med
korrelasjoner mellom 0,3 og 0,4. Sikkerheten på avlsverdiene for produksjonsegenskapene ble
noe bedre med felles referansepopulasjon, mest for proteinavdrått (kg protein). For de
lavarvelige egenskapene helse og fruktbarhet ble ikke presisjonen på genombaserte
avlsverdier bedre med bruk av felles referansepopulasjon.
Tabell 1. Presisjon på genombaserte avlsverdier for NRF beregnet med norsk og felles nordisk
referansepopulasjon. Korrelasjon mellom deregressede avlsverdier og predikterte genombaserte verdier for 281
NRF okser.
Egenskap
Mjølkeavdrått, kg
Protein, kg
Fett, kg
Celletall
Mastitt
Ikke-omløp 56 dager, kvige
Ikke-omløp 56 dager, ku
Intervall kalving – første inseminering
Kalvingsintervall
Gjennomsnitt

Norsk
0,59
0,51
0,60
0,58
0,47
0,34
0,37
0,31
0,35
0,46

Felles nordisk
0,61
0,61
0,65
0,61
0,44
0,27
0,34
0,29
0,28
0,46

Også for DFS ble sikkerheten på avlsverdiene for produksjonsegenskapene noen bedre med
felles referansepopulasjon, mens det var liten eller ingen endring for lavarvelige egenskaper
som helse, fruktbarhet og kalving (Tabell 2).
Tabell 2. Presisjon for genombaserte avlsverdier for DFS beregnet med DFS og felles nordisk
referansepopulasjon. Korrelasjon mellom deregressede avlsverdier og predikterte genombaserte verdier for
1035 Viking Rød okser.
Egenskap
Mjølk, kg
Protein, kg
Fett, kg
Fruktbarhet
Jurhelse
Kalving
Fødsel
Bein
Jureksteriør
Utmjølking
Lynne
Gjennomsnitt

DFS
0,58
0,57
0,66
0,46
0,46
0,32
0,42
0,40
0,51
0,51
0,48
0,50

Felles nordisk
0,61
0,59
0,67
0,46
0,47
0,34
0,44
0,41
0,52
0,53
0,48
0,51

Presisjonen for genombaserte avlsverdier er på samme nivå for NRF og DFS (Tabell 1 og 2),
med korrelasjoner rundt 0,6 for mjølkeproduksjonsegenskaper, og lavere korrelasjoner for
egenskaper med lavere arvegrad.
Med flere okser i referansepopulasjonen skulle en forvente at sikkerheten på de genombaserte
avlsverdiene ble bedre. De foreløpige resultatene viser imidlertid kun marginale forbedringer,
med størst utslag for produksjonsegenskaper. For helse og fruktbarhet økte ikke sikkerheten
når vi brukte felles nordisk referansepopulasjon. Nytten av felles referansepopulasjoner har
19

Husdyrforsøksmøtet 2013
vært langt større for Holstein, f.eks i EuroGenomics samarbeidet hvor de har funnet at
sikkerheten i gjennomsnitt økte med 10 % ved bruk av felles referansepopulasjon (Lund et al.,
2011).
Årsaken til at vi finner kun marginale forebedringer er sammensatt. For det første er
slektskapet mellom de nordiske røde rasene mindre enn slektskapet mellom ulike Holstein
populasjoner. Videre er effektiv populasjonsstørrelse betydelig større for disse rasene, både
hver for seg og sammen, noe som gjør genombasert avl mer krevende. For NRF alene er
effektiv populasjonstørrelse rundt 200 (Geno, 2012), mens for Holstein har effektiv
populasjonsstørrelse vært beregnet å være i underkant av 50 (Sørensen et al., 2005; Weigel et
al., 2001). I tillegg har vi i vår sammenligning inkludert mange egenskaper med lav arvegrad,
som helse og fruktbarhet, og disse egenskapene har vist seg å være mer utfordrende også når
det gjelder genombasert avl (Luan et al., 2009).
Arbeidet med hvordan vi best kan utnytte en felles nordisk referansepopulasjon for NRF og
Viking Rød fortsetter. Resultatene som er vist her er kun en første tilnærming.

Takk
Vi vil takke Geno og Viking Genetics for tilgang til data, Ulrik Sander Nielsen, Dansk
landbrugsrådgiving, som leverte deregressed proofs for DFS, Ismo Strandén et al., MTT,
Finland for tilgang til å bruke MiX99 for å beregne deregressed proofs for NRF, Cigene,
UMB, for genotyping av NRF okser og Harald Grove, Cigene, UMB for imputering av norske
data.
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Genetisk analyse av klauvhelse i NRF
CECILIE ØDEGÅRD¹², BJØRG HERINGSTAD¹² OG MORTEN SVENDSEN²
¹Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, ²Geno SA

Innledning
Klauvhelse har de senere årene fått økt fokus i Norge ettersom flere besetninger har gått fra
båsfjøs til løsdrift. Klauvlidelser er et velferdsproblem for kua, samtidig som det påvirker
driftsresultatet for bonden. Klauvlidelser har lav arvbarhet (f.eks. Buch et al., 2011; Swalve et
al., 2008), og er påvirket av ulike miljøfaktorer. Sogstad et al. (2006; 2007a; 2007b) har
funnet sammenhenger mellom klauvlidelser og fruktbarhet, utrangering og mjølkeproduksjon.
Til nå er det kun korketrekkerklauv registrert ved kvigemåling som brukes i avlsarbeidet for
NRF. I 2004 ble Helsekort klauv innført og klauvlidelser funnet ved klauvskjæring kan nå
rapporteres til Kukontrollen. Disse dataene har så langt ikke vært bruk til avlsformål. Målet
var derfor å gjøre en genetisk analyse av klauvlidelser i NRF, hvor arvegrader og genetiske
korrelasjoner for de ulike klauvlidelsene ble beregnet.

Materiale og metode
Klauvhelsedata
Totalt 309.885 klauvhelsehendelser fra 178.452 kyr var rapportert til Kukontrollen fra 2004 til
2011. Antall hendelser har økt for hvert år, og i 2011 var det 69.966 innrapporterte hendelser
fra 3.036 besetninger. Oksene hadde i gjennomsnitt 110 hendelser fra døtre, men antallet
varierte fra 1 til 6.013 per okse. Oksene som hadde sin første avkomsgransking i 2010 eller
2011 hadde i gjennomsnitt 50 døtre med klauvhelsedata. Helsekort klauv har ni klauvlidelser
definert; korketrekkerklauv (KTK), v-formet hornforråtnelse (VHF), hudbetennelse (HB),
såleknusning (SK), løsning/byll i den hvite linje (WLD), blødning såle/hvite linje (BSH),
klauvspalteflegmon (KSF), halthet (HA) og akutt traume (AT). Kyr med normale klauver,
dato for klauvskjæring og klauvskjærer blir også registrert. Ei ku kan ha flere klauvlidelser
registrert ved samme klauvskjæring. Frekvensen av klauvlidelsene økte fra 2004 til 2011, med
unntak av KSF, HA og AT, som i hovedsak skyldes økning i antall innrapporteringer. Av alle
registrerte klauvhelsehendelser er 30 % en klauvlidelse, resten er normale klauver.
Klauvhelsedataene måtte oppfylle visse kriterier for å bli brukt i analysene. Besetningen måtte
ha minst 10 % eller 10 kyr med normale klauver. Far måtte være NRF-seminokse. Alder ved
kalving måtte være innenfor bestemte intervaller, som for de fire første kalvingene var 16-48,
26-61, 36-74 og 45-87 måneder. Kun laktasjoner med klauvhelsedata ble inkludert. Ei ku
kunne ha flere klauvlidelser per laktasjon, og ble definert som enten frisk (0) eller syk (1) for
hver enkelt lidelse. Etter at utvalgskriteriene var oppfylt inneholdt datasettet 243.158
klauvhelsehendelser fra 141.659 kyr, 1.904 fedre og 6.156 besetninger. Tre grupper av
klauvlidelser ble definert: infeksiøse klauvlidelser (INFEK), som inkluderte VHF, HB og
KSF; forfangenhetsrelaterte klauvlidelser (FORFAN), som inkluderte SK, WLD og BSH; og
samlet klauvlidelse, som inkluderte alle ni klauvlidelsene. Tabell 1 viser frekvensen for
enkeltlidelser og gruppene etter at utvalgskriteriene er oppfylt. Av enkeltlidelsene har KTK
høyest frekvens (10 %). KSF blir ofte behandlet av veterinær og blir dermed ikke registrert i
Helsekort klauv. Derfor er sannsynligvis frekvensen høyere enn vist her.
Modell
Alle enkeltlidelsene og gruppene ble først analysert hver for seg med en univariat terskel
modell. Deretter ble to multivariate modeller kjørt, en for de fem klauvlidelsene med høyest
frekvens (KTK, VHF, HB, SK og WLD) og en for KTK, INFEK og FORFAN. Fra disse
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modellene ble genetiske korrelasjoner beregnet. Modellene inkluderte effekt av
laktasjonsnummer, kalvingsår og -måned, tidspunkt for klauvskjæring (måneder etter
kalving), klauvskjærer, far og besetning. Utfyllende beskrivelse av modellen finnes i Ødegård
et al. (2013).

Resultater og diskusjon
Arvegraden for klauvlidelsene (på underliggende skala) var mellom 0,04 (HA og AT) og 0,23
(KTK) (tabell 1). Standardavvik for arvegradene var lave, med unntak for KSF (0,06). Ingen
av arvegradene hadde 95 % konfidensintervall (KI) som inkluderte null. Arvegradene fra de
multivariate analysene (ikke presentert) var tilnærmet lik arvegradene fra de univariate
analysene. Resultatene stemmer overens med resultatene fra Swalve et al. (2008) og Buch et
al. (2011), som fant arvegrader mellom 0,07 og 0,17 for samme klauvlidelser. Arvegradene
for INFEK, FORFAN og samlet var henholdsvis 0,11, 0,11 og 0,15. HA og AT hadde de
laveste arvegradene, men disse er ikke like relevante i avl for bedre klauvhelse, fordi de kan
være forårsaket av andre sykdommer eller skader.
Tabell 1. Frekvens (%) per klauvlidelse og gjennomsnitt (gj.snitt), standardavvik (SD) og 95 %
konfidensintervall (KI) for arvegraden for klauvlidelser (på den underliggende skalaen) fra univariate analyser.
Arvegrad
Frekvens %
gj.snitt
SD
KI
Korketrekkerklauv
10,2
0,23
0,02
[0,19; 0,26]
V-formet hornforråtnelse
4,4
0,09
0,02
[0,06; 0,13]
Hudbetennelse
1,7
0,20
0,03
[0,14; 0,26]
Såleknusning
2,7
0,18
0,02
[0,13; 0,22]
Løsning/byll i den hvite linje
2,9
0,06
0,02
[0,03; 0,10]
Blødning såle/hvite linje
2,2
0,07
0,01
[0,04; 0,09]
Klauvspalteflegmon
0,2
0,14
0,06
[0,03; 0,24]
Halthet
1,3
0,04
0,01
[0,01; 0,06]
Akutt traume
0,1
0,04
0,02
[0,01; 0,08]
Infeksiøse klauvlidelser
5,7
0,11
0,02
[0,08; 0,14]
Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser
6,8
0,11
0,02
[0,08; 0,14]
Samlet klauvlidelse
25,5
0,15
0,02
[0,12; 0,18]

Genetiske korrelasjoner mellom klauvlidelsene er presentert i tabell 2. Det er høy genetisk
korrelasjon mellom WLD og SK (0,79) og mellom HB og VHF (0,65). For flere av de
genetiske korrelasjonene er null inkludert i KI (tabell 2), blant annet mellom WLD og de to
klauvlidelsene VHF og HB. De genetiske korrelasjonene funnet mellom gruppene var relativt
lave. De genetiske korrelasjonene mellom enkeltegenskapene som ble gruppert som INFEK
eller FORFAN var høye innen hver gruppe og lavere mellom gruppene. Det betyr at
enkeltlidelsene innen gruppen tildels er påvirket av de samme genene.

22

Husdyrforsøksmøtet 2013

Tabell 2. Genetiske korrelasjoner [95 % konfidensintervall] mellom korketrekkerklauv (KTK), v-formet
hornforråtnelse (VHF), hudbetennelse (HB), såleknusning (SK), løsning/byll i den hvite linje (WLD), infeksiøse
klauvlidelser (INFEK) og forfangenhetsrelaterte klauvlidelser (FORFAN).
KTK
VHF
HB
SK
INFEK
FORFAN
VHF
0,13
[-0,06; 0,32]
HB
0,02
0,65
[-0,18; 0,20]
[0,46; 0,81]
SK
0,42
0,42
0,19
[0,27; 0,56]
[0,23; 0,60]
[-0,02; 0,39]
WLD
0,04
0,22
0,04
0,79
[-0,18; 0,26]
[-0,06; 0,49]
[-0,22; 0,32]
[0,63; 0,92]
KTK
0,06
0,31
[-0,12; 0,23]
[0,15; 0,46]
INFEK
0,24
[0,04; 0,44]

Definisjon av friske kyr
Rapportering av klauvhelse til Kukontrollen er frivillig, og det finnes derfor ikke data fra alle
besetninger. Det er også tilfeller hvor kun kyr med klauvlidelser er innrapportert, noe som gir
en utfordring i forhold til definisjon av normale klauver. Kriteriene som ble satt i denne
analysen kan føre til at forholdet mellom normale klauver og klauvlidelser ikke er riktig. Et
alternativ kunne vært å definere alle kyr som mangler klauvhelsedata som friske. Dette kunne
derimot ført til en underestimering av frekvensen av klauvlidelser, fordi de fleste lidelsene
ikke blir oppdaget uten klauvskjæring. De fleste kyr som har en mild form for klauvlidelse er
ikke synlig halte og kan dermed bli feilaktig kategorisert som friske.
Klauvhelse i avlsarbeidet
Informasjonen som nå er tilgjengelig fra klauvskjæring gir nye muligheter for å inkludere
klauvhelse i avlsarbeidet. For å kunne beregne sikre avlsverdier må ungoksene ha tilstrekkelig
mange døtre med klauvhelsedata ved tidspunkt for avkomsgransking. For andre egenskaper er
det krav om at oksene har minst 140 døtre med helseopplysninger for at de skal få sin første
offisielle granskning. Danmark, Sverige og Finland inkluderte en klauvhelseindeks med sju
klauvlidelser i samla avlsverdi i 2011 (Johansson et al., 2011). Antall kyr med
klauvhelsehendelser i 2010 var 179.240 for Viking Rød (SRB, RDM og FAY).
Gjennomsnittlig antall døtre med klauvhelsedata per okse var for Danmark, Sverige og
Finland henholdsvis 19, 59 og 11. Frekvensen av klauvlidelsene i de andre nordiske landene
er høyere enn i Norge, med unntak av korketrekkerklauv.

Konklusjon
De ulike klauvlidelsene har lave til moderate arvegrader, og de kan defineres som
enkeltegenskaper, grupperte egenskaper eller en samlet egenskap. For at det skal være mulig å
inkludere klauvhelse i avlsarbeidet er det nødvendig med økt innrapportering av klauvhelse til
Kukontrollen, inkludert normale klauver. Slik at antall hendelser per okse øker og det blir
mulig å beregne sikrere avlsverdier for klauvhelse.
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Effekt av innavl på produksjon, fruktbarhet og celletall i
Norsk Rødt Fe (NRF)

KRISTINE HOV MARTINSEN1,2, ERLING SEHESTED3 OG BJØRG HERINGSTAD1,3
¹Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB, ²Norsvin, 3Geno SA

Innledning
Det er kjent at innavl vil oppstå i populasjoner utsatt for seleksjon, slik som i et moderne
avlsarbeid. Kunstig sædoverføring har bidratt til enklere spredning av genetisk materiale og
mulighet for stor seleksjonsintensitet. Dette har ført til svært effektivt avlsarbeid med sterk
avlsfremgang, men også en fare for innavlsøkning i populasjonen. Flere studier har vist at utstrakt
bruk av enkeltokser er en av årsakene til innavlsøkning i flere storfepopulasjoner (Young og
Seykora 1996; Kearney et al. 2004). Innavl oppstår når beslektede individer pares og får avkom,
og måles med innavlskoeffisient som er definert som sannsynligheten for at to alleler er identiske
i opphav (Falconer og Mackay 1996). Avkom av en søskenbarnparing har en innavlskoeffisient
lik 6,25, en halvsøskenparing gir innavlskoeffisient 12,5, og helsøskenparing 25. I følge Falconer
og Mackay (1996) kan innavl ha en negativ effekt på «fitnessrelaterte» egenskaper, slik som
helse og fruktbarhet. Denne effekten kalles innavlsdepresjon, og er det praktiske utfallet av
innavl. Effekter av innavl har vært studert på flere storferaser i verden, men aldri på NRF.
Formålet med dette studiet var derfor å undersøke effekten av innavl på produksjonsegenskaper,
fruktbarhetsegenskaper og celletall i NRF-populasjonen. Det var også et mål å undersøke
hvorvidt inkludering av effekt av innavl i avlsverdiberegningene endret avlsverdiene eller
rangeringen av potensielle seleksjonskandidater.

Materiale og metoder
Data
Informasjon om produksjon og fruktbarhet samt celletallsdata ble hentet fra Kukontrollen. Data
ble plukket fra besetninger som oppfylte følgende kriterier;
- Kyr med informasjon om produksjon og celletall måtte ha hatt minst en kalving mellom
2004 og 2011.
- Besetningen hadde en seminandel på minst 95 %.
- Besetningen bestod av minst 95 % NRF-kyr.
- Hver besetning måtte ha minst 350 dyr med informasjon om egenskapene totalt.
Effekten av innavl ble estimert for produksjonsegenskapene; 305 dagers laktasjonsavdrått (305-d)
for melk (tonn), fett (kg) og protein (kg), fett- og proteinprosent og gjennomsnittlig log
laktasjonscelletall (LSCS), og for fruktbarhetsegenskapene; ikke-omløpsprosent innen 56 dager
fra første inseminering (IO56) for kviger, første- og andre/tredjelaktasjonskyr og antall dager fra
kalving til første inseminering (KFI) for første- og andre/tredjegangskalvere. Totalt ble over
20 000 dyr fra 62 besetninger benyttet for å få informasjon om de elleve egenskapene. Detaljert
beskrivelse av datamaterialet er gitt i Martinsen (2012).
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Antall dyr

Slektskapsfilen inneholdt totalt 78 446 dyr, og hadde informasjon om slektskap så langt tilbake
det var mulig å spore. Innavlskoeffisientene ble estimert ved hjelp DMU (Madsen og Jensen
2007), og det var totalt 25585 dyr med kjent innavlskoeffisient. Gjennomsnittlig innavlsgrad i
NRF er lav, og det er svært få dyr med høy innavlskoeffisient. I overkant av 90 % av dyrene
hadde en innavlskoeffisient under 5 i datasettet (Figur 1).
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Figur 1. Fordelingen av innavlskoeffisienter i slektskapsfilen.

Modeller
For å beregne effekten av innavl på egenskapene, ble det predikert avlsverdier med en
dyremodell. Dyrets innavlskoeffisient ble inkludert i modellen som en lineær regresjon av
egenskapens fenotypiske uttrykk. For å undersøke effekten av innavl på avlsverdiene ble det også
beregnet avlsverdier uten å inkludere effekten av innavl i modellen. Modellen var ellers lik den
som blir benyttet i Geno sine avlsverdiberegninger. Det samme var arvegrader og
varianskomponenter som ble benyttet i beregningene.
Produksjonsegenskapene og celletall ble analysert univariat (hver for seg), hvor første-, andre- og
tredje laktasjon var definert som gjentak av egenskapene. Effektene inkludert i modellen var
kalvingsår, kalvingsmåned, antall tomdager, besetning og år, permanent miljøeffekt for dyret,
dyrets avlsverdi og dyrets innavlsgrad.
Fruktbarhetsegenskapene IO56 for kviger, første- og andre/tredjelaktasjonskyr ble kjørt sammen
(trivariat analyse). IO56 for andre- og tredjelaktasjonskyr var definert som gjentak av
egenskapen. Effektene inkludert i modellen var insemineringsår/måned/dobbeltinseminering,
alder ved første inseminering, sædtype, besetning og år, permanent miljøeffekt for dyret, dyrets
avlsverdi og dyrets innavlsgrad. Fruktbarhetsegenskapene KFI for første- og
andre/tredjegangskalvere ble analysert sammen (bivariat analyse). KFI for andre- og
tredjegangskalvere var definert som gjentak av egenskapen. Effektene inkludert i modellen var
kalvingsår og måned, alder ved kalving, besetning og år, permanent miljøfaktor for dyret, dyrets
avlsverdi og dyrets innavlsgrad.
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Resultater og diskusjon
Det ble ikke funnet signifikant effekt av innavl på noen av fruktbarhetsegenskapene eller for fettog proteinprosent. På produksjonsegenskapene hadde innavl signifikant ugunstig effekt på 305-d
laktasjonsavdrått for melk, fett og protein, og signifikant gunstig effekt på celletall.
Regresjonskoeffisientene viste en reduksjon på -34,2 kg melk, -1,2 kg fett og -1,15 kg protein i
en 305 dagers laktasjonsavdrått per 1 % økning i innavl. LSCS ble redusert med -0,0083 enheter
(tilsvarer ca 1000 celler) per 1 % økning i innavl. Resultatene indikerer at et avkom av en
halvsøskenparing (F=12,5) vil produsere 427,5 kg mindre melk, 16 kg mindre fett og 14,5 kg
mindre protein og ha et noe lavere celletall (12 500 celler) i en 305 dagers laktasjonsavdrått enn
et ikke-innavlet avkom (F= 0), under ellers like forhold (Tabell 1).
Tabell 1. Innavlsdepresjon ved ulik innavlsgrad (F) for egenskapene 305 dagers laktasjonsavdrått (305-d) melk
(kg), fett (kg) og protein (kg) og gjennomsnittlig log laktasjonscelletall (LSCS).
Innavlsgrad (F)

Avkom etter

305-d melk (kg)

305-d fett (kg)

305-d protein (kg)

LSCS

6,25

Søskenbarnparing

-214

-8

-7

-0,052

12,5

Halvsøskenparing

-428

-16

-14,5

-0,105

25

Helsøskenparing

-855

-32

-29

-0,208

Det ble beregnet korrelasjoner mellom avlsverdiene og mellom rangeringen av dyrene ved bruk
av modeller med og uten effekt av innavl. Korrelasjonene var høye, og tydet på at effekten av
innavl inkludert i avlsverdiberegningene hadde liten effekt på avlsverdiene og rangeringen av
dyr. Dette kan også skyldes at innavlen i NRF generelt er lav. Resultatene viste imidlertid at
enkelte importokser kunne bli overvurdert og at det genetiske nivå på NRF-okser ble
undervurdert hvis innavl ikke ble tatt hensyn til i avlsverdiberegningene.
I følge teorien oppstår negative effekter av innavl, såkalt innavlsdepresjon, først og fremst for
helse- og fruktbarhetsegenskaper. For NRF ble det ikke funnet noen effekt på fruktbarhet, men
derimot en klar negativ effekt av innavl på mjølkeavdrått. Tiltak for å begrense innavlsøkning i
populasjonen, slik som bruk av slektskapsindeks ved utvalg av eliteokser for å begrense bruk av
enkeltokser, høy bruk av ungokser i populasjonen og god avlsplanlegging i besetningene slik at
en unngår paring av nære slektninger, er derfor viktig.

Konklusjon
Effekten av innavl kunne beskrives med en lineær regresjonsmodell. Innavl hadde negativ effekt
på produksjonsegenskapene 305 dagers laktasjonsavdrått for melk, fett og protein og
gjennomsnittlig log laktasjonscelletall. Det ble ikke funnet effekt av innavl på fett- og
proteinprosent, eller noen av fruktbarhetsegenskapene. Å inkludere innavl i
avlsverdiberegningene hadde liten effekt på avlsverdiene og rangeringen av okser og kyr med
data.
Dyras innavlskoeffisient er per i dag ikke inkludert i de rutinemessige avlsverdiberegningene for
NRF. Inkludering av effekten av innavl som en lineær kovariat avlsverdiberegninger kan være
gunstig for evalueringen av potensielle eliteokser.
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Mastitt hos storfe: genrespons hos immunceller (makrofager) fra NRF okser når
de blir utsatt for Staphylococcus aureus bakterier.
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Bakgrunn
Mastitt er den vanligst forekommende sykdommen hos melkeku og kan gi store økonomiske
tap for den enkelte gårdbruker. Bedre kontroll med denne sykdommen har betydning både for
økonomien i melkeproduksjonen, for reduksjon av antibiotikabruk og for bedre dyrevelferd.
Mastitt er en infeksjonssykdom i juret. Mange forhold som f. eks. forekomst av bakterier,
hygiene i fjøset og kuas motstandskraft påvirker sykdomsutviklingen. Hos storfe er de
vanligste mastittbakteriene Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis og Escherichia coli
(Günther et al. 2009). I Norge står Staph. aureus for ca 55% av tilfellene av kliniske og
subkliniske jurinfeksjoner (Østerås et al. 2006). Monocytter og makrofager er kritiske
effektorer og regulatorer av betennelse og fungerer som førstelinje i medfødt forsvar mot
invaderende patogener (Serbina et al. 2008). I melkekjertler hos storfe er lokal rekruttering og
aktivitet av makrofager en viktig komponent i jur stroma, en essensiell immunologisk
forsvarsmekanisme mot infeksjon. Ved å utskille CXC kjemokiner tiltrekker makrofagene
polymorfonukleære leukocytter (PMNs), som f. eks. nøytrofile celler. Disse har en sentral
funksjon i motstand mot infeksjonssykdommer. Det har blitt vist at rask rekruttering av PMNs
fra blodbanen til stedet med infeksjon er viktig for forløpet og utfallet av smittsomme
sykdommer, inkludert mastitt (Burvenich et al. 1994, Seiler et al. 2000). CXC kjemokiner er
ansvarlig for rekruttering av nøytrofiler til vev ved betennelse og infeksjon (Kobayashi 2006).
I tillegg er det vist at vitamin D-avhengige antimikrobielle responser i humane monocytter er
påvirket av varianter av GC genet (Chun et al. 2010). CYP27B1 (cytokrom P450, familie 27,
underfamilie B polypeptid 1; 1α-OHase) er et enzym som omdanner vitamin D og det er nylig
vist at mengden av CYP27B1 blir oppregulert i storfemakrofager som respons på S. uberis
infeksjon in vivo (Nelson et al. 2010).
Målet med denne studien var å teste om makrofagers respons på levende S. aureus i et in vitro
system har noen sammenheng med avlsverdier for mastitt hos NRF-okser. Oksene ble plukket
ut basert på avlsverdi for klinisk mastitt (CM). Disse avlsverdiene er beregnet basert på
fenotypiske registreringer av veterinærbehandlet klinisk mastitt hos oksens døtre. Makrofager
fra totalt 22 okser med lav og høy avlsverdi ble testet for utrykk av genene IL-8 (interleukin8), CXCL1 (chemokine C-X-C motif ligand 1), CXCL2, CXCL3, CXCL6, IGJ
(immunoglobulin J), GC (vitamin D binding protein) og CYP27B1.

Resultater og foreløpige konklusjoner
Vi fant signifikant forskjell i genuttrykk for IL-8, CXCL1, CXCL2, CXCL3 og CYP27B1 (oneway ANOVA; p ≤ 0,1) hos makrofager fra okser med høy i forhold til okser med lav CM
avlsverdi. Oksene med høy avlsverdi for klinisk mastitt hadde signifikant høyere genuttrykk
enn oksene med lav avlsverdi, i respons til S. aureus infeksjon (Figur 1). Dette kan tyde på at
kyr med større motstandskraft mot mastitt svarer raskere på en S. aureus infeksjon med økt
uttrykk av cytokiner enn midre motstandsdyktige kyr.
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Det har blitt vist at S. aureus lipoteichonsyre (LTA), som er et av de viktigste patogenassosierte molekylene hos Gram-positive bakterier, induserer utskillelse av cytokiner som IL8, CXCL1, CXCL2 og CXCL3 i melkekjertler hos storfe (Rainard et al. 2008). Disse
cytokinene påvirker nøytrofile granulocytter. Infusjon av melkekjertler med LTA var
tilstrekkelig til å forårsake massiv tilstrømning av nøytrofile celler i melk. Formålet med
tilstrømningen av nøytrofile celler basert på kjemotaksi er å bekjempe betennelser, men denne
immunresponsen kan også føre til skader i melkekjertelen (Zhao og Lacasse, 2008). I tillegg
er det påvist signifikant sammenheng mellom varianter av reseptoren for IL-8 (CXCR1),
forekomst av subklinisk mastitt og funksjonell aktivitet av nøytrofile celler hos Holsteinkyr
(Youngerman et al. 2004; Rambeaud og Pighetti 2005, Rambeaud et al. 2006). Alt dette peker
på at rekruttering av nøytrofiler er viktig i forbindelse med mastittinfeksjon. Det er sannsynlig
at responsen på S. aureus infeksjon hos NRF dyr med økt motstand mot mastitt er forbundet
med høyere rate av tiltrekningsmidler (cytokiner) utskilt fra makrofager og dermed høyere
rekruttering av nøytrofile celler til infeksjonsstedet. Denne hypotesen må imidlertid testes
med studier av cellefunksjon.
Nylige rapporter viser at vitamin D signalveien kan medvirke til å øke kuas forsvar mot
bakteriell infeksjon (Nelson et al. 2010, Lippolis et al. 2011). Vi har funnet økt CYP27B1
uttrykk hos okser med høy avlsverdi i forhold til okser med lav avlsverdi for mastitt, noe som
bekrefter betydningen av CYP27B1 i vitamin D mediert respons på S. aureus i forbindelse
med mastitt. Muligens kan forhøyet uttrykk av CYP27B1, som funnet hos okser med høye
avlsverdier for CM, bety økt vitamin D mediert immunrespons mot bakteriell infeksjon i
forbindelse med mastitt, styrt av GC varianter. Men denne hypotesen må verifiseres
eksperimentelt.
Vi har identifisert gener som kan være viktig for å kontrollere motstandsevne mot mastitt.
Dette kan potensielt brukes i avlsarbeidet for å velge okser som gir døtre med bedre
motstandsevne mot klinisk mastitt forårsaket av S. aureus.
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Figur 1. Forskjeller i genuttrykk hos makrofager fra okser med lav og høy avlsverdi for mastitt. Verdiene er gitt
som graden av endring hos makrofager utsatt for S. aureus i forhold til ustimulerte kontrollceller. CM1 - klinisk
mastitt i første laktasjon (fra 15 dager før til 30 dager etter kalving). IL-8 (interleukin-8), CXCL1 (chemokine
CXC motiv ligand 1), CXCL2, CXCL3, CXCL6, IGJ (immunglobulin J), GC (vitamin D-bindende protein) og
CYP27B1 (cytokrom P450, familie 27, underfamilie B, polypeptid 1). Feilfelt representerer SE, n - antall okser
inkludert i analysene.
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Patogenspesifikk mastitt hos Norsk Rødt Fe (NRF)
KATRINE HAUGAARD1, BJØRG HERINGSTAD1,2 OG ANNE CATHRINE WHIST3
Instituttet for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB1, Geno2, Norges Veterinærhøgskole3

Innledning

I en doktorgradsstudie ved Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) ble det gjort
genetiske analyser av patogenspesifikk mastitt hos Norsk Rødt Fe (NRF) (Haugaard, 2012).
Formålet var å undersøke om speneprøveresultatene fra mastittlaboratoriene kunne brukes i
genetiske analyser med tanke på avl for patogenspesifikk mastitt og dermed bedre jurhelse.
Patogen (bakterie)data fra speneprøver analysert ved mastittlaboratoriene har blitt registrert
rutinemessig i Kukontrollen siden 2000, men har tidligere ikke vært benyttet i en slik
sammenheng.

Material og Metoder

Det ble gjort analyser av både klinisk og subklinisk (skjult) patogenspesifikk mastitt. I begge
tilfeller ble det brukt informasjon om førstelaktasjons NRF kyr, hentet fra Kukontrollen. Kua
måtte være mellom 20 og 36 måneder ved kalving, og ha en NRF seminokse som far.
Analysen av klinisk mastitt inkluderte kyr som kalvet mellom januar 2000 og desember 2008,
som kom fra en besetning hvor minst 1 speneprøve var sendt inn til analyse og bakterier var
påvist. I tillegg måtte denne prøven kunne kobles mot et registrert tilfelle av klinisk mastitt.
Laktasjonslengde ble definert fra 15 dager før kalving til 300 dager etter kalving, eller
utrangering eller neste kalving.. Tre patogenspesifikke egenskaper ble analysert: klinisk
mastitt forårsaket av Staphylococcus aureus-, Streptococcus dysgalactiae- eller Escherichia
coli, i tillegg ble uspesifikk klinisk mastitt også analysert. Disse bakteriene ble valgt fordi det
er disse tre som hyppigst er assosiert med klinisk mastitt (Helsetjenesten for Storfe, 2012). De
patogenspesifikke egenskapene ble definert som enten/eller egenskaper, det vil si at en ku
som hadde minst ett tilfelle av klinisk mastitt som kunne kobles til et speneprøveresultat for
den gitte bakterien ble registrert som 1 for den patogenspesifikke egenskapen, hvis ikke ble
den registrert som 0.
Analysen av subklinisk mastitt inkluderte kyr som kalvet mellom januar 2001 og desember
2009, som kom fra en besetning hvor minst 3 speneprøver kunne kobles med et tilfelle av
suklinisk mastitt. I tillegg ble det satt krav om at hver okse hadde minst 20 døtre i datasettet.
Subklinisk mastitt ble definert basert på celletallsmålinger. To etterfølgende test-dag
celletallsmålinger med 100.000 celler/ml eller mer ble definert som et tilfelle av subklinisk
mastitt og all patogeninformasjon registrert etter den første av disse test-dagene og ut
laktasjonen ble brukt for å bestemme de patogenspesifikke egenskapene. Førstelaktasjon ble
definert fra kalvingsdato til utrangering, eller neste kalving eller 400 dager etter kalving. Fire
patogenspesifikke egenskaper ble analysert: subklinisk mastitt forårsaket av Staph. aureus-,
Strept. dysgalactiae-, Streptococcus uberis- og koagulase negative stafylokokker (KNS). I
tillegg ble uspesifikk subklinisk mastitt analysert. Bakteriene ble valgt fordi det er disse som
hyppigst er assosiert med subklinisk mastitt (Helsetjenesten for Storfe, 2012)). Alle subklinisk
mastitt-egenskapene ble definert som enten/eller egenskaper. Gjennomsnittlig
laktasjonscelletall ble analysert sammen med mastitt egenskapene som en lineær egenskap.
Gjennomsnittlig log laktasjonscelletall (LSCS) ble regnet ut fra alle kuas n testdagsmålinger
(SCC) ved bruk av formelen:
1 n
SCC
LSCS  1 (log e (
cells / ml ))
n
1,000
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Tabell 1: Datamengde og gjennomsnitt mastittfrekvens i de to datasettene som ble analysert
Klinisk mastitt
Subklinisk mastitt
Mengde data
Antall kyr
234.088,00
130.733,00
Antall fedre
1.565,00
1.180,00
Antall besetning-5-år/besetninger
7.720*,0
2.048**
Mastittfrekvens (%)
Uspesifikk
14,50
29,30
Staphylococcus aureus
1,90
3,75
Streptococcus dysgal
0,60
0,72
Streptococcus uberis
0,35
Escherichia coli
0,40
Koagulase negative stafylokokker
3,31
* 5-års besetninger.
** Besetninger

En multivariat terskelmodell ble brukt i begge analysene, og kan i matriseform skrives slik:
y =Xβ + Zhh + Zss + e
hvor y er en vektor med observasjoner for hver egenskap, β er en vektor med systematiske
effekter (alder ved første kalving og måned-år for kalving), h er en vektor med tilfeldige
besetningseffekter, s er den tilfeldige effekten av far, og e er residualeffekten. X, Zh og Zs er
designmatriser. Gibbs sampling i RJMC modulen i DMU (Madsen and Jensen, 2007) ble
brukt for å beregne genetiske parametere. Antall kyr, fedre og besetninger i de to analysene
samt frekvensen av de ulike egenskapene er presentert i tabell 1.

Resultat og diskusjon
Arvegrader
Arvegrader (standaravvik) for alle egenskaper er presentert i tabell 2. For patogenspesifikk
klinisk mastitt varierte arvegradene fra 0,02 (0,007) til 0,04 (0,008), mens de for
patogenspesifikk subklinisk mastitt varierte fra 0,04 (0,009) til 0,11 (0,038). Generelt var
arvegradsestimatene for subklinisk mastitt høyere enn for klinisk mastitt. Standardavvikene
var også større, og estimatene er derfor noe mer usikre for subklinisk mastitt. Figur 1 og 2
viser arvegrader for klinisk og subklinisk patogenspesifikk mastitt, hvor gjennomsnittet i
fordelingene er et mål på arvegrad og spredingen et mål på hvor presist arvegraden er
beregnet. Fordelingene for Strep. uberis- og Strep. dysgalactiae subklinisk mastitt (figur 2) er
flatere (bredere fordeling) og noe mer ujevne enn for samtlige patogenspesifikk klinisk mastitt
(figur 1). Staph. aureus- og KNS subklinisk mastitt har smalere og klart mer normalfordelte
fordelinger, og dermed mer presise arvegrader..
Tabell 2: Arvegrader1 (standardavvik) for uspesifikk og patogenspesifikk klinisk og subklinisk mastitt og
gjennomsnittlig laktasjonscelletall
Klinisk
Subklinisk
Uspesifikk
0,06 (0,006)
0,11 (0,009)
Staphylococcus aureus
0,04 (0,008)
0,04 (0,009)
Streptococcus dysgal
0,02 (0,007)
0,14 (0,029)
Streptococcus uberis
0,11 (0,038)
Escherichia coli
0,03 (0,010)
Koagulase negative stafylokokker
0,10 (0,016)
Gjenomsnittlig laktasjonscelletall
0,17 (0,011)
1

Arvegraden er beregnet slik:

, der

er farvariansen,

er besetningsvariansen og

er residual-

variansen
Tabell 3: Genetiske korrelasjoner mellom ulike typer klinisk mastitt (over diagonalen) og subklinisk mastitt
(under diagonalen)
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KNS
Strep.
uberis
Strep.
dysgalactiae

0,57 (0,16)

Strep.
uberis

0,58 (0,13)

0,70 (0,16)

Strep.
dysgalactiae
-

Uspesifikk

-

Staph.
aureus
-

0,75 (0,14)

0,82 (0,10)

0,87 (0,07)

0,80 (0,10)

0,79 (0,09)

E. coli

-

-

-

E. coli
Staph.
aureus

0,37 (0,12)

0,54 (0,16)

0,59 (0,13)

-

Uspesifikk
Laktasjonscelletall

0,77 (0,07)

0,75 (0,10)

0,71 (0,09)

-

0,72 (0,08)

0,78 (0,06)

0,72 (0,12)

0,73 (0,08)

-

0,76 (0,06)

-

0,85 (0,07)

0,98 (0,01)

To patogener, Staph. aureus og Strep. dysgalactiae ble analysert både som klinisk og
subklinisk mastitt. Arvegraden for Staph. aureus-mastitt var lik i de to analysene, og også i
godt samsvar med andre studier (de Haas et al., 2002; Sørensen et al., 2009). Standardavviket
for estimatene var små, noe som indikerer et presist estimat. For Strep. dysgalactiae var
arvegradsestimatene for klinisk og subklinisk mastitt noe forskjellig. Standardavvik for
subklinisk Strep. dysgalactiae mastitt var høyt og estimatet er derfor noe upresist.
Genetiske korrelasjoner
Genetiske korrelasjoner mellom de ulike mastittegenskapene er presentert i tabell 3. Alle de
genetiske korrelasjonene var positive og moderate til høye, og varierte mellom 0,37 og 0,98
for subklinisk mastitt, og mellom 0,75 og 0,85 for klinisk mastitt. Med unntak av den
genetiske korrelasjonen mellom gjennomsnittlig laktasjonscelletall og uspesifikk subklinisk
mastitt var alle korrelasjoner lavere enn 1. Genetiske korrelasjoner lavere enn 1 betyr at
patogenspesifikk mastitt, klinisk og subklinisk, kan bli ansett som delvis ulike egenskaper.
Middels til høye positive genetiske korrelasjoner indikerer at seleksjon mot en
patogenspesifikk mastittegenskap også vil føre til indirekte seleksjon mot de andre
patogenspesifikke mastitt-egenskapene. Det samme kan antas for seleksjon for lavere
gjennomsnittlig laktasjonscelletall. Sterk genetisk sammenheng med uspesifikk mastitt betyr
at avl mot uspesifikk mastitt, som i dagens avlsarbeid for NRF, gir avlsmessig forbedring av
motstandsevne mot alle de vanligste patogenspesifikke mastittene.

Figur 1:Arvegrader for patogenspesifikk klinisk mastitt, hvor gjennomsnittet i fordelingen er et punktestimat for
arvegrad og spredningen er et mål på hvor presist estimatet er(figur fra Haugaard et al., 2012)
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Figur 2: Arvegrader for patogenspesifikk subklinisk mastitt, hvor gjennomsnittet i fordelingen er et punktestimat
for arvegrad og spredningen er et mål på hvor presist estimatet er. (figur fra Haugaard et al., 2013)

Konklusjon

Det er mulig å bruke data fra mastittlaboratoriene for å identifisere patogenspesifikk mastitt
hos norske melkekyr. Motstandsevne mot ulike mastitt-typer har noe forskjellig arvegrad. Den
avlsmessige sammenhengen mellom ulike patogenspesifikke egenskaper, både kliniske og
subkliniske, var sterk, men lavere enn 1, noe som betyr at de er delvis ulike egenskaper. Høye
positive genetiske korrelasjoner betyr at seleksjon for en egenskap vil gi indirekte seleksjon
for de andre egenskapene. Implementering av egenskapene i avlsarbeidet er imidlertid ikke
mulig per dags dato, fordi datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å beregne sikre avlsverdier
for patogenspesifikk mastitt. Produsenter oppfordres derfor til å sende inn flere speneprøver
fra dyr med klinisk mastitt eller høyt celletall.
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Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og
kalvingsegenskaper i NRF
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Innledning
Drektighetslengde er perioden fra kua blir inseminert/paret til den kalver. Både forhold ved
kua og kalven påvirker drektighetslengden. Flere studier har vist at direkte drektighetslengde
har høy arvegrad (Eaglen et at. 2011; Hansen et al. 2004; Norman et al. 2009) og at
drektighetslengde er genetisk korrelert til dødfødsler og kalvingsvansker (Hagger and Hofer
1990; Hansen et al. 2004; McGuirk et al. 1999). Antall kalvinger kua har hatt påvirker også
drektighetslengden (McGuirk et al. 1999; Norman et al. 2009). Kjønn på kalven har betydning
for drektighetslengden, flere studier har funnet lengre drektighetslengde for oksekalver
(Brakel et al. 1952; Hansen et al. 2004; McGuirk et al. 1999). Så langt har det ikke vært gjort
noen genetisk analyse av drektighetslengde som egenskap i Norsk Rødt Fe (NRF).
Både for kort og for lang drektighetslengde er uheldig, så dette er ikke en egenskap en ønsker
å endre avlsmessig, men den kan bidra med nyttig informasjon ved beregning av avlsverdier
for andre kalvingsegenskaper. Hvis det er stor forskjell mellom oksene kan avlsverdier for
drektighetslengde som far til kalv også være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer
nøyaktig. Målet var å estimere arvegrader og genetiske korrelasjoner for drektighetslengde
(DL), dødfødsler (DF), kalvingsvansker (KV) og kalvestørrelse (KS), samt å beregne genetisk
trend for drektighetslengde. Det var også et mål å beregne korrelasjoner mellom avlsverdier
for DL og oksenes offisielle avlsverdier for andre egenskaper.

Materiale og metoder
Data ble hentet fra Kukontrollen og hadde opplysninger om 644 736 førstekalvs NRF-kyr som
kalvet i perioden januar 2001 til september 2011. Kvigene var 20-36 måneder gamle ved
første kalving og både far til ku og far til kalv var en sikker NRF seminokse. Kun de med
normal kalving som resulterte i en kalv ble tatt med. Det ble satt krav om at fedre til kyr
skulle ha minst 50 døtre og fedre til kalver skulle ha minst 50 observasjoner i datasettet.
Drektighetslengden ble beregnet fra inseminering/paring og fram til kalvingsdato.
Gjennomsnitt drektighetslengde var 279 dager. Dødfødsler (dødfødt eller død innen 24 timer),
kalvingsvansker (ingen, noen, store vansker) og kalvestørrelse (liten, middels, stor) blir
registrert av bonden. Totalt i datasettet var det 3 prosent dødfødte, 90 prosent kalvet uten
problemer og 76 prosent av kalvene var registrert som middels store. For detaljert beskrivelse
av datasettet se Amundal (2012). Det ble laget en slektskapsfil for oksene med observasjoner i
datasettet, hvor det var 1338 som var far til kalv og 1387 som var far til ku. Slektskapet ble
”nøstet opp”, via oksens far og morfar, så langt bak som mulig. Det var 2601 okser i
slektskapsfila.
Alle kalvingsegenskaper påvirkes av genetiske faktorer både hos kalven og mora, og det ble
derfor brukt en modell med direkte (far til kalv) og maternal (far til ku) genetisk effekt.
Egenskapene ble analysert med en lineær modell med faste effekter av alder ved første
kalving, kalvingsår- og måned og kalvens kjønn og tilfeldige effekter av beseting-5-år, far til
kalv og far til ku. Genetiske parametere og avlsverdier ble beregnet med bruk av
softwareprogrammet DMU (Madsen & Jensen, 2007).
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Resultater
Arvegraden var 0,37 for direkte drektighetslengde, 0,06 for maternal drektighetslengde og
0,12 for direkte kalvestørrelse. For de øvrige kalvingsegenskapene var arvegraden lav (≤
0,05). Det ble funnet moderat til høye genetiske korrelasjoner mellom maternal
drektighetslengde og henholdsvis maternal kalvestørrelse (0,63) og maternale kalvingsvansker
(0,26). Direkte drektighetslengde hadde høyest genetisk korrelasjon til direkte kalvingsvansker (0,26) og direkte kalvestørrelse (0,29).
Tabell 1. Arvegrad på diagonalen og genetiske korrelasjoner under diagonalen til direkte effekt (D, far til kalv)
og maternal effekt (M, far til ku) for drektighetslengde (DL), dødfødsler (DF), kalvingsvansker (KV) og
kalvestørrelse (KS). Genetiske korrelasjoner > 0,20 og < -0,20 er uthevet.
DDL
MDL DDF
MDF DKV MKV DKS
MKS
DDL

0,37

MDL

-0,10

0,06

DDF

0,17

0,11

0,01

MDF

0,07

0,11

-0,19

0,01

DKV

0,26

0,06

0,87

-0,07

0,05

MKV

0,05

0,26

-0,15

0,72

-0,15

0,03

DKS

0,29

0,05

0,74

-0,10

0,93

-0,20

0,12

MKS

0,005

0,63

0,05

0,13

-0,03

0,55

-0,01

0,03

Vi finner liten eller ingen genetisk sammenheng mellom direkte (kalv) og maternale (ku)
effekter, hverken innen eller mellom egenskaper (tabell 1). Dette betyr at oksene bør granskes
både som far til kalv (direkte effekt) og som far til ku (maternal effekt).
Avlsverdiene for direkte drektighetslengde varierte mellom -10,6 og 9,6 dager og
avlsverdiene for maternal drektighetslengde varierte mellom -4 og 3 dager. Slike avlsverdier
kan være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer nøyaktig.

Figur 1. Fordelingen av avlsverdier for direkte (far til kalv) drektighetslengde (DL) til oksene som har minst 50
observasjoner i datasettet.
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Figur 2. Fordeling av avlsverdier for maternal (far til ku) drektighetslengde (DL) til oksene som har over 50
observasjoner i datasettet.

Korrelasjoner mellom avlsverdier for direkte drektighetslengde og oksenes offisielle
avlsverdier (tabell 2) var størst for egenskapene direkte kalvingsvansker, melk, protein, fett og
lynne (-0,28 til -0,13). Maternal drektighetslengde var sterkest korrelert til kg melk,
utmelkingshastighet og maternale kalvingsvansker (-0,23 til 0,10).
Tabell 2. Korrelasjoner mellom predikerte avlsverdier for drektighetslengde og Genos offisielle avlsverdier for
ulike egenskaper, med p-verdi i små skrift.
Egenskaper
Direkte avlsverdi
Maternal avlsverdi
Samla avlsverdi
-0,11<,0001
0,040,15
Indeks melk
-0,12<,0001
0,070,01
Indeks kg melk
-0,040,09
0,100,0002
Indeks kg protein
-0,12<,0001
0,070,008
Indeks kg fett
-0,11<,0001
0,060,025
Indeks proteinprosent
-0,13<,0001
-0,070,006
Indeks fettprosent
-0,11<,0001
-0,050,046
Ikke omløp 56dg, kvige
0,010,79
-0,070,016
Ant. dager fra kalving til 1. ins
0,080,005
0,060,025
Kalvingsvansker maternal
-0,020,48
-0,23<,0001
Kalvingsvansker direkte
-0,28<,0001
-0,080,004
Dødfødsler maternal
-0,010,65
-0,070,01
Dødfødsler direkte
-0,20<,0001
0,090,001
Lynne
-0,15<,0001
0,020,52
Utmelkingshastighet
-0,010,61
0,100,0003
Lekkasje
-0,040,11
-0,090,0009
Jur
-0,070,01
0,010,65
Bein
0,060,02
0,020,41

For å undersøke om drektighetslengde har endret seg avlsmessig over tid ble genetisk trend
beregnet som oksenes gjennomsnitt avlsverdi per fødselsår. Genetisk trend for direkte
drektighetslengde viste en liten nedgang på 2-3 dager fra 1995 til 2008 (figur 3), mens for
maternal drektighetslengde har det ikke vært noen endring (figur 4).
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Figur 3. Gjennomsnittlig avlsverdi for drektighetslengde (DL), far til kalv, per fødselsår for oksene som har
minst 50 observasjoner i datasettet.

Figur 4. Gjennomsnittlig avlsverdi for drektighetslengde (DL), far til ku, per fødselsår for oksene som har minst
50 observasjoner i datasettet.

Konklusjon
Det er sannsynligvis ikke ønskelig å forandre på drektighetslengde eller kalvestørrelse
genetisk, men avlsverdier for egenskapene kan være nyttig informasjon. Avlsverdier for
drektighetslengde vil være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer nøyaktig.
Avlsverdier for kalvestørrelse kan være nyttig i avlsplanlegginga, hvor man kan velge
eliteokser som ikke gir for store kalver til kviger og små kyr, slik at de får en lettere kalving.
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Mørere biff med genetikk og sortering på slakteriet?
LAILA AASS¹ OG KRISTIN HOLLUNG²
¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, ²Nofima Mat

Innledning
Stor variasjon i mørhet av biffkjøtt reduserer storfekjøttets konkurranseevne og aksept hos
forbrukerne. Omfattende forskning pågår derfor internasjonalt for utvikling av målemetoder
for å måle mørhet. Etablering av metodikk som kan sortere ut de seigeste slaktene til
produksjonskjøtt vil være et verdifullt bidrag for å redusere dette problemet både for bonden
og kjøttindustrien. Mørhet kan også inkluderes i avlsarbeidet med både NRF og kjøttfe
dersom vi finner en sikker og hurtig målemetode. Ettersom NRF utgjør ca. 80 % av det norske
storfekjøttet på markedet, og 95 % av dyrene er med i avlsarbeidet, kan dette bidra til å bedre
mørheten på en stor andel av det norske storfekjøttet.
Instituttet vårt har i samarbeid med Nofima Mat og industripartnerne Geno, Nortura, TYR
samt Animalia nettopp avsluttet et 4-årig avlsprosjekt, ”Mer og Bedre Biff”, som hadde til
formål å øke effektivitet og produktkvalitet i storfekjøttproduksjonen gjennom ulike
avlsrettede tiltak. Prosjektet ”Mer og Bedre Biff” ble ledet av Geno og finansiert av aktørene
samt Forskningsrådet, Fondet (FFL) og Avtalemidler/Jordbruksavtalen. Her presenteres de
viktigste resultatene fra den delen av prosjektet som omhandlet produktkvalitet.

Gjennomføring
Målemetode for mørhet
Mørhet av biffkjøtt er en kompleks egenskap som bestemmes av to hovedkomponenter;
muskelfibrenes struktur/hardhet og mengde uløselig bindevev. Muskelfibrenes biokjemiske
status er særlig påvirkelig av utenforliggende faktorer, som f.eks. behandling av dyr og slakt
før og etter avlivning, men er også i stor grad påvirket av dyras gener. Sensorisk smakspanel
og Warner-Bratzler mekanisk mørhetsmåling er nøyaktige lab-metoder for å måle mørhet,
men er arbeidskrevende, kostbare og har for lav kapasitet til å kunne fungere under
kommersielle forhold der et stort antall slakt skal måles på kort tid.
Utvikling av hurtigmetodikk har derfor vært fokusert på instrumenter som kan måle
egenskaper ved kjøttet på overflater eller ved innstikk i slaktene. Overflatemetoder har den
fordel at de ikke skader produktet eller kontaminerer kjøttet. De seinere år har
spektroskopiske metoder fått stadig større relevans for en rekke måleformål i
næringsmiddelindustrien, også for mørhet. En rekke ulike typer slike instrumenter har vært
testet uten å oppnå overbevisende resultater. I 2004/2005 ble det utviklet et VIS-NIR
instrument ved U.S. Meat Animal Research Center (Shackelford et al, 2004 og 2005) som
kunne sortere slakt i kategorier for mørhet 24 t. e. slakting med bedre sikkerhet enn tidligere
rapportert. Et tilsvarende instrument, QualitySpecBT, ble testet ut i dette prosjektet med
tanke om formål til både sortering for industrien og for avlsarbeidet. Instrumentet gir spektra
fra både synlig og infrarødt lys i bølgelengdeområdet 350-1025 nm. Resultatene er basert på
refleksjonsverdier (R) fra overflaten av intakte biffstykker.
Dyremateriale og metoder
Målingene ble utført på 550 NRF slakteokser, sønner etter 25 NRF oksefedre. Dyra kom fra 6
besetninger i Sør-Norge og slaktet i puljer på ca. 20 dyr over 3 år. Dyra ble slaktet ved 18.9
mnd. alder, slaktevekt 312 kg, slaktetilvekst 548 g/dg og klassifisering O/2+ i gjennomsnitt.
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En ytrefilet fra hver okse ble vakuumert og kondisjonert før mørning ved 40C i 7 dager før
videre analyser, mens andre halvdel av slaktet fikk ordinær kjøling. Målingene ble utført ved
ulike forsøksbetingelser; på snittflaten ytrefilet v/11 ribbein på ordinært kjølt slakt 24 timer e.
slakting og på lab 7 dg e. slakting på mørnet ytrefilet skive A med/uten O2 eksponering, samt
på naboskive B med/uten vakuumplast. Referanseanalysen for mørhet (Warner-Bratzler) ble
utført på naboskive C. Spektrene ble analysert med en kombinasjon av multivariate (PLS;
Unscrambler®) og stepwise regresjonsanalyser (SAS). Beregning av arvegrader og genetiske
sammenhenger mellom egenskaper ble gjort med dyremodeller i DMU.

Resultater
Arvegrader og genetiske korrelasjoner
Arvegradene varierte mye mellom egenskaper (Tabell 1). Arvegradene for tilvekst og
klassifisering EUROP klasse og fettgruppe (0.07/0.17) var tilsvarende/noe lavere de som
benyttes i NRF sitt avlsarbeid. Arvegrad for WB-mørhet var høyere enn funnet i tidligere
prosjekt (Arv/Mør; Aass m.fl., 2009). Arvegrader for flere av de andre egenskapene, bl.a.
intramuskulært fett og jern, var også høye og bekrefter tidligere resultater. Jern er et indirekte
mål for myoglobin innhold i kjøttet, som igjen er en indikasjon på fordeling av røde/hvite
muskelfibertyper. Arvegraden for total-bindevev (hydroxyprolin) var lav (0.06), noe som kan
være logisk av fysiologiske årsaker. En analyse av uløselig bindevev kunne gitt andre
resultater. Arvegrader for øvrige egenskaper ikke vist i tabellen var vann % (0.20), kalsium
(0.20), µ- og m-calpain (0.06-0.20), kjøttfarge L*a*b 24 t; lyshet, rødhet, gulhet (0.60, 0.25,
0.20) og 7 dg. e. slakting (0.41, 0.10, 0.15). Calpainer er naturlige enzymer i musklene, som
sammen med pH utvikling i kjøttet har stor betydning for mørningsprosessen etter slakting.
Arvegrader for pH 1 og 6 timer etter slakting var relativt høge (hhv.0.14, 0.18), mens de for
pH 10, 24 og 48 t e. slakting var lik 0. Arvegrader for pH-fallet mellom disse tidspunktene
varierte mellom 0.05-0.18 og var høyest i perioden fra 6 til 10 timer e. slakting.
Tabell 1. Arvegrader (uthevet; diagonalt) og genetiske korrelasjoner mellom noen viktige egenskaper.
1
2
3
4
5
Egenskap
1. Slaktetilvekst (g/dag)
0.35
0.3
-0.7
0.3
0.35
2. WB-mørhet (N)
0.4
0.15
0.4
0.34
3. Intramuskulært fett (%)
0.2
0.3
0.40
4. Jern (mg/g)
0.40
5. Totalt bindevev (g/100g)
0.06
6. Farge (a*-rødhet og b*-gulhet)

6
-0.6/-0.3
-0.6/-0.4
0.1-0.3
-0.4
0.25

De genetiske korrelasjonene mellom slaktetilvekst og WB-mørhet (0.35), jern (-0.7),
bindevev (0.3), kjøttets lyshet (0.25), fargeintensitet rød/gul (-0.6/-0.3), pH24 t (-0.7) og
aktivitet av µ-calpain (-0.6) viser at gener for høy vekstkapasitet også gir lysere kjøtt med
redusert jerninnhold, mer bindevev, lavere fargeintensitet, lav slutt-pH og redusert aktivitet av
mørningsenzymer. Tilvekstavl gir m.a.o. en utvikling mot økt andel glykolytisk muskulatur
med mer ”hvite” fibre og seigere kjøtt. En positiv sammenheng mellom slaktetilvekst og IMF
% (0.3) er imidlertid avvikende fra tidligere resultater på yngre okser, og ikke lett å forklare.
Disse resultatene skal derfor sjekkes nærmere for mulige kjemiske analysefeil.
De genetiske korrelasjonene mellom WB-mørhet og bindevev (0.4), fargeintensitet rød/gul (0.6/-0.4), pH-fall (0.3-0.8) og aktivitet av µ-calpain (-0.9) støtter konklusjonene over, at seigt
kjøtt har klar genetisk sammenheng med kjøtt med økt glykolytisk potensial, økt
bindevevsmengde, redusert fargeintensitet og lavere aktivitet av mørningsenzymet µ-calpain.
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Måling av mørhet med NIR
Sammenhengen mellom NIR-bestemt mørhet og WB-mørhet er illustrert i Figur 1. De beste
resultatene (rp = 0.66) ble oppnådd på biffskive B, som lå nærmest WB-skive C. Av alle biffer
NIR instrumentet kategoriserte som mørt, var 75% virkelig møre, 23 % middels og bare 1-2
% seige når akseptgrensen ble satt ved hhv. 60 og 80 N for mørt og seigt kjøtt. Fordelingen
var tilsvarende dersom grensene ble satt til hhv. 55 og 70 N. Møre og seige biffer kunne altså
i betydelig grad skilles fra hverandre. For prøveskive A var korrelasjonen noe lavere (r=0.55).
Det er rimelig grunn til å anta at korrelasjonene mellom NIR-predikert mørhet og WB-mørhet
ville vært høyere enn 0.66 dersom NIR-målinger hadde vært utført direkte på skive C, og
dermed enda bedre resultat. Dette var av praktiske årsaker ikke mulig i dette prosjektet.

Figur 1. Sammenhengen mellom NIR-predikert mørhet og WB-mørhet (referanseanalysen).

Det ble videre konkludert med at NIR målinger for mørhet må utføres på fersk snittflate uten
langvarig O2 tilgang, og at målingene kan utføres gjennom vakuumplast med like godt resultat
som uten innpakning. WB-analyser av ytrefilet tilhørende venstre slakthalvdel 1) ble utført på
et begrenset antall slakt og resultatene antyder at det er mulig å oppnå like god prediksjon for
mørhet når NIR målingene utføres direkte på slaktet. Dette må imidlertid undersøkes på et
større antall slakt for å kunne fastslås med sikkerhet, og vil i så fall være svært relevant som et
mål man kan inkludere i avlsarbeidet for kjøtt.

Konklusjon
Arvegrader og genetiske korrelasjoner for kjøttkvalitetsegenskaper målt på kommersielle
NRF slakteokser fra feltbesetninger er i god overensstemmelse med de genetiske parameterne
vi tidligere har funnet på NRF okser i fenotypetest. Dette er positivt med tanke på framtidlig
avlsarbeid for kjøttkvalitet på norsk storfe. Resultatene bekrefter at kjøttkvalitet, deriblant
mørhet, er klart arvelige egenskaper. De genetiske korrelasjonene viser at avl for tilvekst
påvirker kjøttkvalitet negativt og at seigt kjøtt er klart assosiert genetisk med kjøtt med økt
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glykolytisk potensial, økt bindevevsmengde, redusert fargeintensitet og lavere aktivitet av
mørningsenzymet µ-calpain.
Resultatene fra utprøvingen av NIR viser at denne teknologien kan sortere ytrefilet for mørhet
og skille tydelig mellom seige og møre biffer. Dersom denne teknologien kan tilpasses
slakteindustriens produksjonslinjer åpner det for store muligheter for objektiv
kvalitetssortering av slakt og biffer i mørhetskategorier.
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Totalindeks for norsk kjøttfe
BENTE ASPEHOLEN ÅBY¹, LAILA AASS¹, MARTE HOLTSMARK, ERLING SEHESTED² OG ODD
VANGEN¹
¹Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap, ²GENO

Innledning
Avlsmålet inneholder alle egenskaper av økonomisk viktighet, og predikeres av totalindeksen
(TI). Egenskapene inkludert i totalindeksen og avlsmålet kan være ulike, da indirekte
seleksjon brukes for enkelte egenskaper. En totalindeks, der avlsverdiene til alle egenskaper
vektes sammen av indeksvekter, har frem til nå manglet for norsk kjøttfe. Avlsverdier blir
dermed beregnet for enkeltegenskaper og det er opp til produsenten å bestemme den optimale
vektleggingen av disse. Dette reduserer mest sannsynlig potensialet for genetisk fremgang.
De økonomiske verdiene til viktige egenskaper for norsk ammekuproduksjon har blitt
beregnet og disse ble presentert under Husdyrforsøksmøtet 2011 (Åby et al, 2011). Det neste
logiske steg er dermed å utvikle en totalindeks som kan implementeres i det norske
avlsarbeidet med kjøttfe. I tillegg blir potensialet for genetisk fremgang ved seleksjon basert
på denne totalindeksen evaluert.
Material og metode
Avlsmålet skal bestå av alle økonomisk viktige egenskaper. Åby et al. (2011) beregnet
økonomiske verdier for 14 egenskaper under norske produksjonsforhold for to rasegrupper
(intensiv og ekstensiv): fødselsvekt (FV), slaktevekt (SV), slakteklasse (KL), fettgruppe (FG),
tilvekst fra fødsel til avvenning, tilvekst fra avvenning til ett års alder, tilvekst fra ett år til
slakt, levealder ku, innkalvingsalder, kalvingsintervall (KI), kalvingsvansker, dødfødsler,
tvillingsfrekvens og klauvlidelser. På grunn av ulike faktorer ble dette avlsmålet modifisert.
De tre tilvekstperiodene ble redusert til to perioder: tilvekst før (Tilv1) og etter (Tilv2)
avvenning. Fødselsvekt er en indikatoregenskap (for kalvingsvansker og tilvekst) og ble
dermed tatt ut av avlsmålet. Kalvingsvansker ble oppdelt i direkte (fødselsforløp, FF) og
maternal effekt (kalvingsevne, KE). I tillegg skilles det på fødselsforløp for ku og kvige. Den
økonomiske verdien til kalvingsvansker ble brukt for alle egenskaper. Avlsverdier for kjøttfe
predikeres i dag for 10 egenskaper: fødselsvekt, 200-dagers vekt (200-dg), 200-dagers vekt
maternal (200-dgm), 365-dagers vekt (365-dg), slaktevekt, slakteklasse, fødselsforløp på hhv.
kvige og ku og kalvingsevne. Slaktevekt, slakteklasse, fettgruppe og kalvingsvansker
(fødselsforløp og kalvingsevne) er dermed inkludert både i avlsmålet og seleksjonsindeksen.
De resterende avlsverdiene ble brukt til å predikere egenskapene i avlsmålet gjennom
genetiske korrelasjoner. Estimater for de genetiske korrelasjonene basert på norske data
(TYR) ble brukt, men estimater var ikke tilgjengelig for alle kombinasjoner av egenskaper,
spesielt mellom egenskapene i seleksjonsindeksen og avlsmålet. Manglende korrelasjoner ble
funnet i litteraturen. Likevel manglet korrelasjoner mellom flere egenskaper, eller estimatene
ble funnet til å variere betydelig mellom ulike kilder. Det ble dermed valgt å redusere
avlsmålet ved å kutte ut levealder ku, innkalvingsalder, tvillingfrekvens og klauvlidelser.
Tabell 1 viser de økonomiske verdiene for egenskapene i det reduserte avlsmålet.
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Tabell 1: Økonomiske verdier (EURO per enhet per ammeku og livstid) for egenskapene i det reduserte
avlsmålet for to rasegrupper
Egenskap og enhet
Intensiv
Ekstensiv
Kalvingsintervall, dag
-1.47
-0.97
Dødfødsler, %
-5.15
-2.93
Fødselsforløp, kvige, klasse
-31.75
-28.26
Fødselsforløp, ku, klasse
-31.75
-28.26
Fødselsforløp, klasse
-31.75
-28.26
Tilvekst, g/dag
Fødsel-avvenning
0.18
0.20
Avvenning-slakt
0.58
0.54
Slaktevekt, kg
5.57
5.05
Klasse
34.98
25.92
Fettgruppe
-16.74
-24.46

Indeksvektene (a*), ble estimert ved å bruke metodikken utviklet av Schneeberger et al.
(1992):
hvor
er den inverse n×n genetiske kovarians matrisen for de n egenskapene i
totalindeksen,
er en n×m genetisk (ko)varians matrise mellom de n egenskapene inkludert
i totalindeksen og de m egenskapene inkludert i det reduserte avlsmålet. Kovarians matrisene
er ikke vist her.
Potensialet for genetisk fremgang ved å bruke totalindeksen som basis for seleksjon ble
evaluert for åringer som er seleksjonstrinnet med høyest seleksjonsintensitet. Avlsverdier for
kalver født i 2010 ble brukt. Fordi sikkerheten på avlsverdiene varierer mye mellom
egenskaper og individer, ble det kun brukt åringer som hadde egen registrering på 200-dagers
vekt samt mor med registrert 200-dagers vekt. Denne kombinasjonen gir den høyeste
sikkerheten for 200-dg og 200-dgm under dagens forutsetninger. Potensialet for genetisk
fremgang (∆G) ble beregnet ut fra følgende formel:

hvor
er korrelasjonen mellom totalindeksen og avlsverdi for egenskap i,
er
sikkerheten til totalindeksen, i er seleksjonsintensiteten for okser (o) og kviger (k),
er det
genetiske standardavviket til egenskap i og L er generasjonsintervallet.
Estimater for seleksjonsintensitet og generasjonsintervall ble beregnet ut fra data fra Hereford,
som tradisjonelt har vært den mest tallrike rasen. Seleksjonsintensiteten var 1,76 og 0,34,
mens gjennomsnittlig generasjonsintervall ble beregnet til 4,4 og 2,9 år for okser og kviger,
respektivt. Sikkerheten til totalindeksen ble beregnet til 0,57 og 0,56 for den intensive og
ekstensive rasegruppa. Korrelasjonen mellom totalindeksen og individuelle avlsverdier er vist
i Tabell 2. Korrelasjonene er endret for enkelte egenskaper slik at positive korrelasjoner er
ønsket for alle egenskaper (dvs. seleksjon basert på totalindeksen vil føre til genetisk
fremgang i egenskapen).
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Tabell 2: Korrelasjoner mellom totalindeksen og individuelle avlsverdier
diagonal, ekstensiv rasegruppe under)
FFkv FFku KE
FV
200-dg 200-dgm 365-dg SV
FFkv
-0.12 0.72 -0.72
-0.34
-0.21
-0.28 -0.25
FFku
-0.25
0.14 -0.07
-0.15
0.18
-0.10 -0.22
KE
0.76 0.08
-0.67
-0.30
-0.20
-0.23 -0.24
FV
-0.68 0.18 -0.39
0.57
0.17
0.37 0.31
200-dg
-0.30 0.16 -0.16 0.51
-0.50
0.85 0.64
200-dgm -0.08 0.14 0.05 0.19
-0.51
-0.31 -0.16
365-dg
-0.12 0.15 0.07 0.43
0.85
-0.20
0.82
SV
-0.06 0.13 0.18 0.41
0.69
-0.11
0.91
KL
0.21 0.03 0.20 -0.08
-0.17
0.08
-0.08 0.18
FG
0.08 0.11 0.11 0.00
0.04
-0.04
0.03 0.01
TI
-0.06 0.18 0.20 0.49
0.67
-0.10
0.91 0.98

(intensiv rasegruppe vist over
KL
-0.02
-0.28
-0.02
0.04
-0.07
0.21
-0.04
0.39
0.05
0.22

FG
-0.03
-0.16
-0.11
0.03
-0.17
0.23
-0.08
0.23
0.63
0.09

TI
-0.29
-0.20
-0.25
0.42
0.64
-0.05
0.84
0.98
0.45
0.24

Grunnet ugunstige korrelasjoner mellom totalindeksen og avlsverdiene for enkelte
egenskaper, f.eks kalvingsegenskapene, ble det utviklet to alternative indekser for å hindre
genetisk tilbakegang i disse egenskapene. Dette ble gjort ved å endre indeksvektene til
egenskapene slik at den genetiske endringen var 1) ingen endring i kalvingsegenskapene FFkv
og FFku og 2) genetisk fremgang i FFkv og FFku.
Resultater
Tabell 3 viser de beregnede indeksvektene for de tre alternative totalindeksene.
Tabell 3: Indeksvekter for de tre alternative totalindeksene
TI
TIalt.1
Intensiv
Ekstensiv
Intensiv
Ekstensiv
Fødselsvekt
-0,80
-0,58
-0,80
-0,58
200-dagers vekt
1,48
1,32
1,48
1,32
200-dagers vektm
2,65
2,43
2,65
2,43
365-dagers vekt
5,82
5,35
5,82
5,35
Slaktevekt
49,82
39,06
49,82
39,06
Slakteklasse
-11,65
-19,95
-11,65
-19,95
Fettgruppe
-67,03
-57,99
-469,21
-57,99
Fødselsforløp
-244,74
-221,40
-367,11
-221,40
kvige
Fødselsforløp ku
-47,94
-42,41
-47,94
-42,41
Kalvingsevne
9,78
9,08
9,78
9,08
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TIalt.2
Intensiv
-0,80
5,92
2,65
5,82
49,82
-11,65
-603,27
978,96

Ekstensiv
-0,58
1,32
2,43
5,35
39,06
-19,95
-318,95
-221,40

-47,94
9,78

-42,41
9,08
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Tabell 4 viser den forventede genetiske respons i alle inkluderte egenskaper i totalindeksen
når seleksjon er basert på de tre totalindeksene.
Tabell 4: Forventet genetisk respons når seleksjon er basert på tre ulike totalindekser
∆G/år
TI

TIalt.1

TIalt.2

Intensiv

Ekstensiv

Intensiv

Ekstensiv

Intensiv

Ekstensiv

Egenskap

Enhet

Fødselsvekt

Kg

0,2148

0,2551

0,1105

0,2551

0,0394

0,1738

200-dagers vekt

Kg

1,8514

1,9130

1,6534

1,9130

1,1883

1,7089

200-dagers vektm

kg

-0,1055

-0,0215

-0,2822

-0,0215

-0,0022

-0,0022

365-dagers vekt

Kg

3,2101

3,5397

2,9986

3,5397

2,5735

3,3887

Slaktevekt

Kg

3,6167

3,6813

3,4788

3,6813

3,1857

3,5884

Slakteklasse

Klasse

0,0561

0,0279

0,0279

0,0279

0,0621

0,0335

Fettgruppe

Gruppe

0,0284

0,0108

0,0214

0,0108

0,0314

0,0124

Fødselsforløp kvige

Klasse

-0,0075

-0,0016

0,0002

-0,0016

0,0046

0,0043

Fødselsforløp ku

Klasse

-0,0042

0,0039

-0,0051

0,0039

-0,0043

0,0026

Kalvingsevne

Klasse

-0,0020

0,0016

-0,0002

0,0016

0,0013

0,0031

Det forventes dermed at seleksjon basert på totalindeksen (TI) vil føre til økt tilvekst (høyere
FV, 200-dg, 365-dg og SV). I tillegg er fremgang i slakteegenskapene forventet. Derimot er
det ventet en tilbakegang i kalvingsegenskapene, spesielt for den intensive rasegruppa. Ved å
øke vektleggingen på fødselsforløp for kvige og ku i de alternative indeksene (TIalt.1 og TIalt2)
vil den genetiske fremgangen for produksjonsegenskapene reduseres.

Konklusjon
Seleksjon basert på indeksen som er presentert her vil føre til økt tilvekst og bedret
slaktekvalitet, men mer kalvingsvansker. Alternative seleksjonsindekser kan utvikles for å
hindre denne negative utviklingen. Totalindeksen som er presentert her representerer en
betydelig forbedring av det norske avlsarbeidet med kjøttfe.

Referanser
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Biokjemiske parametere som påvirker mørhet i
storfekjøtt
Berit Christensen¹
¹UMB/Anticimex

Innledning
Som en fortsettelse av det ferdigstilte prosjektet «Arv mør» fra 2007 ble prosjektet «Mer og
Bedre Biff » startet. Per dags dato er det store forskjeller i mørhet i kjøtt selv med stort fokus
på slaktemetoder og arvelighet. I prosjektet «Mer og Bedre Biff» ble det slaktet 550 okser
som ble analysert for mørhet ved bruk av Warner-Bratzler (WB), pH, farge, intramuskulært
fett (IMF), kalsium og jern. På bakgrunn av resultatet av WB ble det valgt ut 110 okser fra 8
fedre, som igjen ble delt inn i fire grupper: Mør lavt/høyt standardavvik og seig lavt/høyt
standardavvik. I tillegg til de nevnte parameterene ble disse testet for hydroxyprolin, μ- og mcalpainer og matrix metalloproteinase 2 (MMP-2). Det er gjort lite forskning på MMP-2 i
forhold til mørhet fra før og det gjør resultatet av denne oppgava enda mer spennende!
Etter at alle resultatene var ferdigstilte viste det seg at gruppen mør med lavt standardavvik
skilte seg signifikant ut i forhold til alle de andre gruppene med tanke på MMP-2 aktivitet,
men ikke i forhold til de andre parameterene. Dette vil si at dersom det er høy MMP-2
aktivitet i storfekjøttet vil det mest sannsynlig være gjennomgående mørt. Det ble beregnet
også en arvegrad (h2) for MMP-2 på 0,16.
Teori
I mange år har det blitt en økende trend hos forbrukeren å sette fokus på kvalitet og særlig på
mørhet i kjøtt. Selv om det de siste 10-15 årene har skjedd mye på både i forhold til avlsarbeid
og slakteprosess er det fortsatt store variasjoner i hvor mørt storfekjøtt. Gjennom en studie av
Wheeler, Shackelford og Koohmaraie i 2004 ble det påvist at et utrent panel kan fastslå
forskjeller i mørhet både gjentakende og med nøyaktighet under kontrollerte forhold. Dette vil
si at kundene kjenner forskjell på mørt og seigt kjøtt, og med stadig større bevistgjøring på
matkvalitet er det viktig for kjøttbransjen å finne en løsning på hvorfor det er så store
variasjoner i mørhet slik at forbrukeren blir fornøyd.
Mørhet i storfekjøtt bestemmes av myofibrillær seighet og uløselig bindevev. Post mortem
stopper oksygentilførselen til musklene og det er glykogenlagrene produserer energi og det
dannes melkesyre. Da faller pH fra 6.7 til 5.7 og rigor mortis intreffer og musklene blir stive.
Som en følge av lavt energinivå lekker det kalsiumioner fra sarkoplasmisk retikulum og det
dannes irreversible broer mellom aktin og myosin. Når kalsiumnivået øker aktiveres blant
annet calpainer. Disse enzymene bryter ned myofibrillene og er de viktigste cytoplasma
proteasene (Veiseth & Koohamaraie, 2000). Calpainene μ og m er mest aktive rundt nøytral
pH, hvor aktiviteten synker etterhvert som pH synker. Dersom pH faller raskt vil aktiviteten
til calpainene synke og det brytes ikke ned like mye som ved et langsommere pH fall.
Aktiviteten til calpainer avhenger også av mengden hemmer som er tilstede (Young et al.,
2001; Young & Gregory, 2001)
Matrix metalloproteinaser er lite forsket på i forhold til mørhet i storfekjøtt, men de spiller en
viktig rolle i muskelvekst og ved remodellereing av vev i levende dyr (Balcerzak et al.,
2001). Matrix metalloproteinaser er sinkavhengige og er ansvarlige for nedbrytning av
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ekstacellulært matrix (Snoek-van Beurden & Von den Hoff, 2005). MMP-2 er et enzym som
finnes naturlig i muskelen og bryter ned bindevev og kan dermed bidra til mørning. Pambuka
et al., 2006 bestemte en økning i aktivitet av MMP-2 etter 21 dagers mørning av strutsekjøtt
som er med på indikere at aktiveringen av MMP skjer post mortem og er med på
mørningsprosessen.
Resultat
Alle de analyserte parameterene og dets forskjeller er presentert i tabell 1. De punktene som
er uthevet er de som er signifikant forskjellige, mens de som ikke er uthevet ikke skiller seg
ut.
Tabell 1: LSMEANS for de forskjellige parameterene delt inn i de respektive gruppene.
Far
Hva

Måleenhet

Antall

Mør (1)

Standardavvik

Seig (2)

Lavt (a)

MMP-2 1t
Enhet/g
109
0,69
0,72
0,62
IMF
%
110
1,40
1,30a
1,60b**
a
b**
Vann
%
110
74,48
74,63 74,30
Hydroxyprolin g/kg
110
0,78
0,81
0,81
μ- calpain 1t
Enhet/g
87
1,02
0,98
0,98
m- calpain 1t
Enhet/g
87
1,06
1,10
1,06
Jern
mg/100g
110
1,61
1,64
1,66
Kalsium
mg/100g
110
3,28
3,25
3,31
LSMEANS med forskjellige bokstaver er signifikant forskjellige:
* p≤ 0.10
** p≤ 0.05
*** p≤ 0.010
a

b***

Høyt (b)
0,65
1,40
74,44
0,79
1,01
1,10
1,59
3,21

Gruppe (Far + stadardavvik)
1a

1b
a

0,78
1,20a
74,69a
0,79
1,03
1,07
1,66
3,37a

2a
b*

2b
b***

0,66 0,59
0,64b**
ab
b***
1,40 1,70
1,50ab
74,56ab 74,28b* 74,31b*
0,77
0,83
0,80
1,00
0,93
1,02
1,04
1,05
1,16
1,57
1,67
1,62
3,26ab
3,24ab
3,19b*

Ut i fra tabell 1 kan det leses at MMP-2 er signifikant forskjellige mellom de møre og seige
fedrene. Det kan også leses at den møre med lavt standard avvik skiller seg signifikant ut fra
alle de andre gruppene. Mengden IMF er signifikant høyere hos de seige fedrene, og det var
særlig forskjell mellom gruppene med lavt standardavvik hvor seig med lavt standardavvik
hadde høyest innhold av IMF. Vannmengen hos de møre fedrene var høyest, og mør med lavt
standardavvik skilte seg signifikant ut fra de to seige gruppene. Mengden kalsium var
signifikant høyere hos mør med lavt standardavvik enn mør med høyt standardavvik.
Tabell 2 viser likheter og signifikante forskjeller i pH fall etter slakting.
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Tabell 2: LSMEANS for pH
Far
pH

Måleenhet Antall

Mør (1)

Standardavvik

Gruppe (Far + stadardavvik)

Seig (2) Lavt (a) Høyt (b) 1a

1b

2a

2b

1 t

110

6,54

6,56

6,58

6,51

6,59

6,48

6,57

6,55

6 t

111

5,88a

5,80b*

5,82

5,86

5,89a**

5,86a*

5,76b

5,85ab

10 t

110

5,64

5,59

5,61

5,62

5,64a

5,63ab

5,57b*

5,61ab

24 t

106

5,57

5,59

5,56

5,60

5,57ab

5,57ab

5,55a

5,62b*

48 t

111

5,53

5,52

5,52

5,53

5,53

5,53

5,51

5,52

1-6

t

110

a

b**

a

b**

a*

a***

b

0,70a*

1-10

t

109

0,91

0,97

0,98

0,91

0,95ab

0,87a

1,00b*

0,94ab

6-10

t

110

0,24

0,21

0,22

0,24

0,25

0,24

0,19

0,24

1-24

t

105

0,97

0,97

a

b*

1,02

0,92

1,02

0,92

1-48

t

110

1,01

1,04

1,06

0,99

1,06

0,96

1,07

1,02

6-48

t

111

0,35

0,29

0,30

0,33

0,36

0,34

0,25

0,32

0,09

0,11

0,09

0,07

0,08

0,67

0,76

0,76

1,02

10-48
t
110
0,10
0,07
0,09
LSMEANS med forskjellig bokstav var signifikant forskjellige:
* p≤ 0.10
** p≤ 0.05
*** p≤ 0.010

0,66

0,92

0,70

0,63

0,81

Ut i fra tabell 2 var pH etter 1 time relativt likt hos alle gruppene. Etter 6 timer var det
forskjell mellom de møre og seige fedrene, med signifikant høyere pH i de to møre gruppene
enn seig med lavt standardavvik. Når det hadde gått 10 timer var det kun signifikant forskjell
mellom gruppene med lavt standardavvik, mens etter 24 timer var de forskjell mellom de to
seige hvor seig med høyt standardavvik hadde høyest pH. pH etter 48 timer var relativt likt.
Mellom 1-6 timer var det forskjell mellom møre og seige fedre, høyt og lavt standardavvik og
hvor seig med lavt standardavvik skilte seg fra de andre. 1-10 timer så var det kun mør med
høyt standardavvik og seig med lavt standardavvik som var forskjellige. Mellom 1-24 timer
var det signifikante forskjeller mellom gruppene med lavt og høyt standardavvik.

Konklusjon
På grunn av relativt likt innhold av hydroxyprolin, μ- og m- calpainaktivitet, men signifikante
forskjeller i aktivitet av MMP-2 og pH kan forskjellene i mørhet skyldes en kombinasjon av
MMP-2 og pHfall. De møre oksene med lavt standardavvik hadde signifikant høyere aktivitet
av MMP-2 enzymene enn alle de andre gruppene. pH derimot var relativt likt både ved start
(1t) og ved slutt (48t), men var signifikant langsommere hos de møre i løpet av de første 6
timene. Ved at pH sank raskere hos de seige gruppene kan seigheten skyldes blant annet at
calpainene ble inaktivert tidligere enn hos de møre. Men på grunn av ingen signifikant
forskjell i calpain aktivitet i de 87 prøvene som var ferdig analysert ved innlevering av
oppgaven, skyldes forskjellen i mørhet med lavt standardavvik mest sannsylig MMP-2
aktivitet.
For videre forskning må mengden dyr økes for å gi større sikkerhet til svarene og
calpainanalysen må gjennomføres for alle. Under MMP-2 forsøkene dukket det også opp flere
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MMP-9 bånd. For videre forskning ville det vært interesant å finne ut om disse båndene også
spiller inn på mørhet.
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Bovint respiratorisk syncytialvirus hovedårsak til
utbrudd av luftveissykdom i norske storfebesetninger
THEA BLYSTAD KLEM OG MARIA STOKSTAD
Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole

Introduksjon
Luftveisinfeksjoner forårsaker betydelige økonomiske tap i storfenæringen og har store
dyrevelferdsmessige konsekvenser. Registreringer viser at luftveislidelser og enteritt utgjør de
hyppigst rapporterte sykdommene hos kalv (Gulliksen et al 2009). Problemene med
luftveisinfeksjoner ser ut til å øke i Norge på grunn av overgang til større besetninger
(Nordstrøm et al, 2000). Viktige virus som forårsaker respirasjonslidelser hos storfe i Norge
er bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV), bovint coronavirus (BCoV) og
parainfluensavirus type 3 (PIV-3). Bovint herpes virus type 1, bovin virusdiaré virus og
Mycoplasma bovis regnes ikke å ha betydning i Norge. Det er anslått at 90 % av bakterielle
pneumonier utvikles sekundært til tidligere virale infeksjoner (Babiuk et al 1988). Virusene
kan være årsak til enzootisk pneumoni, akutte utbrudd og epidemier.
Det er enighet om at BRSV er et av de viktigste luftveispatogener både globalt (Valarcher et
al 2007) og i Norge med en estimert prevalens på 71% på besetningsnivå og 31% på
kalvenivå. Prevalensen for PIV-3 er høyere; 90 % på besetningsnivå og 50 % på kalvenivå
(Gulliksen et al 2009), men viruset gir vanligvis milde kliniske symptomer på luftveissykdom
(Ellis 2010). Bovint coronavirus har en estimert prevalens på henholdsvis 81 og 39 % på
besetnings- og kalvenivå. Infeksjoner med BCoV kan forårsake både luftveissykdom,
kalvediaré og vinterdysenteri hos voksne dyr (Saif 2010). Betydningen av BCoV som årsak til
luftveissykdom i Norge er ikke kartlagt. Siden flere av virusene kan være årsak til ulike
sykdomsformer er det ikke nødvendigvis sammenheng mellom prevalens av et agens og hvor
vanlig dette er som årsak til utbrudd av luftveisinfeksjon. Det er også uklart hvorvidt det det
er forskjellige agens som gir opphav til de ulike formene for luftveissykdom slik som
enzootisk pneumoni og epidemier med luftveissykdom.
Målet med studien var å avdekke den relative betydningen av de ulike virale agens som årsak
til utbrudd av luftveissykdom i norske storfebesetninger og foreløpige resultater vil bli
presentert.

Materiale og metoder

Materialet i studien ble samlet inn fra 21 norske storfebesetninger i perioden fra mars 2009 til
juni 2011. Besetningene ble inkludert ved at veterinærer i felt varslet ved utbrudd av smittsom
luftveissykdom. Det ble definert som et utbrudd der en besetning hadde flere syke dyr
samtidig og at besetningen var en sannsynlig del av en smittekjede mellom besetninger. Ett av
inklusjonskriteriene var at utbruddet måtte være i en tidlig fase av sykdomsforløpet. I 17 av
besetningene ble det tatt blodprøver, nesesvaber og bronceoalveolære skylleprøver (BAL) fra
to til syv kalver i hver besetning. I de resterende fire besetningene ble det kun samlet inn
blodprøver og nesesvaber. Kriteriet for prøvetagning av individer var at dyret var tidlig i
infeksjonsfasen, med milde kliniske symptomer eller at det var symptomfritt og stod i binge
med andre klinisk syke dyr. Prøvene ble tatt i løpet av ett til fire døgn etter varsel om
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utbruddet. I tillegg ble det tatt blodprøver av de samme dyrene i rekonvalesensfasen 3-5 uker
etter. De inkluderte besetningene var fra Hedmark, Oppland, Rogaland, Oslo og Akershus.
Opplysninger om besetningen, klinisk forløp, tidligere forekomst av luftveissykdom og
forekomst av luftveissykdom i andre besetninger i nærheten ble registrert.
Serologi:
Den samme dagen som prøveuttaket, ble blodprøven sentrifugert og serum tatt av og lagret på
– 20 °C. Serum ble analysert med et kommersielt ELISA-kit for påvisning av antistoffer mot
BRSV, BCoV og PIV-3 (Svanovir Svanova). Den optiske tettheten (OD) ble målt ved 450 nm
og ble korrigert ved subtrahering av OD for det negative kontrollantigenet. Prosent positivitet
ble beregnet som følger: PP = (korrigert OD/positiv kontroll - korrigert OD) x 100. En prøve
tolkes som positiv hvis den er større eller lik 10 PP som oppgitt av produsenten. En besetning
ble definert som positiv for infeksjon dersom minst ett av dyra hadde serokonvertert eller
hadde en stigning av antistoffer på 70 % fra prøve en til to.
Ekstrahering av RNA og real-time revers transkription polymerase chain reaction (RTqPCR):
Nesesvaber og 0,3 ml av BAL-prøven ble umiddelbart etter prøveuttaket overført til
henholdsvis ett rør med 0,5 og ett med 1,5 ml RNAlater (Life TechnologiesTM, Carlsbad CA),
for å stabilisere RNA og lagret ved 4 °C i ett døgn. Deretter ble de fryst ved - 80 °C inntil
analyse. Prøver fra dyr der serumprøvene var positive for BRSV eller PIV-3 ble tint og
RNAlater ble fjernet ved sentrifugering ved 4000 x g i 7,5 minutter. Deretter ble
supernatanten fjernet og den gjenværende pelleten ble tilsatt 300 µL RNAsefritt vann.
Prøvene ble lagret ved - 80 °C før de ble tint for ekstrahering med et QIAamp Viral RNA kit.
Påvisningen av BRSV og PIV-3 ble utført med et kommersielt Taq-Man RT-qPCR-kit
(TaqVetTM Triplex bRSV & PI3, Laboratoire Service international, Lissieu) som påviser Nprotein-genet, med en Stratagene Mx3005p-maskin (Agilent Technologies, Santra Clara, CA).
Ved en Ct-verdi lavere enn 45 på minst ett av dyra ble besetningen definert som positiv.
Resultatene fra serologi og PCR ble sammenholdt og dersom besetningen var positiv på minst
en av undersøkelsene ble besetningen definert som positiv for den gjeldende infeksjonen.

Resultater

Av de 21 besetningene som ble undersøkt var totalt 86 % (n = 18) positive for infeksjon med
BRSV, 38 % (n = 8) for BCoV, og 19 % (n = 4) for PIV-3, basert på serologi og RT-qPCRresultatene. I 13 av besetningene ble det bare påvist ett agens. Av disse var 11 forårsaket av
BRSV-infeksjon, en av BCoV og en av PIV-3. Saminfeksjon med to eller tre agenser forkom i
33 % (n = 7) av besetningene. I 19 % (n = 4) av disse var det saminfeksjon med BRSV- og
BCoV. Infeksjon med alle tre agens samtidig forkom i 14 % (n = 3) av besetningene.
Seroprevalensen innad i besetningene med saminfeksjon var totalt høyere for BRSV.
Sammenliknet med de andre involverte agens var det generelt flere av dyra som var positive
for BRSV enn for BCoV og PIV-3. Det var flere av de store besetningene med tidligere
rapporterte og vedvarende problemer med luftveissykdom som hadde saminfeksjoner enn for
besetninger med ett konkret utbrudd ved tidspunktet for prøveinnsamlingen. I 12 av 21
besetninger hadde bonden eller veterinæren kjennskap til andre besetninger med
luftveissykdom i det samme området. Elleve av disse hadde BRSV-infeksjon, hvor fire av
dem hadde saminfeksjon.

Diskusjon
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I denne studien ble det undersøkt besetninger med utbrudd av luftveissykdom. BRSV var
hovedårsaken til 18 av 21 utbrudd. Det var ikke stor grad av saminfeksjoner, men når de
forekom, så det ut til at BRSV var av størst betydning, da prevalensen innen besetningen var
høyest for BRSV både basert på serologiske undersøkelser og RT-qPCR. Hvis man
sammenlikner resultatene med tidligere studier vedrørende forekomst av luftveisagens hos
storfe i Norge (Gulliksen et al 2009) er det klare forskjeller. Gulliksen et al (2009) undersøkte
prevalens av BRSV, BCoV og PIV-3 i en landsdekkende serologisk undersøkelse med
tilfeldig utvalgte besetninger. I den studien var forekomsten av kliniske utbrudd ikke
undersøkt. Prevalensen var høyest for PIV-3, deretter BCoV, mens forekomsten av BRSV var
lavest både på besetnings- og kalvenivå. Prevalensstudier sier ikke nødvendigvis noe om hva
som er vanlig årsak til utbrudd av sykdom. Forklaringen på forskjellene mellom
undersøkelsene kan derfor være at BRSV har størst betydning ved kliniske utbrudd. BCoV
kan være årsak til diaré, og gir ikke nødvendigvis symptomer fra luftveiene. PIV-3 gir mildere
symptomer og hyppigere subkliniske infeksjoner enn BRSV. Besetningene i denne studien
var inkludert fordi de hadde smittsomt utbrudd av luftveissykdom i besetningen og sannsynlig
forekomst av smitte mellom besetningene i. Det var likevel noen av besetningene som hadde
hatt vedvarende problemer med luftveissykdom som hadde økt i omfang ved tidspunktet for
prøveinnsamlingen. Dette var større besetninger som viste seg å ha saminfeksjoner i større
grad enn de andre besetningene. Det ser derfor ut som om infeksjonene kan være mer
sammensatt i slike besetninger.

Konklusjon

Utbrudd av smittsom luftveissykdom i Norge er som oftest forårsaket av ett agens, BRSV.
Det forekommer også flere agens i noen besetninger, såkalte saminfeksjoner med BRSV,
BCoV og PIV-3. Disse infeksjonene forekommer oftere i store besetninger med historie om
vedvarende luftveisproblemer. Ved saminfeksjonene så det også ut til at BRSV er hovedårsak.
Med de store konsekvensene luftveissykdom har for økonomi og dyrevelferd viser dette at det
er svært viktig å ha hovedfokus på BRSV for å forebygge og redusere forekomsten av
luftveissykdom hos storfe i Norge.
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Bakgrunn
Miltbrannsemfysem forårsakes av Clostridium chauvoei, en gram-positiv, anaerob,
sporedannende bakterie. Sjukdommen har vært velkjent i områder av Norge i lang tid og har
vanligvis et akutt forløp med nekroser, ødem og emfysem i skjelett- og hjertemuskulatur.
Høsten 2010 døde over 70 ungdyr på innefôring i et uvanlig omfattende utbrudd i en
besetning på Hadeland (Groseth et al, 2011). Etter utbruddet har det blitt klart at det er behov
for metoder for å identifisere områder og besetninger med økt risiko for utbrudd. Formålet
med denne pilotstudien var å undersøke om forekomst av C. chauvoei i vevsprøver fra friske
dyr kan være en mulig metode for slik risikovurdering.

Materiale og metoder
Risikogruppen omfattet ungokser fra besetningen på Hadeland som ble sendt til slakt 14 dager
etter utbruddet av miltbrannsemfysem. Kliniske tegn på sjukdommen ble ikke observert hos
disse oksene under utbruddet og de var friske før slakting. Oksene var vaksinert og
penicillinbehandlet ved slutten av utbruddet. Kontrollgruppen omfattet ungokser fra fire
besetninger fra områder der sjukdommen ikke regnes som endemisk. Det var ikke rapportert
om tilfeller av miltbrannsemfysem eller vaksinering mot miltbrannsemfysem i besetningene.
Alderen på dyrene i begge grupper var 12-24 måneder. Prøver fra lever ble tatt ut etter
slakting av 9 dyr i risikogruppe og 9 dyr i kontrollgruppe.
10 gram leverprøve ble forbehandlet ved homogenisering (Stomacher®, 100 ml PBS) og
«heat-shocking» (80 °C, 10 min) for å få eventuelle bakteriesporer til å germinere og drepe
vegetative bakterier. 1 ml av forbehandlet prøve ble deretter inokulert i Brain Heart Infusion
media (BHI) og inkubert anaerobt i 5 døgn ved 37 °C. Etter 5 dager ble det foretatt DNAisolering fra prøvene etter ”DNA-extraction protocol for gram-positive bacteria” (DNeasy
Blood&Tissue Kit, Qiagen). Kvalitativ PCR-undersøkelse ble deretter utført som beskrevet av
Sasaki et al (2000, 2001). Positiv og negativ kontroll ble inkludert under hele
prøvebehandling- og diagnostikkprosedyren. Parallelt med disse undersøkelsene ble
prøvemateriale sådd ut på klostridieagar og inkubert anaerobt på 35 °C i 5 dager for
tradisjonell mikrobiell undersøkelse.

Resultater
Ved PCR-undersøkelser ble C. chauvoei påvist hos fem dyr i risikogruppen og fire dyr i
kontrollgruppen. Styrken på de positive båndene var imidlertid varierende. I risikogruppen var
det tydelig positivt (resultat) bånd hos to okser, mens tre dyr hadde svært svake bånd. I
kontrollgruppen var alle de positive båndene svært svake. Ved mikrobiologisk dyrkning ble
det ikke påvist forekomst av C. chauvoei med unntak av positiv kontroll. Det ble ikke
identifisert C. chauvoei fra negativ kontroll verken ved PCR eller dyrking.
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Diskusjon og relevans
I dette arbeidet ble C. chauvoei påvist i leverprøver fra friske storfe. Dette er i samsvar med
Kerry (1964), og sporer av bakterien antas å kunne ligge inaktivert i lever og muskulatur etter
opptak fra tarmen (van Vleet, 2007). Dyrene fra besetningen med utbrudd og positiv PCR var
alle sammen vaksinert. Dette antyder at vaksinen ikke har virkning på sporer.
I dette materialet var forekomsten av sporer så lav at mikrobiologisk dyrkning ikke var en
sensitiv nok metode for identifisering.
Ved PCR ble det påvist svakt positive prøver i tilnærmet likt antall fra risikobesetningen og
kontrollbesetningene. Dette understreker hvor sensitiv metode PCR er og antyder at C.
chauvoei kan finnes i svært sparsom forekomst i områder som ikke regnes som endemiske for
sjukdommen. De eneste individene med tydelige og sterke bånd på PCR kom fra
risikogruppen. Dette kan muligens settes i sammenheng med utbruddet av miltbrannemfysem
i besetningen 14 dager før prøveuttaket, men kan også indikere en generell høyere forekomst
av C. chauvoei i denne besetningen sammenlignet med kontrollbesetningene.
Det har vært rettet interesse mot å utvikle metoder for påvisning av C. chauvoei for å
identifisere områder og besetninger med økt risiko for utbrudd. Slik kartlegging kan legge
grunnlag for kost/nytteevaluering av forebyggende tiltak. Eksempler på slike tiltak er
vaksinering og å unngå kontaminering av fôr med jord. Svenske undersøkelser har konkludert
med at PCR-undersøkelser av jord- og fæcesprøver ikke har høy nok sensitivitet til å
identifisere risikoområder (Lewerin, 2008). Den beskrevne metoden ser ut til å være mer
sensitiv, og kan være en del av beslutningsgrunnlag. Undersøkelser av et større materiale og
med bruk av en mer kvantitativ analyse er nødvendig for å evaluere muligheten til å benytte
slike analyser av vevsprøver som indikator på smittebelastningen i miljøet dyret kommer fra.
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Innledning
Etablering av overvåkningsprogrammer for sykdommer med lav prevalens er en utfordring i
veterinærmedisinen fordi slike sykdommer sjelden er fordelt jevnt i populasjonen. Ulike
driftsformer, geografiske og klimatiske forskjeller i et land kan medføre at sykdommer hoper
seg opp i noen deler av landet mens andre deler av landet er fri for sykdommen (Hadorn og
Stärk, 2008). Overvåkningsprogrammer for slike sykdommer bør derfor være risikobaserte og
fokusere på besetninger eller geografiske områder som har høyere sannsynlighet for å ha
infiserte dyr. Utplukk av besetninger og geografiske områder baserer seg på utvalgte
risikoindikatorer som både predikerer økt sannsynlighet for introduksjon av sykdom samt
predikerer om sykdommen har etablert seg i besetningen. Utvelgelse av risikoindikatorene må
baseres på vitenskapelig kunnskap. Datakildene, som risikoindikatorene plukkes fra, må være
pålitelige med konsistente, tilgjengelige og validerte registreringer.
I Norge er infeksjon med Mycobacterium avium ssp paratuberculosis (paratuberkulose) en
meldepliktig sykdom og positive besetninger underlegges restriksjoner. Forekomsten av
paratuberkulose i Norge er antatt å være svært lav, men i 1997 testet en gruppe importerte
kjøttfe positivt. Alle positive individer ble slaktet (Paisley et al., 2000).
Siden
overvåkningsprogrammet startet i 1996 har paratuberkulose blitt diagnostisert i ti
storfebesetninger, seks saueflokker og i 34 geitebesetninger (Kampen et al., 2010).
Et av målene til prosjektet ”Risikobaserte overvåkningsprogrammer og tidlig
varslingssystemer for effektivt å oppdage trusler i matvarekjeden for storfe” er å etablere
risikobaserte overvåkningsprogrammer for smittsomme sykdommer på storfe. Et slikt
program er nå etablert for paratuberkulose. De utvalgte risikoindikatorene er inndelt i
risikofaktorene handel, samlokalisering med geit, geografisk lokalisasjon av storfebesetningen
og produksjonstap som nedsatt melkeproduksjon, økt utrangering av dyr > 3 år,
avmagring/muskeltap på slakt >3 år og diaréregistreringer på dyr > 3 år.
Materiale og Metode
Målgruppen var melkekupopulasjonen i Norge og studiepopulasjonen var alle
melkekubesetninger som var innmeldt i Kukontrollen. Studieperioden var fra 1. januar 2002
til 31. desember 2011, og 94.2- 98.2 % av melkekubesetningene i Norge var inkludert (Tine
Rådgiving, 2010). Datakilder som er benyttet:
 Kukontrollen (Tine Rådgiving)
 Produksjonstilskuddsregisteret (Statens landbruksforvaltning)
Kjøp av dyr i inn- og utland ble definert som risikofaktorer for introduksjon. Ettersom
forekomsten av paratuberkulose på geit er utbredt i Norge (Leine, 2006) og det siste påviste
tilfellet av paratuberkulose på storfe var assosiert med geit, er samlokalisering med geit og
lokalisasjon av storfehold i fylker som vaksinerer geit mot paratuberkulose inkludert som
risikofaktorer. I tillegg har vi vurdert kjøp av storfe fra fylker som vaksinerer geit mot
paratuberkulose som mer risikabelt enn kjøp fra fylker som ikke vaksinerer geitene da det i
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disse fylkene mest sannsynlig ikke forekommer paratuberkulose hos geit. Kliniske funn ved
paratuberkulose hos melkekyr er avmagring, diaré, nedsatt melkeproduksjon og økt
utrangeringsfrekvens (Beaudeau et al., 2007; 1987; Hendrick et al., 2005; McKenna et al.,
2006; Nordlund et al., 1996; Tiwari et al., 2005; Tiwari et al., 2007). Diaré er mest sannsynlig
underrapportert på helsekortene og derfor er antall dager siden helsekortregistrering tatt med
som en risikofaktor. Alle variablene er vektet med hensyn på antall årskyr i besetningen,
bortsett fra geografisk lokalisasjon av besetningen og samlokalisering geit og storfe.
Data bearbeiding ble utført i SAS versjon 9.1.3 for Windows (SAS Institute Inc., Cary, NC,
USA), STATA versjon 10 (Stat corp., College Station, TX, USA) og R 2.15.1 (R Core Team,
2012). Risikofaktorene ble vektet og kjørt sammen inn i en multivariat statistisk
prosesskontroll (MSPC) modell. MSPC er et måleverktøy der data settes opp i tidsserier for å
undersøke hvordan prosessen forandrer seg over tid. Ved å sette opp dataene i tidsserier, kan
man skille mellom naturlig variasjon og spesielle variasjon som man burde se nærmere på.
Resultat og diskusjon
Det var 3 094 260 individer fra 10 717 besetninger som var inkludert i studien. Det var 91.8
% NRF og 5.6 % blandingsraser med NRF. Resten av kyrne var enten Holstein Friesen,
Jersey eller gamle norske ku raser. Fordelingen av risikoindikatorene er vist i Tabell 1. Ingen
melkekubesetninger har kjøpt inn dyr fra utlandet i studieperioden. Nesten halvparten av
besetningene har kjøpt inn dyr fra gårder som er lokalisert i fylker som vaksinerer geit mot
paratuberkulose og nesten halvparten av gårdene er lokalisert i fylker som vaksinerer geit. Når
det gjelder produksjonsdata har kun 1618 besetninger registrert diaré i studieperioden, mens
6354 besetninger har levert avmagrede dyr til slakteriet. En oversikt over lokalisasjonen til de
utplukkede besetningene er presentert i Figur 1. Det er fire områder som skiller seg ut er:
Rogaland, Møre- og Romsdal, Trøndelag samt fjordkommuner i Sogn- og Fjordane.
Tabell 1. Utvalgte risikoindikatorer for paratuberkulose i norske melkekubesetninger. Data fra 10 717
besetninger og 3 094 260 individer fra 2002 til 2011 er inkludert
Risikoindikatorer
Kjøp fra utlandet
Kjøp fra fylker som
paratuberkulose på geit
Kjøp fra andre fylker

vaksinerer

mot

Felles fjøs geit/storfe
Lokalisert i fylker som vaksinerer mot
paratuberkulose på geit
Lokalisert i andre fylker
Produksjonstap;
Økt utrangering av dyr > 3 år
Nedsatt melkeproduksjon i 3., 4. og/eller
5. laktasjon
Klassifisering av slakt <P+ og fettgruppe
<1+ hos dyr > 3 år
Diaré registreringer hos dyr > 3 år

Individer

Besetninger

Gjennomsnitt

Minimum

Maksimum

5%
percentil

95 %
percentil

0
231 274

0
5327

0
43.4

0
1

0
2134

0
1

0
181

270 628

6046

44.8

1

1326

1

196

126 334

468

270.0

9

1762

85

612

1 334 205

4774

279.5

12

2671

88

640

1 760 055

5943

296.2

6

2125

108

644

579 428
420 960

10 689
10 640

54.2
39.6

1
1

331
291

18
12

115
84

16 036

6352

2.5

1

32

1

7

2420

1618

1.5

1

22

1

3
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Figur 1. Kart over Norge som viser geografisk beliggenhet av besetninger, markert med rødt, som har
kombinasjonen av økt risiko for introduksjon av paratuberkulose i tillegg til produksjonstap som nedsatt
melkeproduksjon, avmagring, økt utrangering og diaré

Et risikobasert overvåkningsprogram avhenger av hvilke risikoindikatorer som er inkludert i
analysen og hvordan disse behandles i analysen. Det unike med Kukontrollen er at den består
av produksjonsdata, slakteridata og helsekortdata på individnivå. Produksjonsdata blir
hovedsakelig registrert av produsentene eller av rådgivere fra meieriene. Slakteridata blir
registrert av ansatte ved slakteriene, mens helsekortdata blir registrert av produsenter,
rådgivere eller veterinærer. Ved manuell registrering kan feilregistreringer oppstå.
Helsekortregistringer kan variere fra besetning til besetning, og fra område til område da
terskelen for å tilkalle veterinær kan variere. Dessuten registrerer ikke alle veterinærer og
produsenter alle helsehendelser. Dette kan gi seleksjonsfeil i datamateriale. Klassifisering av
slakt, og dermed avmagring, trenger ikke skyldes infeksiøse agens, men fôringsårsaker. Dette
kan gi klassifikasjonsfeil i datamateriale.
Ikke alle melkekubesetninger i Norge er medlem av Kukontrollen. Imidlertid vil flere av
opplysningene, som utrangering, besetningsstørrelse og avmagring av slakt kunne hentes i
andre sentrale databaser for storfe. Det vil dermed være mulig å tilpasse et
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overvåkningsprogram for storfe slik at mange av de sentrale opplysninger i denne studien
inkluderes.
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Overvåkning for Schmallenbergvirus hos drøvtyggere i
Sør-Norge
RAGNHILD TØNNESSEN¹ OG CHRISTINE M. JONASSEN1
¹Seksjon for virologi, Veterinærinstituttet

Bakgrunn
Sensommeren og høsten 2011 ble det oppdaget et nytt sykdomskompleks hos melkekyr i
Nederland, Tyskland og Belgia som bestod av milde, forbigående symptomer som feber,
nedsatt melkeproduksjon og diaré. Et nytt virus kalt ”Schmallenbergvirus” (SBV), identifisert
ved hjelp av neste generasjons sekvensering av forskere ved Friedrich Loeffler Institutt i
Tyskland, ble funnet å være årsaken til den observerte sykdommen. SBV er et enkelttrådig
RNA-virus klassifisert som et Orthobunyavirus i familien Bunyaviridae. Viruset er nært
beslektet med arbovirusene Akabane- og Shamondavirus som er vanlig forekommende hos
drøvtyggere i Asia, Afrika og Oseania (Hoffmann et al., 2012 og Hahn et al., 2012). SBVs
genom består av tre segmenter: Small (S), Medium (M) og Large (L). Genetisk
karakterisering av SBV har vist at det er tilhører serogruppen Simbu (Hoffmann et al., 2012).
SBV kan infisere ku, sau og geit, samt ville drøvtyggere. Man antar at viruset smitter fra dyr
til dyr med blodsugende insektvektorer, hovedsakelig sviknott (Culicoides spp.). Det ble etter
hvert klart at SBV kan forårsake abort eller at det fødes dødfødte, svakfødte eller sterkt
misdannede avkom (Hoffmann et al., 2012 og van den Brom et al., 2012). De vanligste
misdannelsene opptrer i sentralnervesystemet og i skjelettet. Det er per i dag ikke påvist
smitte til menneske (Reusken et al., 2012). I løpet av 2011 spredte SBV seg hurtig til store
deler av Europa, trolig med sviknott (Elbers et al., 2013). Overvåkning for SBV ble derfor
iverksatt av Mattilsynet og Veterinærinstituttet (VI) i Norge våren og høsten 2012. Formålet
med dette var å undersøke om viruset var blitt introdusert til Norge og eventuelt i hvilket
omfang.
Materiale og metoder
Våren 2012 ble det igangsatt overvåkning for SBV i Sør-Norge. Drøvtyggeravkom med
misdannelser typiske for SBV innsendt fra kystnære områder av Sør-Norge, nærmere bestemt
fra Sør i Rogaland til svenskegrensen, ble undersøkt. Dette området ble valgt siden det ble
ansett som mest sannsynlig at eventuell smitte ville bli introdusert her. RNA ble ekstrahert fra
milt og hjerne fra 21 lam, fem storfekalver samt to rådyrkalver og undersøkt for forekomst av
SBV med en real-time RT-PCR som detekterer en bit av S-segmentet (Bilk et al., 2012).
For å undersøke mulige vektorer for smitte ble det høsten 2012 satt ut fem sviknottfeller i
nærheten av husdyrrom på fem lokaliteter i Sør-Norge. Utvalgte bønder samlet inn insekter
fra disse fellene ved flere tidspunkt i løpet av september 2012. Fangstene ble sortert slik at
kun sviknott inngikk i studien. RNA ble ekstrahert fra samleprøver som inneholdt ca. 50 hele
sviknott per prøve og analysert med real-time RT-PCR for påvisning av SBV (Bilk et al.,
2012).
For å kartlegge forekomsten og utbredelsen av SBV hos storfe i Sør-Norge, ble tankmelk fra
besetninger med melkeku undersøkt for antistoffer mot SBV. Prøver ble samlet inn fra ca.
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2400 besetninger i Sør-Norge og analysert ved hjelp av en kommersiell ELISA test (ID
Screen® Schmallenberg virus Milk Indirect ELISA kit, IDvet, Montpellier, France).
Resultater og diskusjon
SBV ble ikke påvist med real-time RT-PCR fra milt og hjerne fra 28 avkom med
misdannelser sendt inn fra Sør-Norge, våren 2012. De patologiske funnene ved
”Schmallenberg disease” er ikke patognomoniske d.v.s. at misdannelsene også kan ha andre
årsaker. Voksne drøvtyggere som smittes av SBV får en veldig kortvarig viremi (ca. inntil en
ukes tid) (Hoffmann et al., 2012). Hos dyr som befinner seg i tidlig periode av drektigheten
når de blir viremiske, kan viruset passere placenta og infisere fosteret. Siden det ofte tar flere
måneder fra fosteret infiseres til det testes, minsker sannsynligheten for å klare å påvise
viruset med real-time RT-PCR. I tillegg til lam og storfekalver, ble også to rådyrkalvene
inkludert i studien. SBV ble ikke påvist hos disse dyrene. Ville drøvtyggere er i enda større
grad enn våre husdyr eksponert for sviknott og det er tidligere funnet antistoffer mot SBV hos
flere arter ville drøvtyggere, inkludert hos rådyr (Linden et al., 2012).
SBV ble påvist i sviknott (Culicoides spp.) på to av fem undersøkte lokaliteter i Sør-Norge:
Farsund og Kragerø (Figur 1). Dette er første gang SBV ble påvist i Norge. Det ble funnet
relativt mye virus-RNA i prøvene. Funnene ble verifisert med sekvensering av ca. 400 bp av
både S-, M- og L-segmentet. SBV har tidligere blitt påvist hos flere sviknottarter i Danmark,
Belgia og Nederland (Rasmussen et al., 2012, De Regge et al., 2012 og Elbers et al., 2013). I
og med at kun hele sviknott ble testet i vår studie, er det usikkert om viruset var til stede på
grunn av replikasjon i sviknotten alene, eller om funnet skyldtes at sviknotten nettopp hadde
sugd blod av viremiske dyr. I en studie fra Belgia der man kun testet hodene fra sviknott for
SBV fant man flere positive prøver, noe som tyder på replikasjon i selve sviknotten (De
Regge et al., 2012). Det er foreløpig ikke kjent hvilke sviknottarter som testet positivt for
SBV i våre undersøkelser.

Figur 1. Geografisk beliggenhet av lokaliteter i Sør-Norge der sviknott ble innsamlet og testet for SBV. De grå
firkantene viser lokaliteter som testet negativt for SBV i real-time PCR, mens de svarte firkantene viser
lokaliteter (Farsund og Kragerø) som testet positivt for SBV.

De serologiske undersøkelsene viste at ca. 400 av 2400 melkekubesetninger (ca. 17 %) hadde
antistoffer i tankmelka mot SBV høsten 2012. Dette funnet bekrefter at storfe i Sør-Norge har
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blitt infisert med SBV. De fleste positive besetningene var lokalisert langs kysten, men det var
store geografiske forskjeller mellom andelen positive besetninger. Mer enn 50 % av
besetningene ble funnet positive i Østfold, Vestfold og Aust-Agder mens det i Rogaland ble
funnet antistoffer i færre enn 2 % av de testede besetningene. Det er ikke kjent hvor mange
dyr per besetning som var positive. Den høye forekomsten av antistoffer mot SBV, gjør at det
må kunne forventes at det i 2013 vil kunne fødes kalver i enkelte besetninger med
misdannelser som skyldes SBV. Infeksjon med SBV er også påvist hos drøvtyggere i
Danmark, Sverige og Finland. ”Schmallenberg disease” er ikke definert som meldepliktig.
Det finnes per i dag ingen behandling mot sykdommen, men en vaksine er under utvikling.

Konklusjon
Det er fortsatt ukjent hvordan SBV ble introdusert til Europa. Våre undersøkelser resulterte i
påvisning av SBV i Norge for første gang. Viruset ble trolig introdusert med sviknott til
landet i løpet av sensommeren 2012. Ut fra serologiske funn er det sannsynlig at smitten kom
via Sverige eller Danmark. I og med at SBV er et nyoppdaget virus er det stort behov for mer
forskning for å få svar på mange viktige spørsmål som for eksempel: Har SBV evnen til å
overvintre i sviknott i Norge? Vil SBV bli endemisk hos drøvtyggere i Norge og hvilke
konsekvenser vil dette få for husdyrnæringen? Mattilsynet og Veterinærinstituttet fortsetter å
overvåke situasjonen i 2013.
Takk
Vi vil rette en stor takk til Tormod Mørk (VI Oslo), Ståle Sviland (VI Oslo), Inger Sofie
Hamnes (VI Oslo), Tore Tollersrud (VI Oslo), Kristin Soetaert (VI, Oslo), Johan Åkerstedt
(VI Sandnes), Mette Valheim (VI Oslo), Helene Wisløf (VI Oslo) og Solfrid Åmdal
(Mattilsynet) og alle andre som har bidratt til å organisere og gjennomføre overvåkningen for
SBV. Vi vil også takke bøndene som bidro med innsamling og innsending av sviknott.
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Vinterdysenteri hos storfe – erfaringer etter utbruddet
2011/2012
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1
Inst. for husdyr- og akvakulturvitenskap/ Universitetet for miljø- og biovitenskap,
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Innledning
Utbrudd av smittsom diaré hos voksne storfe forårsaket av bovint coronavirus (BCV) kalles
vinterdysenteri og rammer som regel primipare dyr hardest. Sykdommen opptrer oftest fra
november til mars. Da øker smittepresset med tett oppstalling og dårligere luftsirkulasjon enn i
sommermånedene. Typisk forløp er diaré som sprer seg raskt gjennom mesteparten av besetningen
(mer enn 50 % av dyrene) i løpet få dager og forsvinner etter et par uker. Mortaliteten er lav
(Dirksen et al., 2002). Sykdommen starter ofte med feber, som etterfølges av andre tiltagende
symptomer over et par dager. Avføringen blir gradvis løsere til vandig konsistens med grønn til
svart farge og eventuelt blod. Enkelte dyr har lette buksmerter, nedsatt allmenntilstand og appetitt.
Hoste og blodtilblandet neseutflod kan forekomme. Etter ti dager er som regel sykdomstegnene
borte. Melkeproduksjon reduseres gjerne mellom 25 % og 95 % i akuttfasen og stabiliserer seg
omtrent 5 % lavere etter gjennomgått infeksjon (Tråvén et al., 2001). Etter de alvorligste tilfellene
siner kyrne av. Redusert melkekvalitet og jurhelse er beskrevet, i tillegg kan reproduksjon påvirkes
av et BCV-utbrudd i besetningen (Beaudeau et al., 2010).
Formålet med denne studien er å oppsummere utbruddet i 2011/2012 ved å sammenfatte
informasjon om affiserte besetninger fra en spørreundersøkelse av Tine Øst og beskrive mer
detaljert klinisk forløp og produksjonstap i tre utvalgte eksempelbesetninger.

Utbruddet på Østlandet vinteren 2011/2012
De første mistankene om smittsom diaré ble meldt til Mattilsynet på Romerike i slutten av oktober
2011. I en del av disse besetningene ble det tatt ut blodprøver for undersøkelse av titerstigning av
serum-IgG mot BCV. Senere ble prøver også tatt andre steder av Mattilsynet og Norges
veterinærhøgskole (NVH). De aller fleste prøvene viste titerstigning for antistoffer mot BCV.
Smittsom diaré spredde seg til alle fylker på Østlandet, og TINE Øst fikk melding fra 261
produsenter eller 10,6 % av besetningene (figur 1). Variasjonene i andel smittede besetninger
mellom kommunene var store, også nabokommuner. Utover vinteren kom det rapporter om
affiserte områder på Vestlandet, Trøndelag og Nordland.
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Figur 1. Geografisk utbredelse av de smittede besetningene som ble rapportert til TINE Øst.

Spørreundersøkelse i regi av TINE Øst
52 av 60 de forespurte produsentene besvarte spørreundersøkelsen fra TINE Øst. Basert på
produsentenes opplysninger ble gjennomsnittlig 63 % av kyrne i besetningene syke (figur 2).
Blodig diaré forekom i 35 % og respirasjonssymptomer i 25 % av besetningene. 85 % rapporterte
om redusert melkeytelse, med gjennomsnittlig 20 % lavere produksjon på besetningsnivå (figur 4).
Alle besetningene hadde symptomer blant voksne og lakterende dyr, mens 38 % hadde symptomer
blant ungdyr og 15 % hos kalv. Veterinær eller inseminør ble antatt å ha introdusert smitte i 34 %
av besetningene, mens 9 % anså livdyr som introduksjonsfaktor i besetningen. Andre mulige
smittekilder kunne være avløser og dyrebil. Undersøkelsen ble besvart like etter at utbruddet ble
registrert i besetningene, og reflekterer derfor bare starten av sykdomsperioden.
Antall besetninger
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Figur 2. Andel dyr som ble affisert i besetninger med utbrudd av vinterdysenteri basert på produsentens egne
vurderinger i akuttfasen.
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Figur 3. Grad av redusert melkeytelse i besetninger med utbrudd av vinterdysenteri basert på produsentens egne
vurderinger i akuttfasen.

Utbrudd i tre besetninger i NVHs praksisdistrikt
Fire melkeprodusenter i praksisområdet til NVH fikk utbrudd av vinterdysenteri, med svært ulike
forløp og konsekvenser. Alle fire besetningene ligger langs samme fylkesvei innenfor to kilometers
avstand. NVH besøker tre av disse jevnlig.
Besetning 1
Besetningen hadde i 2011 34,9 årskyr med gjennomsnittlig melkeytelse over 10 000 kg.
Driftsbygningen er et løsdriftsfjøs med robot og kvote på 380 tonn.
Melkedataene fra roboten viste at melkeytelsen først sank drastisk, samtidig var det vandig diaré i
besetningen. To dager senere hadde enkelte individer blodig avføring og dessuten betydelig hoste
med blodig neseutflod. Ingen dyr viste nevneverdig allmennpåkjenning. Forekomsten av hoste gikk
raskt ned, men diaréen varte enda noen dager. Deretter steg melkeytelsen og avføringen ble fastere.
Serumparprøver viste titerstigning av BCV-antistoffer. BRSV-antistoffer ble også analysert, med
negativt resultat.
Basert på leveringsdata fra TINE ble det estimert et produksjonstap på 500 kg melk for de første ti
dagene. Deretter økte melkeproduksjonen, men den var fortsatt subnormal en måned senere.
Eksempelvis fikk to kyr i fjerde laktasjon estimert en produksjonsreduksjon med henholdsvis 50 %
og 38 % i forhold til foregående laktasjon (figur 4). Flere andre kyr viste rundt 10 %
produksjonsreduksjon.
Besetning 2
En uke etter første utbrudd kom meldingen fra den neste smittede besetningen. I 2011 hadde
besetningen 21,6 årskyr på bås og melkekvote på 167 tonn. Besetningen har generelt mye kryssende
trafikk og dårlig smittesluse.
Her kom de alvorligste kliniske tilfellene. To kyr var så sterkt påkjent og dehydrert at de fikk
væskebehandling. Alle andre kyr var tydelig affisert med nedsatt allmenntilstand og vandig diaré
med blod. Blod- og fæcesprøver fra de to behandlede kyrne var negative for salmonella, men viste
titerstigning for antistoffer mot BCV.
De to behandlede kyrne sinet seg av etter gjennomgått infeksjon. Informasjon fra kukontrollen viste
at andre kyr i fjøset også hadde betydelig nedsatt melkeytelse en måned etter utbruddet.
Den første uka etter utbruddet var det redusert melkeleveranse tilsvarende 0,5 % av kvota. Deretter
steg produksjonen og stabiliserte seg på et lavere nivå enn før utbruddet. Laktasjonskurver fra
besetningen viste en tydelig reduksjon etter utbruddet, men de fleste stabiliserte seg rundt
utgangsnivået før utbruddet (figur 4).
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Besetning 3
Ni dager etter det første utbruddet kom det siste utbruddet i en økologisk besetning med 15,2 årskyr
på bås og melkekvote på 110 tonn. Økologisk melk hentes på en annen melkerute enn for de andre
besetningene.
Dyrene viste få kliniske tegn, men tre lakterende kyr hadde diaré med blod i omtrent tre dager.
Noen kviger hadde blod i ellers normal avføring. Det ble ikke tatt prøver for antistofftesting mot
BCV.
Fem dager etter utbruddets start var det melkeveiing. Dagsproduksjonen på 327 kg melk, mot
forventet 406 kg, tilsvarer et produksjonstap på 19 %. Størst var reduksjonen for kyr i første
laktasjon. Typisk for laktasjonskurvene er at de faller raskt (figur 4). For hver av de første to ukene
etter utbruddet var det et tap i melkeproduksjonen tilsvarende 0,5 % av kvoten.
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Figur 4. Laktasjonskurver for fem kyr fra de beskrevne besetningene. Ku A og B er fra besetning 1, ku C besetning 2 og
Ku D og E besetning 3. K indikerer kalving og D indikerer når i laktasjonen smittsom diaré rammet besetningen.

Diskusjon
Produksjonstap
Flere av områdene som ble rammet av smittsom diaré har konsentrert kalving på høsten. Dermed
kommer laktasjonstoppen fra desember til februar, som er den typiske tiden for vinterdysenteri.
Besetningene i NVHs praksisområde hadde 30 til 50 % redusert dagsproduksjon i akuttfasen.
Gjennomsnittlig melker ei ku 7000 liter i året og rammes hun av vinterdysenteri, vil hun ut fra
tidligere beregninger produsere fem prosent mindre gjennom hele laktasjonen inkludert
produksjonsfallet i akuttfasen (Tråvén et al., 2001). Årsproduksjon blir 6650 liter. Målprisen for
melk var 4,73 kroner per liter (Noteringspris for melk, 2012), som synliggjør et tap på 1650 kroner
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per årsku. I denne studien ble gjennomsnittlig 63 % av melkekyrne syke. En
gjennomsnittsbesetning med 21,9 årskyr taper dermed 22 850 kroner (Føretak med mjølkekvote
2001-2011). Med 70 årskyr med gjennomsnittsytelse på 10 000 liter vil tapet være over 100 000
kroner.
Øvrige konsekvenser av vinterdysenteri
Redusert melkeytelse utgjør en del av det økonomiske tapet for produsentene. Dårligere jurhelse,
melkekvalitet og fruktbarhet er andre konsekvenser av et utbrudd med vinterdysenteri (Beaudeau et
al., 2010). Undersøkelser basert på data fra det beskrevne utbruddet tyder på at det også er tilfellet
her (Østerås, 2012). Kalver kan få redusert helse etter et utbrudd. Utgiftene til veterinær, fôr og stell
øker. Utbruddene er derfor dyrevelferdsproblem som også gir produsentene et utrivelig
arbeidsmiljø. Totalkostnaden er langt større enn tapt melkeleveranse, men foreløpig finnes det ingen
beregninger av disse tapene.

Konklusjon
I det beskrevne utbruddet illustreres redusert melkeytelse og et betydelig økonomisk tap i
akuttfasen. Langtidseffekter på grunn av varig redusert melkeproduksjon, nedsatt mjølkekvalitet,
jurhelse, fruktbarhet, kalvehelse og andre faktorer kommer i tillegg. Et sykdomsutbrudd er et
dyrevelferdsproblem som gir et utrivelig arbeidsmiljø.
Disse negative konsekvensene av et vinterdysenteriutbrudd er så store at man vanskelig kan
forsvare ikke å gjøre sitt beste for å unngå smittespredning. Derfor bør dette motivere til en innsats
for å motarbeide dette.
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Bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint
coronavirus (BCoV) – de to viktigste infeksjonene hos
norsk storfe. Kunnskapsstatus om betydning og
forebygging.
MARIA STOKSTAD, THEA KLEM
Institutt for produksjonsdyrmedisin/Norges veterinærhøgskole

Introduksjon
Den norske storfepopulasjonen er fri for mange infeksjonssjukdommer – en del sjukdommer
har vi aldri hatt, mens flere er utryddet etter aktive bekjempelsesprogrammer. Norge er i en
unik situasjon. Vi har likevel store problemer med endemiske infeksjoner som gir epidemier
av smittsom sjukdom. Det gjelder i første rekke smittsom diare forårsaket av BCoV og
smittsom luftvegsinfeksjon forårsaket av BRSV. Ved NVH pågår det forskning på BRSV, og
det igangsettes i løpet av 2013 et større prosjekt på BRSV og BCoV. Det gis her en oversikt
over kunnskapsstatus per i dag, samt en del foreløpige data fra BRSV-studien.
BRSV og BCoV – forekomst og betydning
BRSV og BCoV er endemiske over hele verden (Valacher 2007). Seroprevalens av BRSV har
blitt estimert til 71% på besetningsnivå og 31% på kalvenivå i Norge (Gulliksen 2009). For
BCoV er forholdene ganske like: 81% på besetningsnivå og 39% på kalvenivå. Globalt regnes
BRSV som en av hovedårsak til respirasjonssjukdom, både ved enzootisk pneumoni og som
årsak til utbrudd som smitter mellom besetninger. Klem et al. (2013) har vist at nesten alle
utbrudd av smittsom hoste skyldes BRSV i Norge. Respirasjonssjukdom og diarè er årsak til
75% av sjukdomsregistreringer hos kalv (Gulliksen 2008). BRSV er regnet som viktigste
årsak til sekundær bakteriell pneumoni, som er viktigste årsak til antibiotikabehandling hos
kalv. BCoV er viktig årsak til diare hos storfe i alle aldre, og årsak til utbrudd av
vinterdysenteri hos voksne dyr (Saif 2010). Coronavirus kan også gi luftvegssjukdom.
Foreløpige resultater etter utbrudd av vinterdysenteri i 2011/2012 viser store økonomiske tap
på grunn av redusert mjølkeproduksjon. Totalkostnadene vil også inkludere en rekke andre
faktorer, som redusert tilvekst, mjølkekvalitet, fruktbarhet og kalvehelse. For den enkelte
besetning som rammes er dermed konsekvensene store.
For BRSV er det ikke gjort tilsvarende beregninger i Norge. Foreløpige data tyder imidlertid
på at dyr som har gjennomgått klinisk BRSV-sjukdom får kroniske forandringer i luftveger
som må antas å påvirke tilvekst i betydelig grad. Hva et BRSV-utbrudd koster når voksne,
lakterende dyr rammes er ikke undersøkt.
Begge infeksjonene gir omfattende velferdsproblemer for dyra. Alvorlig luftvegsinfeksjon
utgjør et stort problem, særlig på kalv. I Danmark har BRSV blitt angitt å være det største
velferdsproblemet i kalveholdet (Larsen 2000).
Påvisning
Ved begge infeksjonene vil smitta dyr i løpet av noen dager begynne å produsere IgG, som
etter hvert blir påvisbart i serum. Etter gjennomgått infeksjonen vil dette nivået holde seg høyt
i lang tid, antakelig årevis. Effekten av slike antistoffer for beskyttelse mot nye infeksjoner er
ufullstendig, og reinfeksjon hos dyr som har antistoffer fra før er antakelig vanlig. Det vil
også bidra til at antistoffnivået holdes høyt. Parprøver med titerstigning er derfor en vanlig
måte og påvise infeksjon på. I tillegg kan agenspåvisning til en viss grad være aktuelt. For
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BRSV, som bare finnes i øvre luftveier og svært tidlig i forløpet av en infeksjon, er dette kun
gjort i forbindelse med forskning. Foreløpige resultater tyder imidlertid i retning av at PCR av
materiale fra nesesvaber er like egnet som materiale fra nedre luftveger (Klem et al, under
bearbeiding). For BCoV er det mulig å påvise virus med PCR-metode (tilbys av
Veterinærinstituttet) i fæces og i nesesvaber. Man må da også ta prøve når dyret skiller ut
virus, men denne perioden er noe lenger enn for BRSV.
Undersøkelse av tankmelk er lite egnet til å vise nylig smitte. Det er imidlertid en god, billig
og enkel metode til å identifisere negative besetninger. Maternalt tilførte antistoffer er
påvisbart ca fem måneder og vanskeliggjør diagnose.
For å få et mer oppdatert bilde av smittestatus i besetningen kan man ta samleprøve av en
gruppe førstegangskalvere. Det vil gjenspeile smittesituasjon de siste to-tre år.
Antistoffundersøkelse av kalver/ungdyr mellom fem måneder og et års alder vil belyse smitte
i løpet av siste år. Parprøve av tankmelk kan også være en diagnostisk mulighet.
Forhold ved virusene og smittemåter – likheter og ulikheter
Både BRSV og BCoV er enkelttrådede RNA-virus med kappe. Begge er relativt ustabile
utenfor verten. Viruspartiklene er sensitive for varme, tørke og UV-lys. BCoV bevarer
infektiviteten noe bedre i fæces, jord og leire.
BRSV skilles ut med neseflådd og BCoV med neseflådd, spytt og via fæces. BRSV er en ren
luftvegsinfeksjon der det ikke er viremifase. Dyr med coronavirusinfeksjon har en kort
viremifase. For BCoV ser det ut til at det er de samme stammene som gir vinterdysenteri hos
voksne og diaré hos kalv.
Normalt kvitter infiserte dyr seg med viruset i løpet av forholdsvis kort tid. Det er imidlertid
klart at friske dyr kan skille ut både BRSV og BCoV. Det er ikke avklart om dette er snakk
om subklinisk infiserte dyr, eller om det i tillegg kan forekomme persistens eller latens.
Forflytning av levende dyr er vist å være en viktig smittemåte. Iflg Husdyrregisteret ble det i
2011 omsatt ca 100 000 levende storfe i Norge. Indirekte smitte mellom besetninger er
antakelig den vanligste smittemåten mer lokalt. Mennesker, transporter og utstyr som tas med
mellom besetninger er effektive smittespredere. Luftbåren smitte mellom besetninger regnes
ikke å være av betydning.
Studier av BRSV basert på serologi av unge dyr viser at nyinfeksjonsraten og
eliminasjonsraten på besetningsnivå er svært høyt. Det tyder på at virus ofte spres mellom
besetninger, uten at det nødvendigvis gir utbrudd av sjukdom.

Preventive tiltak – har de effekt?
Ut ifra det vi har av kunnskap om smitteoverføring i dag, virker det sannsynlig at man
begrenser spredning av både BRSV og BCoV sterkt mellom besetninger hvis man unngår
1) forflytning av levende dyr, og
2) unngår overføring av fæces/dråper/mucus mellom besetninger.
Det ser ut til at både BRSV og BCoV er svært utbredt, men at det sannsynligvis finnes
områder i landet som er fri for i hvert fall BRSV. Noen områder har høy prevalens, og for det
fins områder der positive og negative besetninger ligger tett sammen (Klem, Ohlson). Det ser
ut til at det er mulig å ha negative besetninger i områder med mye smitte. Erfaringen tilsier
også at ikke alle besetninger rammes under en epidemi. Dette kan imidlertid skyldes at noen
besetninger har immunitet.
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Vaksine mot BRSV brukes i noen grad i Norge i dag. Effekten er omdiskutert og usikker.
Vaksine kan ha en plass som et av mange tiltak i enkelte besetninger. Som tiltak for å
begrense prevalens av BRSV totalt sett er det ikke egnet. For BCoV finnes det ingen
tilgjengelig vaksine.
Kunnskap om forekomst samt høy nyinfeksjonsrate og eliminasjonsrate (i hvert fall for
BRSV) tilsier at det bør være mulig å begrense forekomst av disse infeksjonene ved å
identifisere negative besetninger og øke smittebeskyttelsen i disse for å hindre ny
introduksjon. Da vil prevalensen raskt gå en del ned.
Forskning som er gjort på forebyggende tiltak er ofte gjort uten at det er klart om det har vært
epidemi i området eller virussmitte uten klinisk sjukdom. Man må anta at smittepresset
generelt blir svært mye høyere under en epidemi, og at de faktorene som er effektive for å
hindre smittespredning «i fredstid» ikke nødvendigvis er gode nok under en epidemi. Faktorer
som er vist å redusere forekomst er imidlertid liten besetningsstørrelse, lav dyretetthet,
begrenset livdyrhandel og bruk av overtrekksstøvler for besøkende (Ohlson 2010).
For spredning av disse infeksjonene må veterinæren anses å være en viktig smittekilde.
Veterinæren må antas å utsettes for store virusmengder. For eksempel kan få ting regnes å gi
så stor virusbelastning som rektalisering av dyr som skiller ut BCoV eller klinisk
undersøkelse av luftvegene på et dyr med akutt BRSV-infeksjon. Veterinæren som vektor gir
både problemer i praksishverdagen, og eventuelle omdømmeproblemer. I en
spørreundersøkelse etter vinterdysenteriutbruddet i 2011/2012 svarte 34% av produsentene at
de trodde veterinær/inseminør hadde introdusert smitte.
Konklusjon
Livdyrsalget i Norge er omfattende og er en effektiv måte å spre smitte over store avstander
Indirekte smitte mellom besetninger skyldes i all hovedsak overføring av fæces og/eller
mucus via mennesker og utstyr som bringes mellom besetningene.
De samme forebyggende tiltakene vil sannsynligvis være effektive mot de to infeksjonene.
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Reproduksjonsforhold hos hereford-kyr
NINA FJERDINGBY OG KNUT KARLBERG

Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole

Innledning
Herefordrasen stammer opprinnelig fra grevskapet Herefordshire i England. Området var
tidlig kjent for gode kjøttdyr. Allerede på 1700-tallet ble avlsarbeidet intensivert, og den
første stamboka for herefordrasen ble opprettet i 1846. Litt over hundre år senere ble de første
herefordkyrne importert til Norge. Rasen har blitt populær her i landet da dyra utnytter
marginale beiteområder, kalver lett og får livskraftige kalver med stor tilvekst. I tillegg er
dyra rolige og letthåndterlige.
Innledningsvis presenteres reproduksjonsdata fra Storfekjøttkontrollen med kommentarer.
Dernest beskrives resultater fra egne studier når det gjelder forhold ved eggstokkfunksjon,
drektighet og spesielt fosterets plassering under drektigheten.

Reproduksjonsdata
Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. I
2011 var nær 54 % av landets storfekjøttprodusenter og 75 % av landets mordyr med i denne
kontrollen. Fra Storfekjøttkontrollens årsmelding for 2011 framgår det at herefordkua får sin
første kalv i gjennomsnitt 27,3 måneder gammel og har et kalvingsintervall på 12,9 måneder.
Når det gjelder innkalvingsalder, er aberdeen angus én måned yngre og limousin tre måneder
eldre, mens charolais har tilnærmet samme alder. Kalvingsintervallet hos aberdeen angus er
0,2 måneder kortere enn hos hereford, mens charolais og limousin har henholdsvis 0,1 og 0,3
måneder lengre. Ser en på antall dødfødsler, kommer herefordrasen best ut med sine tre
prosent, men raseforskjellene er ikke store. Når det gjelder kartlegging av brunstforhold hos
de ulike kjøttferaser har lite vært gjort, men en norsk undersøkelse med aktivitetsmåleren
Heatime har nylig vist at herefordkyr er mindre aktive ved brunst enn charolais og
krysningsdyr (Gillund et al. 2012). Selv om antall inseminasjoner i 2011 med herefordsæd var
2353, ble bare 584 utført på rasen hereford. Fire hundre og førtini dyr (1,3 inseminasjoner per
dyr) tilsier at under ti prosent av herefordmordyr blir inseminert med sæd fra egen rase. Dette
er på samme nivå som hos aberdeen angus, men langt lavere enn hos charolais og limousin
som begge har rundt tjue prosent.

Egne studier
Hos kjøttfe er få data tilgjengelig når det gjelder hvordan eggløsninger alternerer mellom
eggstokkene og hvordan fostrenes kjønnsfordeling er i høyre og venstre børhorn. Målet med
studien var å undersøke hvilke eggstokker som hadde eggløsning i løpet av flere påfølgende
brunster, og i tillegg å registrere hvordan kalver av ulikt kjønn fordeler seg i de to børhorn
under drektighet hos hereford.

Materiale og metoder
I studien, som gikk over to år, ble 59 herefordkyr, fordelt på to gårder, undersøkt ved
rektalisering annenhver uke fra kalving til ny drektighet ble påvist. Totalt ble 100
eggløsninger og 56 brunstintervaller kartlagt. Eggløsningene ble verifisert gjennom funn av
velutviklede gule legemer. Seks uker etter paring ble dyra drektighetsundersøkt ved
rektalisering. I alt ble 65 drektigheter undersøkt, og det ble notert i hvilken eggstokk det gule
legemet var og i hvilket horn fosteret var plassert. Kalvingsdata, inkludert kalvens kjønn, ble
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innsamlet rett etter fødsel og senere sammenlignet med palpasjonsfunnene i drektigheten. Da
tre av kuene var drektige med tvillinger, ble disse ekskludert fra den delen av materialet som
omfattet kjønnsfordeling, slik at dette bare besto av 62 drektigheter.

Resultater
I 63 av de 100 brunstene hadde kyrne eggløsning i høyre eggstokk og i 37 av dem i venstre.
Blant de 56 kyrne som ble fulgt gjennom to påfølgende brunster, hadde 18 eggløsning i høyre
eggstokk begge ganger, mens fire hadde eggløsning to ganger i venstre eggstokk. Det var 34
av kyrne (61 %) som hadde eggløsning på motsatt side i påfølgende brunst. Tolv av dem
forandret side fra høyre til venstre, mens 22 kyr som hadde hatt eggløsning i venstre eggstokk
fikk sin neste på høyre side.
De 62 drektige kyrne fødte totalt 29 oksekalver og 33 kvigekalver. I alle tilfellene lå fosteret
på samme side som det gule legemet. Fordelingen slik disse kalvene lå i børhorna framgår av
tabell 1.
Tabell 1. Fordeling av okse- og kvigefoster i venstre og høyre børhorn
Børhorn
Gruppe

Antall totalt

Antall drektige

62

Antall okser
Antall kviger

Venstre

Høyre

21

41

29 (47 %)

11 (52 %)

18 (44 %)

33 (53 %)

10 (48 %)

23 (56 %)

Totalt 15 kyr ble fulgt gjennom to drektigheter; ni av dem var drektige i samme børhorn
begge år, syv i høyre børhorn og to i venstre. Bare fire av de femten fødte kalv med samme
kjønn begge åra. To av kyrne med gult legeme på høyre side begge år hadde tvillinger det
siste året, men også da bare ett gult legeme. Dette tilsier at de det siste året fødte eneggede
tvillinger.

Diskusjon og konklusjon
I denne studien ble det påvist langt flere eggløsninger i høyre eggstokk enn i venstre, og
naturlig nok var det flest drektigheter i høyre børhorn. Resultatene viste videre at det var en
klar tendens til at en eggløsning i venstre eggstokk etterfølges av en eggløsning på høyre side.
Dette er i samsvar med tidligere undersøkelser hos andre raser (Rajakoski 1960, Pierson 1987,
Fjerdingby 2011). Når det gjelder påfølgende eggløsninger i samme eggstokk var to på høyre
side langt mer hyppig forekommende enn to på venstre. To etter hverandre på venstre side
hadde lavere frekvens enn alle andre kombinasjoner. Det var ingen tendens i forskjell mellom
høyre og venstre børhorn når det gjaldt kalvens kjønn. Dette er i samsvar med resultater fra en
studie hos NRF (Fjerdingby 2011), men ikke i samsvar med resultater fra to andre studier der
det ble påvist større frekvens av okser i høyre børhorn (Hylan et al. 2009, Giraldo et al. 2010).
De sistnevnte har vurdert muligheten av kjønnsbetinget fosterdød, men har ikke påvist
holdepunkter for en slik teori.
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Erfaringer med HeatimeTM aktivitetsmåler i
brunstkontroll på kjøttfe
PER GILLUND¹, TORKJELL LUNDE BØRSHEIM², PER KRISTIAN GROSETH2 OG KNUT KARLBERG2
¹Geno SA avl og semin, ²Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole

Innledning
Det er en vanlig oppfatning at det er vanskeligere å observere brunst hos kjøttfe enn hos
mjølkeku, og at dette skyldes at kjøttfe er roligere og viser mindre brunsttegn enn mjølkeku.
Det er gjort lite forskning på brunstatferd hos kjøttfe. I undersøkelser som er gjort er det hos
kjøttfe funnet tilsvarende brunstlengde og antall oppritt per brunst som beskrevet hos
mjølkeku, men det er vanskelig å trekke konklusjoner om raseforskjeller (Rae et al 1999,
Stevenson et al 1996). Kjøttfe viser det samme spekteret av brunsttegn som mjølkeku, og det
er sterkere brunsttegn og lengre brunst når flere kyr er i brunst samtidig. Oppstalling og
driftsforhold har stor betydning for både brunststyrke og -lengde (Floyd et al 2009, Hurnik og
King 1987).
Alle typer aktivitetsmålere fungerer etter samme prinsipp. Når kua/kviga er brunstig, vil den
bevege seg betydelig mer enn utenom brunst. Aktivitetsmåleren vil fange opp dyrets
bevegelsesmønster. Perioden med forhøyet aktivitet opptrer ca 20 - 30 timer før eggløsning
(Roelofs et al 2005). Det er flere typer aktivitetsmålere i bruk i Norge. Det vanligste er at
måleren er integrert i mjølkings- eller fôringssystemet, og dermed hovedsakelig i bruk på
mjølkekyr. Bruk av aktivitetsmålere har ikke vært vanlig i kjøttfebesetninger. HeatimeTM er et
såkalt ”stand-alone” (frittstående) system som i prinsippet kan brukes i alle fjøs og binger der
dyra går løse, eller ute på beite. Denne aktivitetsmåleren er derfor egnet også i
ammekubesetninger. Målet med denne studien var å teste effektiviteten av HeatimeTM i
ammekubesetninger ved å undersøke graden av aktivitetsøkning ved brunst, presisjonen av
systemet, optimalt avstand fra alarmsignal til inseminering og drektighetsresultater etter
inseminering basert på alarmsignal.

Beskrivelse av HeatimeTM
Systemet består av en transponder, en antenne og en dataenhet med skjerm. Transponderen
sitter på halsen på dyret og samler opp 2-timers ”pakker” med dyrets aktivitet, som lagres i
maksimalt 24 timer. Fordelen med at transponderen sitter på halsen er at alle bevegelser hos
dyret registreres, ikke bare beinbevegelser som med et pedometer på foten. Data i
transponderen blir avlest med infrarød teknologi når dyra passerer denne. Antenna må være
strategisk plassert i fjøset, slik at data blir avlest minimum to ganger daglig. Avlesning kan
også skje med transportabel antenne.
Systemet kalibreres i forhold til dyrets normalaktivitet og den gjennomsnittlige aktiviteten hos
alle dyr med transponder i besetningen. Når ett eller flere dyr med transponder har
alarmutslag, vil ei rød lampe blinke. Umiddelbart etter avlesning vil skjermbildet vise hvilke
dyr det gjelder, graden av utslag og antall timer siden høy aktivitet. Alarmen slår ut når
aktiviteten er på 5 eller mer, på en skala fra 0 (ved nedsatt aktivitet under 0) til 60 - 70.
Anbefalt insemineringstidspunkt er 15 – 25 timer etter alarmutslag. Gjennomsnittsaktiviteten i
besetningen vises også, da denne kan være forhøyet og må tas hensyn til, for eksempel ved
generell uro i fjøset eller ved beiteslipp. Noen dyr har nedsatt aktivitet på grunn av sjukdom
eller uregelmessig aktivitet som følge av eggstokkcyster. Slike hendelser vil også fanges opp.
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Materiale og metoder
Studien ble gjennomført i løpet av 2010 og 2011. Totalt inngikk 113 brunster hos 88 kyr og
kviger av kjøttferase i materialet. Disse dyrene var oppstallet i løsdrift i fire besetninger.
Besetning 1: Krysningsdyr , besetning 2: Hereford, besetning 3 og 4: Charolais (Tabell 1)
Dyrene ble utstyrt med transpondere festet til halsreim, en til to brunstsykluser før
inseminering. Dette både fordi systemet trenger noe tid til å kalibreres i forhold til normal
aktivitet på besetnings- og individnivå, og for å sikre at dyrene var i regelmessig syklus.
Terskelverdien ble satt til 4,0 i alle besetningene, i besetning 2 ble den nedjustert til 3,5.
Antenna var i tre av besetningene fastmontert over drikkekar eller i en passasje som dyra
måtte gjennom. I besetning 3 ble aktiviteten avlest med håndholdt antenne.
Bøndene registrerte data fra kontrollboksen to ganger daglig. Data som ble registrert var
individnummer, høyeste aktivitetsnivå (på en skala fra null til cirka 50), gjennomsnittlig
aktivitetsnivå i besetningen, tid for avlesing og tid etter høyeste aktivitet. I tillegg utførte
bøndene visuell brunstkontroll. Minimum to brunstrunder ble gjennomført per dag, og
brunsttegn registrert. Klokkeslett for alle insemineringer ble registrert. Dette dannet grunnlag
for beregning av intervall fra alarmsignal til inseminasjonstidspunkt. Drektighetsundersøkelse
ble utført ved manuell palpasjon rundt seks uker etter inseminering. På dette grunnlaget ble
drektighetsprosent beregnet hos kyr som var inseminert på grunnlag av alarmutslag. Det ble
kun utført drektighetsundersøkelser i 2011.
Dyr som hadde alarmutslag og ble inseminert inngikk forsøksmaterialet. Dyr med
ufullstendige registreringer ble utelatt. Gjennomsnitt av høyeste alarmutslag og
gjennomsnittlig avstand fra alarmutslag til inseminering ble beregnet for hver besetning.
Drektighetsprosent ble beregnet hos dyra som ble inseminerte etter alarmutslag og som ble
drektighetsundersøkt.

Resultater og diskusjon
Gjennomsnittlig høyeste aktivitetsnivå for alle alarmutslag var 16,0. Laveste verdi var 3,5 og
høyeste verdi var 54. Både gjennomsnittlig høyeste aktivitetsnivå og intervall for verdiene var
vesentlig lavere i denne studien enn en liknende studie gjort på norske mjølkekyr (Gillund et
al 2011). Det var signifikant lavere aktivitetsnivå hos hereforddyra enn hos krysninger og
charolais (Tabell 1). Disse resultatene underbygger påstanden om at kjøttfe er roligere enn
mjølkekyr, og antyder at hereford har lavere aktivitetsnivå i forbindelse med brunst enn de
andre rasene som inngikk i studien.
Gjennomsnittlig intervall fra alarmsignal til inseminering var 21,9 timer (standardavvik 7,8).
Dette er sammenliknbart med registreringer hos norske mjølkekyr (Gillund et al 2011). Hos
hereford var det signifikant lenger intervall fra alarmsignal sammenliknet med krysningskyr,
og tendens til lengre intervall sammenliknet med charolais (Tabell 1). I materialet fra 2011
ble det ikke funnet forskjellig aktivitetsnivå eller intervall til inseminering hos dyr som etter
inseminering var drektige eller tomme.
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Tabell 1. Aktivitetsnivå og intervall fra alarm til inseminasjon ved brunstobservasjoner med
HeatimeTM i fire kjøttfebesetninger
Antall brunster
Aktivitetsnivå Timer fra alarm til ins.
b*
b*
Besetning 1
38
22,5
19,0
Krysninger
a*
a*
Besetning 2
28
7,5
25,9
Hereford
c*
a,b*
Besetning 3 og 4
47
16,5
21,7
Charolais
Alle besetninger
113
16,0
21,9 (sd 7,8)
*Forkjellige bokstaver, signifikant forskjell 95% CI
Terskelverdi for alarmutslag på 4,0 ser ut til å være tilfredsstillende hos kjøttfe. I
herefordbesetningen fungerte terskelverdi på 3,5 tilfredsstillende. Aktivitetsmåleren varslet
brunster som ikke ble fanget opp ved visuell brunstkontroll. Ved å senke terskelverdi for
alarmutslag fanges flere brunster opp. Imidlertid vil lavere terskelverdi også gi økt
sannsynlighet for alarmutslag hos kyr som ikke er brunstige (falske positive). Visuell
brunstkontroll viste seg å være nyttig for å ekskludere falske positive alarmutslag. Svært få
brunster ble oppdaget ved visuell kontroll uten at HeatimeTM-systemet ga alarmutslag (falske
negative). Det ble ikke foretatt progesteronmåling i studien, dermed har en ikke noe sikkert
mål for falske positive og falske negative utslag.
Drektighetsresultater ble beregnet hos 64 kyr som ble inseminert i 2011. Drektighetsprosenten
etter første inseminering var 56. Andelen drektige etter inseminering på grunnlag av
alarmutslag var 76 % ved endt bedekningssesong. Det var ingen signifikante forskjeller
mellom besetninger eller raser.

Konklusjon
Gjennomsnittlig intervall fra alarmutslag til inseminering var 21,9 timer, og dette ga
tilfredsstillende drektighetsprosent. Det var lavere aktivitet hos hereford sammenliknet med
charolais og krysningsdyr. Hos kjøttfe ser det ut til å være gunstig å senke terskelgrensen for
alarmutslag lavere (rundt 4) enn anbefalingene fra produsenten. Erfaringer med bruk av
HeatimeTM tilsier at transpondere bør monteres en til to brunstsykluser før planlagt
inseminasjonstidspunkt.
I alle besetningene påviste HeatimeTM brunster som ikke ble observert ved visuell
brunstkontroll. Systemet ser ut til å ha en tilfredsstillende presisjon. Bruk av aktivitetsmåler
kombinert med visuell brunstkontroll gir best sikkerhet. Undersøkelsen viser at HeatimeTM
kan være et nyttig hjelpemiddel innen brunstkontroll i kjøttfebesetninger.

Referanser
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Interdigital / digital dermatitt og hornforråtnelse hos
norske melkekyr-en klinisk og bakteriologisk studie i 14
problem- og kontrollbesetninger
MAREN KNAPPE-POINDECKER¹, TIM KÅRE JENSEN², KIRSTINE KLITGAARD², HANNAH
JØRGENSEN³, ROLF BJERKE LARSSEN1 OG TERJE FJELDAAS¹
¹Prod.Med, Norges Veterinærhøgskole, ²DTU Veterinærinstituttet i Danmark, ³Veterinærinstituttet, Oslo

Introduksjon
Forekomsten av de delvis smittsomme klauvsykdommene interdigital dermatitt (ID), digital
dermatitt (DD) og hornforråtnelse (HF) øker i norske melkekubesetninger. Interdigital
dermatitt er en overfladisk hudinfeksjon som sjelden forårsaker halthet. Dichelobacter
nodosus blir ofte isolert fra lesjonene, og dårlig hygiene med mye gjødsel og urin disponerer.
D. nodosus opptrer som virulente og lavvirulente varianter, og antigenetisk blir bakterien delt
inn i 10 serogrupper (A-I og M) og 18 serotyper. Tidlige stadier av ID kan være vanskelig å
skille fra DD som forårsaker en mer alvorlig hudinfeksjon som kan føre til halthet og nedsatt
ytelse. Det viktigste etiologiske agens ved DD er Treponema spp. som kan være veldig
smittsom. Treponema spp. kan allokeres til 18 kjente fylotyper (PT1-PT18). Hornforråtnelse
opptrer hyppig når klauven er tilgriset med gjødsel og urin. Flere studier har vist en nær
sammenheng mellom HF og ID. Målet for denne studien var å genere økt kunnskap om ID,
DD og HF samt å utrede den årsaksmessige betydningen av D. nodosus og Treponema spp. i
besetninger som hadde slitt med disse sykdommene og i kontrollbesetninger hvor man
forventet at klauvhelsa var god.
Materiale og metode
Basert på registeringer i Helsekort og informasjon fra lokale klauvskjærere og veterinærer ble
8 besetninger med høy forekomst av smittsomme klauvsykdommer samt 6 besetninger med
lav forekomst valgt ut til å delta i studien. Like mange bås- og løsdriftsfjøs ble inkludert.
Studiepopulasjonen besto av 14 besetninger og 633 kyr, hvorav 444 var oppstallet i
løsdriftsfjøs og 189 i båsfjøs. Alle melkekyr og kviger i de to siste månedene av drektigheten
ble undersøkt en gang i løpet av oppstallingsperioden 2010-2011 i forbindelse med
rutinemessig klauvskjæring. Locomotion score (LocS) ble bedømt på en skala fra 1 (haltfri) til
5 (belaster ikke beinet) (Sprecher et al., 1997). Renhet på klauvveggen, i klauvspalten og i
balleområdet ble hver bedømt på en skala fra ren (grad 1) til skitten (grad 3) og lagt sammen
til en renhetsscore klauv. Fordi det kan være vanskelig å skille mellom ID og DD, ble disse
sykdommene registrert under betegnelsen «dermatitt» (D). Bare klauvlidelser på bakbeina ble
diagnostisert, og HF og D ble registrert på en skala fra mild (grad 1) til alvorlig (grad 3). Det
ble tatt bakteriologiske prøver av ti kyr i hver besetning, hvorav sju kyr hadde symptomer på
smittsomme klauvsykdommer og tre kyr var klinisk friske. Svaberprøver ble analysert for D.
nodosus ved hjelp av PCR, dyrking, virulenstesting og serogrupping ved VI i Oslo. Biopsiene
ble lagt på 10 % formalin og analysert histologisk ved DTU-VI i Danmark for påvisning av
Treponema spp og D. nodosus ved fluorescens in situ hybridisering (FISH) (Klitgaard et al.,
2008). Ved den histopatologiske undersøkelsen ble lesjonene i både epidermis og dermis
gradert som milde (grad 1), moderate (grad 2) eller omfattende/diffuse (grad 3).
Resultater
Prevalensen av klauvsykdommer var 74 % i problembesetningene og 52 % i
kontrollbesetningene. I båsfjøs var prevalensen av D og HF høyere i problem- enn
kontrollbesetningene. Prevalensen av D og HF i løsdriftsfjøs var imidlertid høy både i
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problem- og kontrollbesetninger. Kun 1,4 % av kyrne hadde karakteristiske DD lesjoner, og
bare 3,1 % viste halthet (LocS ≥ 3).
Tabell 1. Gjennomsnittgrad dermis og epidermis samt påviste Treponema spp. fylotyper og D. nodosus
serogrupper hos klinisk friske kyr (F) og kyr med dermatitt og/eller hornforråtnelse (S) fra 10 prøvetatte kyr i 14
melkekubesetninger.
Besetning
Dermis
Epidermis
Treponema spp. fylotyper
D. nodosus serogrupper
gjennomsnitt score
gjennomsnitt score
S
F
S
F
S
F
S
F
a
1
1,
6
1
1,4
0,3
2,6
0
A, C, I
-2
2a

1,3

0,7

2,1

0

1

-

A, E

-

3a

0,9

1

2,3

0

1

-

B

-

4a

1

1

2,7

0

1, 6, 13, 15

-

C, H

-

5b

1,6

1,7

1,7

2,7

1

Ingen påvist

B, C

-

6b

0,3

0,7

2,3

0

Ingen påvist

-

G, I

I

7b

0,6

0

0,7

0,3

1

-

-2

-

8c

0,3

0,3

2,3

0,3

3

-

A, B, H, I

A, I

9c

1

0,7

2,1

0

13

Ingen påvist

A, E, H

A

10 c

0,3

0,3

2,3

0

1, 3, 6, 13

-

B, C, D, G

C, D

11 c

0,7

0,3

1,6

0,3

1, 6, 13

-

B, G

A

12d

1,3

0,7

2,3

0

1, 2, 3, 13

-

A, B, E

-

13 d

0,8

0,3

2,1

0

Ingen påvist

-

A, C, E

-

14 d

0

0,6

0

0,3

-

-

-2

-

Alle
(CI)

1, 2, 3, 6, 13,
Ingen påvist
0,9
0,6
2,1
0,3
A, B, C, D,
A, C, D,
15
(0,8(0,4-0,8)
(1,9-2,3)
(0,1-0,5)
E, G, H, I
I
1,0)
a
Problembesetninger løsdrift, b Kontrollbesetninger løsdrift, c Problembesetninger båsfjøs, d Kontrollbesetninger
båsfjøs, 1Fylotyping ikke gjennomført da Treponema spp. ikke ble påvist, 2Serotyping ikke gjennomført da D.
nodosus ikke ble påvist.

Dichelobacter nodosus ble påvist i alle besetningene bortsett fra ett båsfjøs, men prevalensen
varierte mye mellom besetningene. Totalt ble bakterien påvist hos 82,9 % av kyrne i både
løsdriftsfjøsene og båsfjøsene. Det ble kun påvist lav-virulente isolater. Alle serogrupper
bortsett fra F og M ble påvist.
Treponema spp. ble påvist i 13 av 14 besetningene, og prevalensen var 30 % i båsfjøsene og
50 % i løsdriftsfjøsene. Seks tidligere beskrevne fylotyper ble påvist, hvorav PT1 var den
hyppigste (Tabell 1). I tillegg ble det påvist Treponema spp. i ti av besetningene som ikke
samsvarte med tidligere påviste fylotyper. Mangfoldet av fylotyper var begrenset da det kun
ble påvist 1-4 forskjellige fylotyper i hver besetning og gjennomsnittlig bare 2 fylotyper hos
hver ku. Analysene har foreløpig identifisert en ny fylotype blant de ukjente. Den har fått
navnet PT19 og er registrert internasjonalt i GenBank.
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Analysene viste sterk sammenheng mellom D og D. nodosus og mellom D og Treponema
spp. (Figur 1 og 2). I tillegg viste analysene sammenheng mellom D og HF (P=0.001), og
mellom D og renhetsscore ≥7 (P=0.003).

1
0,9
0,8
0,7
Ikke påvist

0,6
Prevalens av D. 0,5
nodosus
0,4

PCR
PCR og dyrking

0,3

PCR og FISH

0,2

PCR, dyrking og FISH

0,1
0
0

1

2

3

Dermatitt score

Figur 1. Prevalens av D. nodosus påvist ved PCR, dyrking og / eller FISH hos klinisk friske kyr og kyr med
forskjellige grader av dermatitt.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
Prevalens av
forskjellige grader 0,5
av Treponema spp.
0,4

Score 0

0,3

Score 3

Score 1
Score 2

0,2
0,1
0
0

1

2

3

Dermatitt score

Figur 2: Prevalens av forskjellige grader av Treponema spp. påvist ved fluorescent in situ hybridization hos
klinisk friske kyr og kyr med forskjellig grad av dermatitt.
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Diskusjon

Andelen halte kyr var lav sammenlignet med utenlandske studier (Archer et al., 2010). Det
skyldes sannsynligvis at forekomsten av ID, som sjelden forårsaker halthet, var høy i vår
studie, mens få kyr hadde karakteristiske DD lesjoner.
Den høye forekomsten av klauvsykdommer i kontrollbesetningene viser at det kan være
vanskelig å forutsi klauvhelsa i en besetning selv med informasjon fra Helsekort, klauvskjærer
og veterinær. Det er derfor viktig med god smittehygiene og desinfeksjon av
klauvskjæringsutstyr.
D. nodosus har tidligere blitt isolert fra ID, hvilket vår studie støtter da bakterien ble påvist
hos 98,7 % av kyrne med D. Imidlertid ble bakterien også påvist hos 60,3 % av de friske
kyrne, hvilket er vesentlig høyere sammenlignet med tidligere studier. At det kun ble påvist
lav-virulente D. nodosus stammer i disse rene storfebesetningene samsvarer også med andres
resultater. Det viser at D. nodosus stammer fra storfe heller ikke under norske forhold er en
vanlig smittekilde for alvorlig fotråte hos sau.
Treponema spp. ble hyppig påvist til tross for at karakteristiske DD lesjoner kun ble påvist
hos 1,4 % av kyrne. Disse funnene bekrefter at det klinisk kan være vanskelig å skille mellom
ID og DD. I motsetning til D. nodosus ble Treponema spp. påvist hos svært få klinisk friske
kyr, mens prevalensen økte til over 60 % hos kyr med D. Alle kyr med D grad 3 fikk påvist
Treponema spp. Disse resultatene viser at sjansen for å introdusere Treponema spp. i en
besetning øker vesentlig allerede ved lav grad av D. Samtidig viser studien at kyr der det etter
grundig undersøkelse av klauvene ikke er påvist dermatitt, innebærer liten risiko for å
overføre smitten til andre besetninger. Fylotypingen viste lite mangfold både på individ- og
besetningsnivå sammenlignet med utenlandske studier, og prevalensen av Treponema spp. i
denne studien var også lav sammenlignet med land som Danmark og Tyskland. Disse
resultatene samsvarer godt med det foreløpig milde kliniske bildet i Norge.
Større histologiske forandringer i epidermis enn i dermis indikerer at dermatitt hos norske
melkekyr er mer overflatisk sammenlignet med hva som er registrert hos danske kyr med
digital dermatitt (Rasmussen et al., 2012).

Konklusjon
Denne studien viser at både D. nodosus og Treponema spp. samt hygiene er viktig for
patogenesen ved ID og DD i norske melkekubesetninger og samtidig at det er kliniske,
bakteriologiske og histopatologiske forskjeller mellom Norge og andre europeiske land.

Referanser
Fullstendig referanseliste fås ved henvendelse til førsteforfatter.
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Effekten på klauvhelsa av fotbad med vann, fotbad med
CuSO4, spyling med vann og spyling med vann og
glutaraldehyd – fire kontrollerte forsøk i en
melkekubesetning
TERJE FJELDAAS¹, KNUT EGIL BØE2 OG MAREN KNAPPE-POINDECKER1
¹Prod.med, Norges veterinærhøgskole, ²IHA, Universitet for miljø og biovitenskap.

Introduksjon
De smittsomme klauvsjukdommene interdigital / digital dermatitt og hornforråtnelse øker hos
storfe i Norge. Mye gjødsel og urin disponerer, og desinfiserende fotbad brukes for å
behandle og forebygge sjukdommene. Flere av desinfeksjonsmidlene har imidlertid ugunstige
helse- og miljømessige konsekvenser, og det er økt fokus på om vasking eller spyling med
vann kan forebygge smittsomme klauvsjukdommer. Målet var i fire kontrollerte studier å
undersøke effekten på klauvhelsa av fotbad med vann, fotbad med CuSO4, spyling med vann
og spyling med vann og glutaraldehyd.
Studien inngår i NFR-prosjektet «Fotråte hos sau og nærstående smittsomme
klauvsjukdommer hos storfe i Norge», som er et samarbeid mellom NVH, VI og UMB.
Animalia, TINE SA og DeLaval har gitt økonomisk støtte.
Materiale og metoder
Alle fire forsøkene ble gjennomført som kontrollerte kliniske forsøk på kunivå i en
løsdriftbesetning med ca 45 NRF kyr i løpet av 2 oppstallingssesonger fra oktober 2010 til
mai 2012. Besetningen hadde hatt klauvproblemer med dermatitt (D) og hornforråtnelse (HF)
i flere år, og både Dichelobacter nodosus og Treponema spp. hadde tidligere vært påvist.
Studiegruppene ble med utskillerport styrt gjennom fotbadet / spylesystemet, mens
kontrollgruppene ble styrt utenom. Gruppeinndeling, forsøkenes varighet og gjennomførte
tiltak for forsøkene er vist i Tabell 1.
Tabell 1: Gruppeinndeling, forsøkenes varighet og gjennomførte tiltak i de fire forsøkene.
Forsøk
Studiegruppe
Kontrollgruppe
1

A (N=20)

B (N=19)

Okt 19 2010 –

Fotbad med vann – Rengjort og fylt med rent vann før hver

Jan 27 2011

melking

Ikke fotbading

2

A1 + B1 (N=22)

A2 + B2 (N=18)

Jan 27 2011 –

Fotbad med 7 % CuSO4 hver 2. uke – Ny

Mai 5 2011

desinfeksjonsløsning hver 3. dag

Ikke fotbading

3

C (N=22)

D (N= 19)

Oct 25 2011 –

Automatisk spyling med vann (0.8– 1.0 liter med 7 bars

Jan 30 2012

trykk) i Bovibooster klauvvasker

Ingen spyling med vann

4

C1 + D1(N=23)

C2 + D2) (N=23)

Jan 30 2012 –

Spyling med vann etterfulgt av spyling med 5 ml 50 %

Mai 2 2012

Hoof Smart® Bath løsning (glutaraldehyd) per ku

Ingen spyling med vann /
ingen desinfeksjon
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Før og etter hvert forsøk ble alle kyrne undersøkt mht halthet (LocS) og reinhet. I klauvboks
ble klauvenes reinhet bedømt, og klauvkapselens hardhet ble målt med Shore durometer og
visiteringstang. Forekomsten av klauvsjukdom på bakklauvene ble registrert som
tilstedeværende eller ikke, mens D, som inkluderer interdigital og digital dermatitt, og HF ble
registrert som 0 (ikke til stede), 1 (mild), 2 (moderat) eller 3 (alvorlig). Svaberprøver prøver
mhp D. nodosus ble undersøkt ved VI i Oslo, og biopsier mht Treponema spp. ble undersøkt
ved DTU–VI i Danmark. I løpet av Forsøk 1 ble kyrne observert etter to melkinger ved
passasje gjennom vannbadet. Det ble tatt prøver av fotbadvannet etter passasjene for å måle
sediment. I Forsøk 4 ble videoovervåkning gjennomført etter 22 påfølgende melkinger for å
identifisere hvordan kyrne plasserte bakklauvene i spyleboksen.
Resultater
Tendens til hardere klauvhorn ble i Forsøk 2 påvist i studiegruppen etter passasje gjennom
koppersulfat sammenlignet med kontrollgruppen. I Forsøk 1, 3 og 4 ble det ikke påvist
forskjeller i klauvenes hardhet mellom gruppene. For alle forsøkene var det tendens til reinere
klauver i studiegruppene etter 3 måneder sammenlignet med kontrollgruppene.
Studiegruppen hadde tendens til lavere LocS enn kontrollgruppen ved avslutningen av alle
forsøkene. Andelen friske klauver i Forsøk 2 med koppersulfat økte noe i begge gruppene,
men økningen var tydeligst i studiegruppen.
1
0,9
0,8
0,7

Før forsøk

0,6

Etter forsøk

Gj. snitts
0,5
grad
0,4

Før kontroll
Etter kontroll

0,3
0,2
0,1
0

Figur1: Gjennomsnittsgraden av dermatitt (D) i studie- og kontrollgruppene før og etter alle forsøkene.

Gjennomsnittsgraden av D før og etter alle forsøkene er vist i Figur 1. I Forsøk 1 ble D
redusert i gruppen som gikk gjennom fotbad med vann sammenlignet med kontrollgruppen
(P=0.0016). I Forsøk 2 med koppersulfat ble D redusert både i studie- og kontrollgruppen,
men mest i studiegruppen. I Forsøk 3 med vannspyling var D uendret i studiegruppen, men
ble redusert noe i kontrollgruppen. I Forsøk 4 ble D noe redusert i studiegruppen, men var
tilnærmet uendret i kontrollgruppen.
Gjennomsnittsgraden av HF før og etter alle forsøkene er vist i Figur 2. I Forsøk 1 økte HF
noe i studiegruppen og var tilnærmet uendret i kontrollgruppen. I Forsøk 2 økte forekomsten
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av HF i kontrollgruppen, men var tilnærmet uendret i studiegruppen. I Forsøk 3 og 4 økte HF
både i studie- og kontrollgruppen.
1
0,9
0,8
0,7

Før forsøk

0,6
Gj. snitts
0,5
grad
0,4

Etter forsøk
Før kontroll
Etter kontroll

0,3
0,2
0,1
0

Figur 2: Gjennomsnittsgraden av hornforråtnelse (HF) i studie- og kontrollgruppene før og etter alle forsøkene.

Dichelobacter nodosus ble påvist med tilnærmet samme prevalens og omfang i studie- og
kontrollgruppene før og etter alle fire forsøkene. For Treponema spp. var det i følge
foreløpige analyser heller ingen sikre forskjeller mellom studie- og kontrollgruppene før og
etter de to første forsøkene.
Ved observasjonen av de to passasjene gjennom fotbadet med vann (Forsøk 1) gjorde
henholdsvis ingen og ei ku fra seg. Analysen av det omrørte vannbadet etter passasjen der
ingen kyr hadde gjort fra seg viste 16,3 ml sediment per liter, mens 26,3 ml ble påvist per liter
når ei ku hadde defekert.
Videoovervåkningen av spyleboksen i Forsøk 4 vist at kyrne plasserte bakklauvene korrekt
ved 69 % og med begge bakklauvene bak spyledysene ved 14 % av passasjene. Fire kyr
forårsaket mer enn halvparten av feilplasseringene.

Diskusjon
Til tross for at forsøksbesetningen var relativt stor i norsk målestokk, så var antall kyr lavt for
å kunne påvise sikre forskjeller. Foreløpig er bare effekten av vannbad på klauvhelsa
analysert statistisk. Studie- og kontrollgruppene oppholdt seg i samme areal og ble påvirket
av samme miljø. Det har høyst sannsynlig bidratt til å redusere forskjellene mellom studie- og
kontrollgruppene.
Ingen forskjell i klauvhornets hardhet mellom studie- og kontrollgruppa i forsøkene der
studiegruppen ble vasket eller spylt med vann står i motsetning til en studie av Borderas & al.
(2004) som viste at klauvhornet raskt absorberer vann og at hardheten reduseres med økt
vanninnhold. Ingen slik effekt i våre forsøk skyldes sannsynligvis kortvarig påvirkning.
Tendens til hardere klauvhorn i Forsøk 2 der studiegruppen gikk gjennom koppersulfat kan
delvis forklares ved at koppersulfat har en astringerende effekt (Greenough & Weaver, 1997).
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Mindre D hos dyra som hadde gått gjennom vannbad i Forsøk 1 skyldes trolig at vannet hadde
skylt bort gjødsel og urin og redusert påvirkningen av ammoniakk og bakterier.
Observasjonene og sedimentanalysen viste at gjødsel tilsvarende 1 til 2 defekasjoner ble skylt
bort. Forsøket indikerer at et skyllekar med vann før desinfeksjonskaret kan være nyttig, men
studier av Cook & al. (2011) viste at slike kan føre til økt gjødselavgang og forurensning av
desinfeksjonsbadet. Det store forbruket av vann gjør metoden lite egnet.
Studien indikerer at fotbad med koppersulfat (Forsøk 2) var det beste alternativet, og
tendensen til positiv effekt på klauvenes hardhet, D og HF samsvarer med tidligere studier.
Kopper brytes imidlertid ikke ned i jordsmonnet, og i EU er bruk av koppersulfat til fotbad
forbudt.
Ingen positiv effekt av spyling med vann på D eller HF i Forsøk 3 kan skyldes det lave
volumet, at bare bakbeina ble spylt og at kun plantarsiden av klauva / ballehuden ble truffet av
vannstrålen. At noen kyr i følge eier plasserte bakklauvene bak spyledysene også i dette
forsøket var ugunstig. Forsøket indikerer at spyling med bare vann ikke har kurativ eller
forebyggende effekt på D og samsvarer med en studie av Thomsen & al. (2012) som
imidlertid fant positiv effekt på digital dermatitt av spyling med vann med 0,4 % såpe.
Studien indikerer at spyling med vann med påfølgende desinfeksjon med glutaraldehyd kan
ha positiv effekt på D. Vannforbruket og forbruket av desinfeksjonsmiddel var lavt.
Plasseringen av klauvspyleboksen etter melkegrava forårsaket imidlertid forsinkelse i
kutrafikken, og feil plassering av klauvene i forhold til spyledysene var en ulempe. Ved
plassering av spylesystemet i melkeroboten unngås dette.
Totalt sett indikerer forsøkene at fotbad med vann, fotbad med koppersulfat og delvis spyling
med vann / glutaraldehyd kan forventes å redusere forekomsten av D, mens bare fotbad med
koppersulfat kan forventes å redusere HF.
Foreløpige bakteriologiske analyser indikerer at ingen av vaske- eller desinfeksjonsmetodene
eliminerte verken D. nodosus eller Treponema spp.. Det tyder på at gjennomgangsfotbad eller
spyling av klauvene kun kan forventes å ha effekt på det kliniske sykdomsbildet, og at slike
tiltak er lite egnet for smitteforebygging. Effekten kunne trolig ha vært bedre hvis alle kyrne i
besetningen hadde blitt behandlet.
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Stafylokokkker som forårsaker persistente infeksjoner i
juret hos storfe
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Innledning
Stafylokokker dominerer som årsak til jurinfeksjoner hos storfe og småfe. Staphylococcus
aureus forårsaker både kliniske og subkliniske (skjulte) infeksjoner, mens koagulase negative
stafylokokker (KNS) i hovedsak påvises i prøver fra subkliniske infeksjoner.
KNS er en heterogen gruppe bakterier bestående av en rekke arter og underarter.
Identifisering av KNS til artsnivå er i liten grad gjennomført og kompliseres av det høye
antallet arter og lite spesifikke bakteriekulturer. Fenotypiske metoder for artspåvisning er
upålitelige, mens nyere metoder basert på genotyping har vist seg mer pålitelige.
I forbindelse med forebyggende jurhelsearbeid i besetninger bør tiltak rettet mot bakterier og
bakterievarianter som forårsaker stor jurskade, sprer seg til flere dyr i samme besetning og
forårsaker varige (persistente) infeksjoner, prioriteres. Kunnskapen om dette samt aktuelle
kilder og smitteveier er imidlertid begrenset for en rekke stafylokokkarter.
Hensikten med studien var å undersøke intramammære infeksjoner (IMI) forårsaket av
stafylokokker i fire mjølkefebesetninger på Østlandet med et spesielt fokus på utbredelse,
spredning og persistens av stafylokokker og bakterievarianter innen stafylokokkartene.

Materiale og metoder
Tre besetninger i Hedmark (I, II og III) og en besetning i Akershus (IV) ble inkludert i
studien. Alle fire besetninger ble holdt i konvensjonelle båsfjøs med beiting sommer og tidlig
høst. Noen øvrige besetningskarakteristika er vist i tabell 1.
Med enkelte unntak ble det tatt ut speneprøver av alle lakterende kyr i besetningene med en til
to måneders mellomrom i 12 til 16 måneder fra mars 2003 til oktober 2004. Alle speneprøver
ble uttatt av praktiserende veterinær. Når veterinær ble tilkalt til klinisk mastitt, ble det i
tillegg tatt prøve fra kjertel med klinisk mastitt. Alle speneprøver ble frosset etter uttak og
sendt til Veterinærinstituttet i Oslo.
Bakteriologiske analyser ble gjennomført i overensstemmelse med the International Dairy
Federation (IDF). En prøve ble vurdert som positiv når det ble funnet ≥500 kolonidannende
enheter med KNS og ≥100 kolonidannende enheter med S. aureus per ml mjølk.
Gram-positive kokker som var katalase og koagulase positive, og som vokste i hele utstryket
på peptone agar med 7mg/l acriflavin, ble definert som S. aureus.
Til artsbestemmelse av KNS ble sekvensering av husholdningsgenet superoxide dismutase
(sodA) benyttet (Poyart 2001). Utvalgte isolater av KNS og S. aureus ble genotypet og
karakterisert til underartsnivå ved hjelp av pulsfelt gelelektroforese (PFGE) (Bannerman
1995).
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Isolater innen samme art som ikke kunne skilles ved hjelp av PFGE, ble definert å tilhøre
samme stamme og samme pulsotype (PT). Når samme PT ble påvist i to eller flere
speneprøver fra samme kjertel med minst 60 dagers mellomrom, ble infeksjonen karakterisert
som persistent.
Tabell 1. Besetningskarakteristika for besetning I−IV for årene 2003/2004.
I
II
III
Besetningsstørrelse (antall årskyr)*
32/34
23/24
24/22
Mjølkeproduksjon per ku/år (kg)*
5157/4957
5528/6043
5486/5385
Gjennomsnitt tankcelletall*
181000/217000 142000/104000
183000/194000
Insidensrate for klinisk mastitis*#
46/78
57/33
75/17
Gulv
Betong
Betong
Betong
Strø
Sagflis
Sagflis
Gummimatter
Mjølking etter jurhelsestatus
Nei
Nei
Ja
Spenedypping
Ja (jod)
Nei
Ja (jod)
Sinterapi
Nei
Nei
Nei

IV
23/24
8098/7743
237 000/187 000
112/48
Betong
Sagflis
Nei
Nei
Nei

*Data fremskaffet av Husdyrkontrollen
#Antall tilfeller av klinisk mastitt/100 kuår.

Resultater og diskusjon
Til sammen 4030 speneprøver ble isolert fra 206 lakterende kyr. Hver ku ble prøvetatt en til
13 ganger (snitt=4,9). Førtiåtte prøver ble karakterisert som forurensende og ekskludert.
Bakteriologiske hovedfunn er vist i tabell 2.
Tabell 2. Antall prøver, KNS, S. aureus og andre bakterier funnet i speneprøver
observasjonsperiode i 2003 og 2004..
I
II
III
Antall kyr prøvetatt
71
49
36
Antall speneprøver
1466
1043
812
Antall (%) S. aureus
42 (2,9)
33 (3,2)
39 (4,8)
Antall (%) KNS
230 (15,7)
96 (9,2)
146 (18,0)
Antall (%) av andre mastittbakterier
67 (4,6)
33 (3,2)
31 (3,8)

fra besetning I−IV under en
IV
50
661
52 (7,9)
53 (8,0)
38 (5,7)

Alle
206
3982
166 (4,2)
525 (13,2)
169 (4,2)

KNS ble påvist i 15,5 % av 1521 prøver fra 89 primipare kyr og i 11,8 % av 2461 prøver fra
117 multipare kyr. S. aureus ble påvist i 2,6 % og 5,1 % av prøvene fra henholdsvis primipare
og multipare kyr. I alle fire besetninger ble KNS isolert hyppigere enn S. aureus. Resultatene
er basert på prøver fra kun fire besetninger, men indikerer at KNS kan være en langt
hyppigere årsak til IMI hos storfe enn tidligere antatt (Østerås 2006).
Av til sammen 525 KNS isolater ble 244 artsidentifisert ved hjelp av sodA og genotypet med
PFGE (tabell 3). S. chromogenes ble hyppigst funnet og langt oftere blant KNS isolater fra
primipare kyr (61/117, 52,1 %) sammenlignet med multipare kyr (15/117, 11,8 %).
Resultatene er overensstemmende med tidligere funn (Aarestrup 1997) og indikerer at S.
chromogenes først og fremst invaderer juret i perioden rundt første kalving. I motsetning til S.
chromogenes ble S. epidermidis hyppigere isolert blant KNS isolater fra multipare kyr
(27/127, 21,3 %) sammenlignet med primipare kyr (7/117, 6,0 %). Menneske er vurdert som
en viktig kilde til S. epidermidis IMI hos mjølkeku (Thorberg 2006). Utbredelsen av de fem
dominerende KNS artene varierte mellom besetningene, men med unntak av S. warneri ble
alle påvist i hver av besetningene.
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Tabell 3. Fordeling av stafylokokkarter og -pulsotyper (PT) basert på 244 undersøkte koagulase negative
stafylokokker (KNS) og 116 koagulase positive stafylokokker (KPS).
Art
Antall (%)
Antall persistente
Antall PT
Antall PT fra
IMI (*/#)
persistente IMI (“)
KPS
S. aureus
116 (100)
23 (5/18)
22
8 (5)
KNS
S. chromogenes
76 (31,2)
20 (15/5)
S. simulans
63 (25,8)
16 (6/10)
S. haemolyticus
37 (15,2)
8 (4/4)
S. epidermidis
34 (13,9)
9 (2/7)
S. warneri
23 (9,4)
3 (0/3)
S. hominis
7 (2,9)
0 (0)
S. cohnii cohnii
3 (1,2)
0 (0)
S. pasteuri
1 (0,4)
0 (0)
Sum KNS
244 (100)
56
(*/#) Antall persistente IMI fra *primipare/#multipare kyr.
(“) “Antall PT fra persistente IMI i flere dyr i samme besetning.

17
15
10
9
8
2
2
1
64

11 (3)
8 (3)
5 (1)
5 (1)
2 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
31 (8)

Til sammen 64 KNS PT ble identifisert (tabell 3). Samme KNS PT ble påvist 2 eller flere
ganger med minst 60 dagers mellomrom i speneprøver fra 56 ulike kjertler. Disse
infeksjonene ble vurdert som persistente KNS IMI og indikerer at slike forekommer hyppig
hos lakterende kyr. I 32 tilfeller (57,8 %) persisterte infeksjonen fram til oppsining, og seks av
disse ble også påvist etter sinperioden.
Av 166 S. aureus isolater ble 116 typet ved hjelp av PFGE og 22 S. aureus PT identifisert. Til
sammen 23 persistente S. aureus IMI ble funnet; 5 (21,7 %) i prøver fra primipare kyr og 18
(78,3 %) fra multipare kyr. Visse varianter av S. aureus er smittsomme mastittbakterier og
kombinert med persistente infeksjonsforløp vil forekomsten tendere til å øke med økende
laktasjonsnummer.
I løpet av observasjonsperioden ble det uttatt og innsendt speneprøver fra 50 kjertler med
klinisk mastitt som ble behandlet av praktiserende veterinær. S. aureus og KNS ble isolert fra
henholdsvis 22 og en av disse prøvene. Tilsvarende resultater er funnet tidligere (Sviland
2000) og bekrefter oppfatningen om at visse varianter av S. aureus forårsaker kraftigere
inflammasjon og større skade i jurvevet enn KNS.
Studien i disse fire besetningene viste at både S. aureus og fem arter av KNS kunne forårsake
persistente IMI hos lakterende kyr. Ved hjelp av PFGE fant vi at flere varianter innen hver av
disse stafylokokkartene hadde denne evnen. Men bare en liten andel av variantene ble
gjenfunnet i prøver fra persistente IMI i flere kyr i samme besetning. Det synes å være
forskjell, både i evnen til å smitte flere kyr og persistere i juret over tid, mellom ulike
varianter av både S. aureus og dominerende arter av KNS. Hva som forårsaker slike
forskjeller er ikke kjent.
Metodene som ble benyttet i denne studien, er kostbare og tidkrevende og kan ikke benyttes i
rutinediagnostikken. Diagnostiske laboratorier har derfor behov for nye verktøy som på en
kostnadseffektiv måte kan identifisere utbredte og virulente varianter av stafylokokker med
evne til å persistere i juret og spre seg til flere dyr i samme besetning.
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Innleiing
Fortørking, konservering og lagring av surfôr reduserer innhaldet av α-tokoferol (E-vitamin) i
fôret, og det blir derfor tilrådd å gi mjølkekyr tilskot av E-vitamin i innefôringsperioden.
Feltstudiar har vist at nivået av E-vitamin i blodplasma er generelt godt hos norske mjølkekyr
på vinterfôring, både i konvensjonell og økologisk drift (Govasmark et al., 2005; Sivertsen et
al., 2005). I disse granskingane blei det gitt tilskot av E-vitamin, og Govasmark et al. (2005)
konkluderte med at kyr i økologisk drift bør få tilskot av E-vitamin, noko som samsvarar med
råd gitt i andre land (Beeckman et al., 2010). I økologisk drift er det forbod mot å bruke
syntetisk framstilte vitamintilskot, men på grunn av omsyn til helse og velferd så har land
med lang innefôringsperiode, som Noreg, fått unntak frå dette kravet. Sidan det er ønskjeleg å
greie seg utan, er det viktig å finne alternativ til syntetisk E-vitamin. Syntetisk α-tokoferol
inneheld like mye av alle dei 8 moglege formene (isomerane) av α-tokoferolmolekylet (allrac-α-tokoferol). Det er godt kjent at syntetisk E-vitamin er mindre tilgjengeleg biologisk enn
den naturlege forma som berre består av den eine isomeren (RRR-α-tokoferol) (Meglia et al.,
2006). Tangmjøl har i lang tid blitt brukt som tilskotsfôr til mjølkekyr i Noreg, og nyare
forsking har vist at tangmjøl kan ha positiv effekt på immunstatus hos husdyr (Allen et al.,
2001). Målet med denne granskinga var å teste effekten av å gi mjølekyr tilskot av naturleg Evitamin eller tangmjøl på innhald α-tokoferol i blod og mjølk og på immunforsvaret.

Materiale og metode
Tjuefire mjølkekyr i midtlaktasjon vart bruka i eit forsøk utforma som eit 4 × 4 Latinsk
kvadrat med 6 gjentak og periodar på 4 veker. Kyrne fikk ein fri tilgang på rundballsurfôr av
gras-raudkløver og dagleg 3 kg kraftfôr utan tilsetting av mineral og vitamin. Både surfôret og
kraftfôret var produsert økologisk. I tillegg fikk kyrne desse tilskotsfôra: Kontroll utan ekstra
tilskot (Kontroll), synetisk E-vitamin (Synt-Evit, 2280 mg all-rac-α-tokoferol/d), naturleg Evitamin (Nat-Evit, 2280 mg all-rac-α-tokoferol/d) og tangmjøl frå grisetang (Ascophyllum
nodosum) (Tang). Kontroll, Synt-Evit og Nat-Evit var pelletert blanding av bygg, melasse, og
vitamin- (A og D) og mineraler. Tang var pelletert blanding av tangmjøl, bygg, melasse og
mineraler. Mengd og type mineral i Tang var slik at blandinga skulle vere så lik som råd dei
tre andre blandingane med omsyn til mineralinnhald. Kyrne fikk dagleg 0,66 kg/ku av Kon,
Synt-Evit og Nat-Evit og 0,77 kg/ku av Tang for å få om lag same energimengd frå
tilskotsfôret. For å teste om forsøksdiettane påverka immunsystemet til kyrne, blei dei
vaksinerte (immuniserte) med fire ulike albumin (humant serum albumin, ovalbumin, hest
serum albumin, og hund serum albumin) før forsøkstart og vaksinert på nytt med eitt av dei
fire vaksinane midt i kvar forsøksperiode. Mjølkemengd og fôropptak vart registrert i siste
veke av kvar forsøksperiode. Samstundes vart det teke prøver av fôr, mjølk og blodplasma.
Innhaldet av α-tokoferol i prøvene vart analysert i samsvar med Jensen og Nielsen (1996).
Data vart analysert statistisk ved hjelp av PROC MIXED prosedyren i SAS med forsøksfôr og
periode som faste effektar og gjentak og ku innan gjentak som tilfeldige effektar.
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Resultat
Forsøksdiettane påverka ikkje surfôropptaket (14,6 kg TS/d), det totale fôropptaket (18.1 kg
TS/d) eller mjølkeavdråtten (16,0 kg/d). Opptaket av α-tokoferol frå Nat-Evit og Synt-Evit var
75 % lågare enn planlagt (Tabell 1), hovudsakleg på grunn av høg temperatur i pelleteringa av
forsøksfôret som reduserte innhaldet av α-tokoferol med 50-66 %. Det totale opptaket av αtokoferol på Nat-Evit- og Synt-Evit-diettane var likevel om lag 1,6 gonger større enn på
Kontroll og Tang. Opptaket av den naturlege isomeren (RRR-α-tokoferol) var om lag 70 %
høgare på Nat-Evit enn på Synt-Evit og Kontroll, medan opptaket av dei kunstige isomerane
(dei andre tre 2R isomerane og alle fire 2S isomerane) var om lag 40 % av totalopptaket på
Synt-Evit dietten og mindre enn 5 % på dei andre diettane. Surfôret inneheld 39 mg/kg TS αtokoferol og bidrog sterkt til det totale opptaket av α-tokoferol (Tabell 1).
Tabell 1. Dagleg opptak av α-tokoferol (mg/d) hos mjølkekyr gitt ingen ekstra E vitamin (Kontroll), gitt tilskot av
RRR-α-tokoferol (Nat-Evit), all-rac-α-tokoferol (Synt-Evit) og tangmjøl (Tang) (n = 24)
Forsøksdiett
SE
P-verdi
α-Tokoferol fra
Kontroll
Nat-Evit
Synt-Evit
Tang
Surfôr
570
574
571
562
21,0
0,9328
Kraftfôr
23,0ab
22,7ab
22,6b
23,6a
0,37
0,0209
Forsøksfôr
43,5c
549a
477b
3,2c
14,3
<0,0001
Totalt
636c
1146a
1070b
591c
16,6
<0,0001
bc
a
b
RRR-isomeren (naturlig)
624
1086
649
591c
16,5
<0,0001
Sum RSS, RRS, RSR (syntetisk)
4c
28b
177a
0c
2,8
<0,0001
Sum 2S-isomerane (syntetisk)
8c
32b
244a
0c
4,2
<0,0001
SE = Standardfeilen til gjennomsnittet abc Tal på same rad med ulik bokstav er signifikant forskjellige (p<0.05)

Samanlikna med Kontroll, så auka Nat-Evit den totale konsentrasjonen av α-tokoferol i
blodplasma med 32 % og i mjølk med 25 %, medan Synt-Evit auka konsentrasjonen i
blodplasma med 13 % og hadde ingen effekt på innhaldet i mjølk (Tabell 2). Når forskjellane
i konsentrasjon av α-tokoferol i plasma og mjølk blei justert for differansen i opptak av αtokoferol, så var konsentrasjonen av α-tokoferol per eining opptak av α-tokoferol 1,09
(plasma) og 1,12 (mjølk) gonger større når kyrne fikk Nat-Evit enn Synt-Evit. Tilskot med
Tang hadde ingen effekt på innhaldet α-tokoferol i plasma og mjølk. Tilskot med Synt-Evit
gav høgare konsentrasjon av dei syntetiske isomerane (RSS, RRS, RSR og 2S) i både plasma
og mjølk enn dei andre fôrtilskota.
Tabell 2: Konsentrasjonen av α-tokoferol (mg/L) i blodplasma og mjølk hos mjølkekyr gitt ingen E vitamin
(Kon), eller tilskot med RRR-α-tokoferol (Nat-Evit), all-rac-α-tokoferol (Synt-Evit) og tangmjøl (T) (n = 24)
Forsøksdiett
SE P-verdi
α-Tokoferol i
Kon Nat-Evit Synt-Evit
Tang
Plasma
Totalt
9,99c
13,17a
11,27b 10,13c
0,632 <0,0001
b
a
RRR-isomeren
9,83
12,82
9,69b 10,06b
0,578 <0,0001
Sum RSS, RRS og RSR-isomerane 0,15bc
0,33b
1,47a
0,07c
0,076 <0,0001
Sum 2S-isomerane
0,009b
0,017b
0,109a 0,005b 0,0051 <0,0001
Mjølk
Totalt
1,20bc
1,50a
1,25b
1,14c
0,052 <0,0001
b
a
c
RRR isomeren
1,20
1,47
1,09
1,14bc
0,050 <0,0001
Sum RSS, RRS og RSR-isomerane
0,00b
0,03b
0,14a
0,00b
0,008 <0,0001
Sum 2S-isomerane
0,001c
0,005bc
0,019a 0,001c 0,0011 <0,0001
SE = Standardfeilen til gjennomsnittet abc Tal på same rad med ulik bokstav er signifikant forskjellige (p<0.05)

I Synt-Evit dietten var om lag 61 % av all α-tokeferol den naturlege isomeren (RRR), mens i
blod og mjølk hos kyr som fikk denne dietten auka denne delen og utgjorde meir enn 86 %
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(tabell 3). På dei andre diettane utgjorde RRR-isomeren > 94 % i både dietten, blodplasma og
mjølk.
Alle kyr, uavhengig av diett, danna effektivt antistoff mot dei gitte vaksinane både etter den
første vaksineringa og etter re-vaksineringa og hadde såleis godt fungerande immunsystem.
Det var ein tendens til at kyrne som fikk Nat-Evit responderte svakare mot to av vaksinane
ved den første vaksineringa, noko som kan tyde på svakare immunforsvar enn på dei andre
diettane. Men det var ingen slik tendens etter re-vaksineringa.
Tabell 3: Relativ del (%) av isomerane av α-tokoferol i diett, blod og mjølk hos mjølkekyr gitt ingen E vitamin
(Kon), gitt tilskot med RRR-α-tokoferol (Nat-Evit), all-rac-α-tokoferol (Synt-Evit) og tangmjøl (Tang) (n = 24)
Forsøksdiett
SE P-verdi
α-Tokoferol i
Kon Nat-Evit Synt-Evit
Tang
Rasjonen
RRR-isomeren
98,1a
94,7a
60,7b 100,0a 0,62 <0,0001
b
b
Sum RSS, RRS og RSR-isomerane
0,5
1,8
16,6a
0,0b 0,26 <0,0001
c
b
a
Sum 2S-isomerane
1,2
2,8
22,8
0,0d 0,36 <0,0001
Plasma
RRR isomeren
98,4ab
97,4b
86,6c
99,2a 0,45 <0,0001
bc
b
a
Sum RSS, RRS og RSR-isomerane
1,5
2,5
12,4
0,7c 0,42 <0,0001
b
b
a
Sum 2S-isomerane
0,1
0,1
1,0
0,1b 0,04 <0,0001
Mjølk
RRR isomeren
99,4a
97,9a
87,4b
99,6a 0,60 <0,0001
b
b
a
Sum RSS, RRS og RSR-isomerane
0,5
1,8
11,1
0,3b 0,16 <0,0001
c
b
a
Sum 2S-isomerane
0,1
0,3
1,5
0,1c 0,08 <0,0001
abc
SE = Standardfeilen til gjennomsnittet Tal på same rad med ulik bokstav er signifikant forskjellige (p<0,05)

Diskusjon
Resultata stadfestar at naturleg E-vitamin (RRR-α-tokoferol) er den dominerande forma i blod
og mjølk hos mjølkekyr uansett i kva for form tilskotet av E-vitamin er gitt (Meglia et al.,
2006; Weiss et al., 2009). Det viser at også kyr i midt- og seinlaktasjon, som kyr kring
kalving, tek opp RRR-α-tokoferol mye betre enn dei andre isomerane av α-tokoferol. Sjølv på
diettane med lite eller ingen ekstra tilskot av E-vitamin (Kontroll og Tang), var
konsentrasjonen av α-tokoferol i plasma høg jamført med andre studiar og 2-3 gonger meir
enn nivået på 3-4 mg/L som er rekna som tilstrekkeleg. Den høge konsentrasjonen av αtokoferol i plasma forklarer sannsynlegvis den manglande responsen av ekstra Evitamintilskot på immunforsvaret. Sjølv om innhaldet av α-tokoferol i surfôret ikkje var
spesielt høgt (39 mg/kg TS), men samanliknbart med det andre har funne (Beeckman et al.,
2010; Lindqvist et al., 2011), var det tydelegvis tilstrekkeleg når surfôropptaket var såpass
høgt som i denne studien. Det er såleis grunn til å revurdere tilrådinga om å gi ekstra Evitamin til mjølkekyr i midt- og seinlaktasjon.
Prosjektet er finansiert med støtte i frå TINE SA, Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter, Forskningsmidler over jordbruksavtalen og Norges forskningsråd.

Referansar
Fullstendig referanseliste kan ein få ved å kontakte Håvard Steinshamn
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Utprøving av organisk selen i norske buskapar
INGUNN SCHEI¹, ÅSE FLITTIE ANDERSSEN¹ OG HARALD VOLDEN¹²
¹TINE Rådgiving og Medlem, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Innleiing
Norsk jordsmonn er fattig på selen (Se), og det har difor vore hevda at kyr med høg andel
grovfôr i fôrrasjonen sannsynlegvis ikkje får optimal selendekning (Kommisrud og Østerås,
2005). Data frå FAS (NorFor sin fôranalysedatabase; TINE SA) viser at 96 prøver vart
analysert for Se i grovfôret i sesongen 2011/12 og hittil i 2012/13. Disse prøvene viser at
gjennomsnittleg Se-nivå i grovfôr var 0,028 og 0,041 mg /kg tørrstoff for 2011 og 2012, og
det bekreftar låge Se-nivå i grovfôr. ”Vanlege” mineral- og kraftfôrblandingar er tilsatt
uorganisk selen i form av natrium-selenitt for å dekkje behovet hos mjølkekyr. Organisk selen
er imidlertid meir tilgjengeleg i tarmen enn uorganisk selen, og vil gi høgare opptak av Se i
blod (Skoe og Bjørlo, 2005). Tilgjengeligheita av Se vil imidlertid vere avhengig av forhold i
vomma (Speers, 2003). Det har vore ein del fokus på om kyrne verkeleg får dekka behovet for
Se, mellom anna så er det tatt ein del mjølkeprøver som viser låge Se-nivå i tankmjølka.
Spørsmålet er om ei mjølkeprøve kan sei noko om selenstatusen i dyra. Symptom på
selenmangel er diffuse, men kan føre til forverring av andre sjukdomar som jurbetennelse,
høgt celletal, reproduksjonsforstyrrelsar, tilbakeholdt etterbyrd, tråte m.m. (Underwood og
Suttle, 2001). Selen er svært toksisk og difor bør kyrne heller ikkje få for mykje Se. Ni
besetningar som har slitt med sjukdomar som kan skjule ein eventuell selenmangel er blitt gitt
Se i organisk form for å sjå om Se kunne vere årsak til problema. I denne artikkelen blir det
presentert resultat frå denne utprøvinga.

Materiale og metodar
Ni buskapar som hadde ulike problem knytta til helse og/eller mjølkekvalitet, som teoretisk
kunne relaterast til selenmangel, gav tilskot av organisk bundet Se (Sel-Plex Celletall fra
Produs) over ein periode på 12 veker. Opplysningar om besetningane er oppgitt i Tabell 1.
Tilskot blei gitt i dose på 50 g/ku/dag, men blei redusert i eit par av besetningar etter ei tid då
det såg ut til at selen-behovet var dekka. Før tilskot vart gitt blei det tatt mjølkeprøver frå
gardstanken som blei analysert av Alltech. Det blei også tatt blodprøver (fullblod) frå
enkeltkyr, både mjølkekyr og sinkyr, for å sjekke Se-statusen i buskapen før tilskot av selen. I
tillegg blei det tatt blodprøver etter ca. 6 og 12 uker med Se-tilskot, og disse er stort sett tatt
frå dei same kyrne. To buskapar manglar blodprøver tatt før selentilskot blei gitt. I ein buskap
vart det tatt blodprøvene frå grupper av kyr (sinkyr og høgtytande) før start. Disse vart
analysert på Veterinærinstituttet. Ein buskap tok mjølkeprøve og blodprøver, men det blei
ikkje gitt tilskot av Se. I alt blei det tatt 211 blodprøver; 62 før det blei gitt tilskot av Se, 83
prøver etter cirka 6 veker og 67 prøver etter cirka 12 veker med tilskot av Se. Prøvene er
analysert ved IKBM, UMB, på ein Sciex Elan 6000 ICP-MS fra Perkin Elmer.

Resultat og diskusjon
Mjølkeprøvene som vart tatt frå tankmjølka før tilskot av selen viste gjennomsnittleg Se-nivå
på 0,019 mikrogram/ml, med minste verdi på 0,005 og høgaste verdi på 0,035 mikrogram/ml.
Produsenten av Sel-Plex anbefalar at selen i mjølka bør ligge på 0,3-0,4 mikrogram/ml.
Selenkonsentrasjonen i mjølk er sensitiv for endringar i Se-inntaket hos storfe (Underwood og
Suttle, 2001), men ei svensk undersøking viser klart at dette er avhengig av type selentilførsel
(Ortman og Pehrson, 1999). Den svenske undersøkinga viste at tilførsel av både uorganisk
(selenitt og selenat) og Se-gjær auka blodverdiane betydeleg, men at Se-gjær var meir
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effektivt enn uorganisk Se. I mjølk derimot var det kun organisk selen som gav tydeleg utslag
i mjølka. Dette kan tyde på at mjølkeprøver ikkje er eigna til å påvise Se-nivået i kyrne.
Tabell 1. Opplysningar om produsentane.
Produsent
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mengde Selplex
Kvote Kg mjølk/årsku Feitt,% Årsak til muleg Se-mangel
g/ku/dag
497181
7730
4,10 Jurødem
50 (redusert til 30)
107117
7986
3,97 Låg feitt%
50/80 (redusert til 40)
177160
7533
4,15 Fruktbarheit
50
500932
7464
4,29 Etterbyrd, + div
50
466089
6886
3,83 Fruktbarheit,celletal,tynne kyr
50
7586
3,62 Celletal
50
366313
8063
4,13 Celletal, omløp
50
172854
599952
9823
3,62 Celletal, mastitt
50
108474
6965
3,83 Låg feitt%
-

Plott av blodverdiane som blei målt på kyrne før det blei starta med Se-tilskot er vist i Figur 1.
Av i alt 62 prøver så var 20 prøver innanfor nivået på 0,10 – 0,15 mikrogram/g (= mg/kg) som
reknast som optimalt og er retningslinjer frå analyselaboratoriet på Veterinærinstituttet
(Kommisrud og Østerås, 2005). Kun fire prøver hadde nivå som tyder på selen-mangel medan
heile 39 prøver låg over anbefalt nivå. Forutsatt at nivået på analysene her tilsvarar nivået på
analysene frå Veterinærinstituttet så tyder det på at heile 63 % av prøvene er over anbefalt
nivå. For høgt nivå av selen i blodet er ikkje gunstig på grunn av auka fare for negative
effektar på helse (Kommisrud et al., 2005). Veterinærar i TINE anbefalar at blodverdiane
ikkje må overstige 0,20 mikrogram/g. Det var i dei testa buskapane difor ikkje grunnlag for å
gi tilskot av selen. I eit tidlegare studie er det konkludert med at vinterfôra mjølkekyr i Noreg
har marginal til tilstrekkeleg Se-nivå (Sivertsen et al., 2005). Det er først og fremst kviger og
sinkyr som får eisidig grovfôr/beite som er i fare for å få Se-mangel (Kommisrud et al., 2005).
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Figur 1. Plott av Se-verdiar i blodet på kyrne som blei målt før det blei starta med Se-tilskot. Dei horisontale
linjene viser nivået Veterinærinstituttet brukar som optimallområde for Se i blod.
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Figur 2 viser gjennomsnittsverdiar for kyr i kvar buskap før det blei gitt tilskot av Se og etter
6 og 12 veker med Se-tilskot. Buskap nr 1 og 2 hadde ikkje blodprøver før tilskot blei gitt og
mengda vart redusert etter ei tid fordi det var mistanke om Se-dekning. Dette er årsak til at Se
i buskap nr 1 har gått ned etter 12 veker. Blodprøvene som vart tatt i buskap nr 8 var to
samleprøver av kyr som blei analysert på Veterinærinstituttet. Denne buskapen ligg lågast av
alle buskapane og den einaste som ligg på grensa til nedre anbefalt nivå. Auken i Se-nivå etter
6 veker med tilskot er også atskillig større enn for dei andre buskapane. Det kan enten tyde på
at det er eit nivåskilnad mellom instrumenta og/eller at disse prøvene er tatt så mykje før
tilskot vart gitt at det ikkje er heilt representativt (prøvene vart tatt tre månader før det blei
starta med Se-tilskot). Alle buskapar har fått auka Se-nivået etter tilskot med selen, og det er
berre ein buskap som ikkje er oppe i gjennomsnittsverdiar på 0,2 mg/kg etter 12 veker med
tilskot.

0,3
Før Selen-tilskudd
6 veker med tilskudd
12 veker med tilskudd
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Figur 2. Gjennomsnittleg Se i blod hos kyr i kvar av buskapane i utprøvinga før det blei gitt tilskot av Se og etter
6 og 12 veker med tilskot .

Kyr som har blodprøver for alle tre periodane (før Se-tilskot, 6 og 12 veker etter) er plukka ut
for å sjå på kor mykje blodverdiane aukar etter tilskot med selen. Det var 34 kyr som hadde
alle prøvene og gjennomsnittsverdiar for disse er vist i Figur 3. Etter 6 veker med tilskot så
auka blodverdiane med 14 % og etter 12 veker så var verdiane 23 % høgare enn før det blei
gitt tilskot.
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Figur 3. Selen i blod hos kyr som har tre periodar med blodprøver; før det blei gitt tilskudd med organisk Se og
etter 6 og 12 veker med tilskudd.

Konklusjon
Mjølkeprøvene gav ikkje grunnlag for å fastslå Se-statusen hos kyr i denne undersøkinga.
Blodprøver frå kyr i dei ni buskapane før det blei gitt tilskot viste heller høge enn låge Severdiar, og berre 4 prøver var under anbefalt nivå. Tilførsel av organisk Se i disse buskapane
var dermed ikkje tilrådeleg fordi for mykje selen kan ha negative effektar på kyrne si helse.
Etter tilskot med organisk Se så auka blodverdiane med ytterlegare 14 og 23 % etter
respektive 6 og 12 veker. Ved mistanke om Se-mangel i buskapar bør det alltid takast
blodprøver for å fastslå selenstatusen hos kyrne før det blir gitt tilskot.
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Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning
av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk
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MAGNE HARSTAD2 og HÅVARD STEINSHAMN1
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husdyrvidenskab, Aarhus universitet, 4Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges
lantbruksuniversitet

Innledning
Fettløselige vitaminer har viktige funksjoner i melkekyr, beskytter melkefett mot oksidasjon
og er et viktig tilskudd i humanernæringen. Vitamin E (tokoferol) og β-karoten er
antioksidanter som tas opp med fôret og β-karoten kan omdannes til vitamin A (retinol) i
tarmcellene. Retinol er blant annet viktig for synet. Vitamin E kan ha 4 ulike former (α-, β-, γog δ-) som deles inn i tokoferoler og tokotrienoler. Naturlig α-tokoferol (RRR-formen av 8
mulige stereoisomerer) har høyere biologisk aktivitet enn syntetisk α-tokoferol (all-rac-αtokoferol) som er en lik blanding av alle 8 stereoisomerer. α-Tokoferol finnes i grovfôr og
kraftfôr mens β-karoten finnes bare i grovfôr. Grovfôrets innhold av α-tokoferol og β-karoten
påvirkes blant annet av botanisk sammensetning, utviklingstrinn, klima, ulike stressfaktorer
og konserveringsmetode (Olsson et al., 1955; Danielsson et al., 2008; Lindqvist, 2012).
Spesielt i innefôringsperioden er fôrets naturlige innhold av fettløselige vitaminer ofte ikke
tilstrekkelig for å kunne dekke dyrets behov. Derfor gis det vanligvis tilskudd av syntetisk αtokoferol og retinol som er tilsatt kraftfôret eller som vitamintilskudd. Nyere studier, herunder
(Hymøller og Jensen, 2010) indikerer at α-tokoferol og β-karoten ikke brytes ned i vom.
Overføringen til melk begrenses sannsynligvis av absorbsjonskapasiteten fra tarmen
(Hymøller og Jensen, 2010). Kyr kan lagre store mengder β-karoten i kroppen mens αtokoferol må tilføres jevnlig. I økologisk landbruk er det et mål å kunne bruke naturlige
vitaminkilder, men fordi produksjonen av naturlige vitaminer er vanskelig er det gitt
dispensasjon for å bruke syntetiske kilder. Målet med dette studiet var å fremskaffe mer
kunnskap om omsetning av fettløselige vitaminer og overføring til melk.

Materiale og metoder
I et stoffskifteforsøk ble 4 NRF melkekyr utstyrt med vomfistler og gitt surfôr produsert på
kortvarig økologisk eng (KØ) som inneholdt rødkløver og timotei, langvarig økologisk eng
(LØ) som inneholdt ulike grasarter, hvitkløver og en rekke andre urter, konvensjonelt dyrket
flerårig raigras (R) eller konvensjonelt dyrket timotei (T). Surfôret ble gitt som 90% av ad
libitum opptak (målt i starten av hver periode) og byggpellets som inneholdt en
mineralblanding ble tildelt slik at det utgjorde 30% av det daglige tørrstoffopptaket for hver
ku. Forsøket var designet som et 4x4 Latinsk kvadrat med treukers perioder. Prøver av
bladmageinnhold og melk ble tatt i den siste uken i hver periode. Strømmen av vominnholdet
i bladmagekanalen ble målt ved 3 interne markører, ikke fordøyelig nøytral løselig fiber
(iNDF) for store partikler, Yb-acetat for små partikler og CrEDTA for væskefasen. Prøver av
fôr, bladmageinnhold og melk ble analysert for innhold av α-tokoferol, β-karoten og retinol
ved væskekromatografi. En retinolekvivalent tilsvarer 1 µg retinol eller 6 µg β-karoten.
Forsøket er beskrevet i detalj av Adler et al. (i trykken).
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Resultater
Alle surfôrslagene var godt konservert, men høyt innhold av melkesyre og eddiksyre
(resultater ikke vist) indikerer sterkere gjæring for LØ og R enn for KØ og T. Surfôr av T
inneholdt mindre protein og mer NDF enn de andre surfôrslagene. Innholdet av α-tokoferol og
β-karoten var høyere for LØ og R enn for KØ og T (tabell 1).
Tabell 1. Innhold av fettløselige vitaminer i surfôr fra kortvarig økologisk eng (KØ), langvarig økologisk eng
(LØ), konvensjonelt dyrket flerårig raigras (R), konvensjonelt dyrket timotei (T) og byggpellets
Fettløselige vitaminer,
KØ
LØ
R
T
Byggpellets
mg/kg tørrstoff
α-Tokoferol
18,0
36,0
40,0
24,0
28,5
β-Karoten
15,5
33,1
37,0
25,0
0,0

Opptak av surfôr var i gjennomsnitt 12,2 kg tørrstoff/d og ku, og det var ingen forskjell
mellom surfôrslagene. Timotei ga lavere ytelse (15,9 kg/d) enn de andre surfôrslagene (i
gjennomsnitt 17,6 kg/d), men det var ingen forskjeller i melkas innhold av fett, protein og
laktose. Når kyrne ble gitt LØ eller R hadde de et høyere opptak av α-tokoferol og β-karoten
enn når KØ eller T ble gitt (tabell 2). I bladmagestrømmen var forskjellene for α-tokoferol og
β-karoten mindre, men LØ ga fortsatt større strøm enn KØ. Overføringsgraden fra fôr til
bladmage var i gjennomsnitt 148% for α-tokoferol og 50% for β-karoten. Daglig utskillelse av
α-tokoferol i melk var høyere for LØ enn for KØ, mens utskillelse av β-karoten var høyere for
R og T enn for KØ og LØ. For retinol ble det ikke funnet forskjeller. Overføringsgraden fra
fôr til melk (mengde i melk/opptatt fra fôr) var for α-tokoferol høyere for T enn for R og for
retinolekvivalenter høyere for KØ enn for LØ og R. Konsentrasjonene av α-tokoferol, βkaroten og retinol i melk var høyere for T enn for KØ.
Tabell 2. Effekt av surfôrslag på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk. Surfôrslagene
ble produsert på: KØ = kortvarig økologisk eng, LØ = langvarig økologisk eng, R = konvensjonelt dyrket
flerårig raigras, T = konvensjonelt dyrket timotei.
Fettløselige vitaminer

KØ

LØ

Opptak, mg/d
α-Tokoferol
381b
605a
c
β-Karoten
194
425ab
Bladmage, mg/d
α-Tokoferol
603
775
β-Karoten
105b
191a
Overføringsgrad bladmage/opptak
α-Tokoferol
1,507
1,281
β-Karoten
0,560
0,490
Melk, mg/d
α-Tokoferol
9,6b
14,0a
c
β-Karoten
2,6
2,9bc
Retinol
6,5
8,0
Overføringsgrad melk/fôr
α-Tokoferol
0,025ab
0,024ab
1
a
Retinolekvivalenter
0,227
0,133b
Melk, mg/kg
α-Tokoferol
0,535b
0,789a
c
β-Karoten
0,146
0,160bc
b
Retinol
0,377
0,447ab
1
En retinolekvivalent tilsvarer 1 µg retinol eller 6 µg β-karoten
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R

T

SEM

637a
456a

422b
291bc

45,2
48,1

902
179ab

714
165ab

104,7
19,8

1,429
0,394
12,6ab
3,2ab
7,9

1,707
0,572
12,7ab
3,4a
7,5

0,1595
0,0597
1,78
0,27
0,68

0,020b
0,111b

0,031a
0,171ab

0,0032
0,0232

0,734ab
0,185ab
0,447ab

0,790a
0,211a
0,471a

0,109
0,016
0,039
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Diskusjon
Lavt innhold av α-tokoferol og β-karoten i surfôr fra KØ og T kan forklares med lavere
innhold i rødkløver og timotei enn i andre urter og grasarter. For α-tokoferol er dette i tråd
med (Danielsson et al., 2008). Forskjellene kan være relatert til botanisk sammensetning, men
også blad:stengel forholdet, fordi bladene inneholder generelt mer fettløselige vitaminer enn
stengelen (Olsson et al., 1955), og høyere tap ved fortørking og ensilering av kløver enn gras.
Mulige feilkilder for betydelig større mengde av α-tokoferol ved bladmagen enn tatt opp i
fôret kan være knyttet til måling av strømmen ved bladmagen eller analyser av fettløselige
vitaminer i bladmageinnhold. Resultatet tyder på at α-tokoferol ikke ble brutt ned i vom.
Omtrent halvparten av β-karoten tatt opp via fôret ble brutt ned i vom. Dette er motsatt av det
(Hymøller og Jensen, 2010) fant, men er i overenstemmelse med resultater fra andre forsøk
(McDowell, 2000). Lavere overføringsgrad av fettløselige vitaminer til melk fra fôr ved høyt
opptak og høyere konsentrasjoner i melk ved lav ytelse er i overenstemmelse med (Jensen et
al., 1999).

Konklusjoner
Det var en tilsynelatende netto økning av α-tokoferol i vomma mens omtrent halvparten av βkaroten ble brutt ned. Surfôr fra KØ som inneholdt rødkløver ga melk med lavere innhold av
fettløselige vitaminer enn de andre surfôrslagene.
Arbeidet var del av forskningsprosjektet PhytoMilk finansiert gjennom den transnasjonale
ordningen "CORE ORGANIC Funding Body Network" (NFR 184680/I10).
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Feittsyresamansetning i norsk mjølk målt på IR
INGUNN SCHEI¹, HARALD VOLDEN¹²
¹TINE Rådgiving og medlem, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Innleiing
Samansetninga av mjølkefeittet har fått mykje fokus dei seinare åra fordi mjølkefeittet har
høgt innhald av metta feittsyrer og lågt innhald av umetta feittsyrer. Dette er sett på som
ugunstig i forhold til human helse, og Verdens helseorganisasjon anbefalar at ein skal erstatte
metta feittsyrer med fleir-umetta feittsyrer (FAO, 2010). Betydninga av dei ulike feittsyrene
er imidlertid omstridt (Haug et al., 2007), og det er stilt spørsmål til om det metta feittet frå
mjølka er så ugunstig som det tidlegare var antyda (Kratz et al., 2012). Samansetninga av
feittet i mjølka er påverka av driftsmåte, botanisk samansetning av grovfôret, kraftfôrmengde
og innhald av lipid i kraftfôret (Harstad og Steinshamn, 2010). Ei undersøking frå 2008 viser
at den ernæringsmessige kvaliteten på mjølka har samanheng med kor i landet mjølka vert
produsert, fôrgrunnlag og driftsforhold (Harstad et al., 2011, Schei et al., 2011). Frå
1.desember 2009 vart all leverandørmjølk rutinemessig skanna for palmitinsyre, oljesyre,
stearinsyre, og i tillegg summen av ulike feittsyre-grupper, på IR-instrument. Dette gir
grunnlag for å følgje med på variasjonar i disse feittsyrene, og evt. kontrollere utviklinga i
ønska retning. Føremålet med denne artikkelen er å sjå på svingingar mellom år og gjennom
sesongen, og kva samanhengar det er mellom feittsyrene og dei andre komponentane som blir
målt i mjølka.

Materiale og metodar
All leverandørmjølk frå heile landet frå 1.januar 2010 til 1.januar 2013 er med i data
utplukket, men avvik utover 3 standardavvik frå gjennomsnittsverdien for alle parametrane er
tatt ut . Prøvene er analyserte på FTIR-instrumenta til TINE sine distriktslaboratorier ved
rutine analyser av feitt, protein, laktose, urea m.m. Dette inneber stort sett to analyser per
produsent per månad. I alt inngår 642 520 analyser av leverandørmjølk for disse tre åra.
Feittsyrene som blir målt er palmitinsyre, oljesyre og stearinsyre, i tillegg til totalt innhold av
metta fettsyrer (SFA), totale umetta fettsyrer (UFA), einumetta fettsyrer (MUFA) og
fleirumetta fettsyrer (PUFA). Verdiane blir oppgitt som g/100 g feitt. Ingen av variablane vist
i denne artikkelen er vegd i forhold til levert mjølkemengde frå kvar produsent. Proc GLM er
brukt til å analysere faste effektar av år, sesong (månad) og distrikt (fylke) og deira
tovegssamspel. Det er berekna korrelasjonsanalyse (Pearson’s) for å sjå på samanhengar
mellom dei ulike variablar som blir målt i mjølka.

Resultat og diskusjon
Resultat frå den statistiske analysen er presentert i Tabell 1. Sesongvariasjon for kvart år for
palmitinsyre, oljesyre og poly-umetta feittsyrer er vist i Figur 1, og korrelasjonar mellom
variablane i Tabell 2.
Metta feittsyrer
Av dei metta feittsyrene er det laurinsyre (C12:0), myristinsyre (C14:0) og palmitinsyre
(C16:0) som kan auke kolesterol i blodet (Bauman et al., 2010). Palmitinsyre utgjer ein
relativt høg andel av mjølkefeittet, og er ut frå diskusjonane rundt mjølkefeitt kanskje den
feittsyra som ein anser som viktigast å følgje med på. Om lag 50 % av palmitinsyre blir danna
i juret via de novo syntesen med eddiksyre og ß-hydroksysmørsyre som substrat, resten blir
tilført direkt gjennom innhald av palmitinsyre i fôret eller stammar frå mobilisert kroppsfeitt.
104

Husdyrforsøksmøtet 2013
Både palmitinsyre, stearinsyre og oljesyre blir mobilisert frå kroppsfeitt når kua er i negativ
energibalanse (Stoop et al., 2009; Nogalski et al., 2012), og disse kan utgjere frå 5 til 20 % av
feittsyrene i mjølka avhengig av næringsstatus i tidleg laktasjon (Bauman et al., 2010). I
gjennomsnitt for året er palmitinsyre i 2012 noko høgare enn i 2010 og 2011, men verdiane er
på nivå med det som vart funne i norsk mjølk i 2008 (vegd gjennomsnitt for året var 28,8
g/100g feittsyrer). Dersom ein korrigerar for ulike måleeiningar med ein faktor på 0,945 vil
disse berekningane gi 28,3 (2010), 27,9 (2011) og 28,5 (2012) g/100 g feittsyrer.
Tabell 1. Effekt av faste effektar av år og månad, og deira tovegs samspel.
År
2010
2011 2012 SEM
F
P
Palmitinsyre
26,7b 26,4a 27,0c
0,008
1515
<0,01
Stearinsyre
11,1
11,0
10,6
0,004
5599
<0,01
Oljesyre
24,1
24,2
23,6
0,008
1597
<0,01
1
MFA
26,1
26,5
25,6
0,007
3559
<0,01
PFA1
2,82
2,67
2,89
0,001
8634
<0,01
SFA1
63,1
63,5
63,9
0,009
2260
<0,01
UFA1
28,7
28,6
28,7
0,008
13
<0,01
1

Månad
F
P
8990 <0,01
326
<0,01
4648 <0,01
4680 <0,01
9776 <0,01
6960 <0,01
7247 <0,01

MFA=mono-umetta feittsyrer; PFA=poly-umetta feittsyrer; SFA=metta feittsyrer; UFA=umetta feittsyrer

År*Månad
F
P
2375
<0,01
3663
<0,01
1067
<0,01
812
<0,01
2684
<0,01
448
<0,01
991
<0,01

Palmitinsyre i mjølka er lågare om sommaren (juni, juli, august) når dyra er på beite enn elles
i året. Dette stemmer godt med tidlegare undersøkingar som viser at største forskjellane i
palmitinsyre finn ein på beite kontra innefôring (Schei et al., 2011). I beite er innhaldet av
korte og mellomlange feittsyrer (C4 – C16:0) lågare enn på innhøsta fôr. Motsatt er innhaldet
av lange feittsyrer høgare på beite enn når kyrne står inne. (Elgersma et al., 2004; Harstad og
Steinshamn, 2010; Schei et al., 2011). Innhaldet av palmitinsyre aukar utover hausten og er på
topp i november-desember. Svingingane gjennom året var spesielt store i 2010, då det i
februar og mars var betydeleg høgare verdiar enn i 2011 og 2012. Palmitinsyre er negativt
korrelert til stearinsyre (C18:0) og oljesyre (C18:1), og svakt positivt korrelert til frie fettsyrer
i mjølk (Tabell 2). Alle C18-feittsyrene stammar enten frå absorpsjon i tarmen eller frå
mobilisert kroppsfeitt (Shingfield and Garnsworthy, 2012). Den negative samanhengen
mellom palmitinsyre og C18-syrene kjem difor truleg av at palmitinsyrene i norsk mjølk
oftast stammar frå de novo syntesen med substrat frå ein høg andel grovfôr i rasjonen. Mykje
langkjeda feittsyrer vil også hemme de novo syntesen, og det skjer gjerne på beite då andelen
langkjeda og umetta feittsyrer vil vere høgare enn på fôring med surfôr inne (Schei et al.,
2011). Stearinsyre varierar mindre gjennom sesongen enn palmitinsyre (ikkje presentert), men
er noko lågare i 2012 enn i dei to åra før.
Umetta feittsyrer
Mjølkefeittet har også positive effektar på helsa, og det er ofte relatert til dei fleirumetta
feittsyrene. Konjugert linolsyre (C18:2, c9,t11=CLA) i mjølka har beskyttande effekt på ein
del krefttypar (Larson et al., 2005; 2009) og diabetes 2 (Mozaffarian et al., 2010). Om lag 70100 % av dei umetta feittsyrene, deriblandt oljesyre (C18:1), blir hydrogenert til stearinsyre i
vomma (Jenkins et al, 2008). Opptaket av fleir-umetta feittsyrer i juret er avhengig av
opptaket av disse frå tarmen, og det er igjen avhengig av graden av biohydrogenering i
vomma (Bauman et al., 2010). Oljesyre i mjølka derimot stammar hovudsakleg frå opptak av
stearinsyre i juret og omdanning av denne til oljesyre via delta-9-desaturase (Bauman et al.,
2010). Så mykje som 2/3 av stearinsyra som blir tatt opp i juret blir omdanna til oljesyre
(Bauman et al., 2010). Det er difor forventa at det er ein positiv samanheng mellom disse
feittsyrene (Tabell 2).
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Figur 1. Sesongvariasjonar for palmitinsyre, oljesyre og poly-umetta feittsyrer for 2010, 2011 og 2012.
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Tabell 2. Korrelasjonar mellom ulike parametrar i leverandørmjølk.
Feitt Protein Laktose Urea FFA1 MFA11 PFA1
Feitt

1

Protein
Laktose
Urea

SFA1

UFA1

PA1

SA1

OA1

0,43

-0,11

-0,08

0,16

-0,05

-0,13

0,14

-0,04

0,17

0,01

-0,10

1

-0,30

0,03

0,12

-0,19

0,02

0,11

-0,09

0,06

-0,24

-0,20

1

-0,09

-0,28

-0,05

0,09

0,04

-0,05

-0,04

0,19

-0,01

1

0,16

0,19

0,09

-0,12

-0,04

0,02

0,05

0,17

1

0,16

-0,17

-0,13

0,10

0,29

-0,16

0,11

1

0,64

-0,86

0,87

-0,56

0,43

0,97

1

-0,69

0,69

-0,71

0,27

0,70

1

-0,89

0,69

-0,37

-0,91

1

-0,71

0,37

0,90

1

-0,42

-0,65

1

0,45

FFS
MFA
PFA
SFA
UFA
PA
SA

1

OA
1

FFS=frie feittsyrer; MFA=mono-umetta feittsyrer; PFA=poly-umetta feittsyrer; SFA=metta feittsyrer; UFA=umetta
feittsyrer; PA=palmitinsyre; SA=stearinsyre; OA=oljesyre

Sesongvariasjonane for oljesyre (C18:1) viser tydeleg høgare andel i beitemånadene (juni, juli
og august) enn ellers i året. I første del av 2012, og spesielt i beitetida, var det betydeleg
lågare innhald av oljesyre enn i dei andre åra. For poly-umetta feittsyrer derimot har beitetida
i 2012, og også delvis utover hausten, gitt høgare innhald i mjølka enn dei to åra før. Disse
variasjonane er vanskeleg å forklare men kan ha noko med grovfôrkvaliteten å gjere. I
plantene vil blad ha høgare feittsyreinnhald enn stengel, og det gjer at forholdet mellom blad
og stengel ved hausting er viktig (Dewhaust et al., 2001). Feittsyrekonsentrasjonen aukar også
med N-gjødsling i timotei (Boufaied et al., 2003) og raigras (Elgersma et al., 2005). Ngjødsling stimulerer planteveksten, aukar antal kloroplast og dermed lipidinnhaldet (Elgersma
et al., 2005). Tørking fører til tap av feittsyrer (Adler, 2011). Feittsyremønsteret i mjølka kan i
stor grad påverkast gjennom fôringa (Bauman og Lock, 2010), men negative effektar av
spesielt umetta feittsyrer på fiberfordøyinga og påfølgjande redusert fôropptak og avdrått gir
utfordringar for å oppnå ønska resultat og ei frisk ku med god vomfunksjon. Det er ein svak
negativ samanheng mellom stearinsyre og oljesyre og protein i mjølka, medan det er ein svak
positiv samanheng mellom stearinsyre og laktose (Tabell 2).

Konklusjon
Feittsyresamansetninga i mjølka varierer mykje gjennom året. Typisk gir beite lågare innhald
av palmitinsyre og høgare innhald av oljesyre og fleir-umetta feittsyrer enn fôring med
konservert grovfôr. Ut frå anbefalingar frå helsemyndigheiter verkar beite gunstig på den
ernæringsmessige kvaliteten på mjølka samanlikna med fôring inne på surfôr. Palmitinsyre i
den norske mjølka stammar truleg i stor grad frå de novo syntesen i juret frå ein stor andel
grovfôr i rasjonen.

Referanser
Referansar blir oppgitt ved å kontakte forfattar.
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Effekt av fôring med vombeskytta CLA på mjølkeytelse
og mjølkesammensetning
ÅSHILD T. RANDBY¹
¹Instituttfor husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

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.

1

Antall kyr
Dag 15 til 2 før kalving
Surfôr, kg TS
Kraftfôr1, kg TS
Totalt, kg TS
Dag 2 til 15 etter kalving
Surfôr, kg TS
Kraftfôr1, kg TS
Totalt, kg TS

Inkludert 1 kg tilskuddsfôr til forsøksgruppa

CLA
13

Kontroll
12

SEM

P

13,2
0,87
14,0

11,6
0,81
12,5

0,61
0,021
0,62

0,09
0,1
0,09

13,1
4,80
18,0

12,5
4,81
17,2

0,42
0,100
0,47

NS
NS
NS

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
1

Inkludert 1 kg tilskuddsfôr til forsøksgruppa

Tabell 3. Mjølkeytelse og mjølkesammensetning.
Innefôring (laktasjonsdag 6 til 64)
Antall kyr
Mjølk, kg
EKM, kg
Fett, g/kg
Protein, g/kg
Laktose, g/kg
Urea, mM
FFA, m.ekv./L
Fett, g/dag
Protein, g/dag
Laktose, g/dag
På beite (laktasjonsdag 66 til 79)
Antall kyr
Mjølk, kg
EKM, kg
Fett, g/kg
Protein, g/kg
Laktose, g/kg
Urea, mM
FFA, m.ekv./L
Fett, g/dag
Protein, g/dag
Laktose, g/dag

CLA

Kontroll

SEM

P

13
33,1
33,9
42,0
34,1
47,2
4,66
0,47
1371
1117
1561

12
33,6
35,4
43,9
34,6
47,0
4,91
0,34
1460
1146
1580

0,86
0,85
0,85
0,38
0,37
0,148
0,051
38,2
30,9
41,3

NS
NS
NS
NS
NS
NS
0,08
NS
NS
NS

13
32,2
31,5
39,0
32,4
47,0
5,16
0,58
1243
1042
1511

11
34,1
34,3
40,7
33,5
47,3
5,53
0,36
1368
1132
1608

1,16
0,96
0,79
0,39
0,39
0,155
0,073
37,9
33,1
59,1

NS
0,06
NS
0,09
NS
NS
0,05
0,04
0,08
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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Variasjoner i fettsyresammensetning og innhold av
sekundære plantemetabolitter i melk fra utmarksbeiter i
fjellet

HANNE SICKEL¹, ROGER K. ABRAHAMSEN², TOR LUNNAN¹ OG MIKAEL OHLSON³
¹Bioforsk Øst Løken, ²Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap/UMB, ³Institutt for naturforvaltning/UMB

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 βkaroten) 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
juli
n=10

V 08
aug

juli

V 09
aug

juli

H 07
aug

juli

H 08
aug

juli

H 09
aug

juli

aug

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

0,76

0,92

0,81

0,83

C16:0
C17:0
C18:0

1,02

0,80

0,81

0,83

0,83

20,67 20,59 22,26 24,00 22,24 22,62 21,39 20,42 22,41 22,99 24,19 24,10
0,58

0,56

0,57

0,59

0,61

0,58

0,51

0,43

0,59

0,56

0,50

0,52

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

2,68

2,66

2,77

2,91

2,12

2,24

2,45

3,05

3,02

2,28

2,75

2.30

c18:1t11
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 αtokoferol 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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Fôrutnyttelse i mjølkeproduksjonen i relasjon til helse
OLAV ØSTERÅS
TINE Rådgiving

Innledning
Det siste året har det vært stort fokus på å ha en god melkeforsyning i Norge.
Produksjonen er begrenset til kvotestørrelsen på hvert enkelt bruk. Alle typer helse- og
fruktbarhetsproblemer i buskapen vil forstyrre denne planleggingen. Det var derfor interessant
å se på i hvor stor grad forskjellige helse- og fruktbarhetsmål kunne forklare graden av
kvoteoppfylling.

Helse sine effekter på økonomi

Dyrehelse kan ha mange forskjellige effekter på økonomien i produksjonen. De største
effektene av dårlig helse har en på redusert produksjon, dårligere kvalitet og ikke minst
forandret rekrutteringsmønster som gjør produksjonen mer ineffektiv og vanskelig å
planlegge. Dette kan illustreres ved at en må utrangere ei ku som produserer godt, og hadde
regnet med denne kuas produksjon for å fylle kvota. Når denne kua måtte utrangeres hadde en
ikke ny ku å sette inn i produksjonen, eller en ble nødt til å kjøpe inn nye dyr. Når dette skjer
uten av det er planlagt, vil det i stor grad forstyrre produksjonsplanleggingen i buskapen – og
det vil fort kunne påvirke mulighetene for å fylle melkekvota. På samme måte vil en nedsatt
fruktbarhet i besetningen føre til at en får mindre dyr å ta av, for å kunne rekruttere nye
produksjonsdyr inn i besetningen. Dette kan føre til at en ikke kan utrangere de dyr en ellers
ville ha utrangert fordi de produserer for dårlig, eller har dårlig helse. Eller det kan også føre
til at en må kjøpe inn rekrutteringsdyr, med større fare for innslep av uønskede mikrober som
igjen kan forstyrre produksjonen. Dårlig helse kan også føre til at en blir overstyrt i hvilke dyr
som skal utrangeres i besetningen og en blir stående igjen med dyr i produksjon som en ellers
ville ha utrangert om en bare kunne sortert ut dyr etter produksjonsegenskaper.
Det viser deg at disse kostnadene, som ofte er helt skjulte kostnader, er de virkelig
store helsekostnadene i et produksjonssystem. Potensiale blir ikke synlig før en får justert
produksjonen til en bedre helsestatus og ser faktisk at man kan drive mer effektivt. Det som
oftest påvirkes er produksjonspotensialet og fôrutnyttelsen. Slike kostnader kommer derfor
ofte til syne i analyser i form av bedre fôrutnyttelse eller en høyere produksjon pr enhet.
Mye litteratur sier at de største økonomiske konsekvensene av dårlig helse og fruktbarhet
ligger i sjukdom påvirker produksjonspotensialet, fôrutnytting, rekrutteringsmønster og
problemer med planlegging av produksjonen om man skal treffe et bestemt mål (kvote).
Derfor er forebyggende helsearbeid så viktig i forhold til produksjonstilpasning og
produksjonseffektivitet. Dette er spesielt viktig med kvoteordning som rammevilkår.

Fruktbarhetsstatus (FS-tall)

Fruktbarhetsstatus kunne forklare mellom 7-8 % av variasjonen i kvoteoppfylling. En lavt FStall vil henge sammen med lange kalvingsintervall, eller høy grad av utrangering av kyr som
ikke tar kalv. Besetninger med lavt FS-tall vil også produsere færre kalver pr årsku og således
forsyne besetningen med færre dyr som kan gå inn i produksjonen i besetningen. Dette vil
igjen på sikt påvirke rekrutteringsmønsteret slik at en ikke får den utrangeringen som en
ønsker selv, men at en må beholde dårligere produksjonsdyr fordi en ikke har nye dyr i sette
inn i besetningen, eventuelt må kjøpe inn dyr.
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Celletall i tankmelk

Data viser at det er en sammenheng mellom høyt celletall i tankmelk og kvoteoppfylling.
Andre data viser at det er tilsvarende sammenheng mellom høyt celletall i tankmelk og
leveringsprosent (% av produsert melk som leveres til meieri). Vi vet fra flere undersøkelser
at kyr med høyt celletall melker mindre enn forventet, spesielt i siste del av laktasjonen (etter
90 dager i laktasjonen). Det kan også tenkes at produsenter med høyt celletall i tankmelk
sorterer ut mer melk som ikke leveres til meieri, fordi de ønsker å nå bedre kvalitetsbetaling
for den melka de leverer til meieri. Sammenhengen med leveringsprosent tyder på dette. Når
de ikke allikevel har lavt celletall kan det tyde på at det kan være vanskeligheter med å sortere
ut den riktige melka.

Tilfeller av klinisk mastitt (mastittbehandlinger)

Antall tilfeller av kliniske mastittbehandlinger pr årsku forklarte hvert av de 3 åra rundt 6 %
av variasjonen i kvoteoppfylling. Mange mastittbehandlinger fører automatisk til mer melk
som må holdes tilbake pga. tilbakeholdelse av melk. Det fører også med seg en påvirkning av
produksjonspotensialet på dyra, samt en økende grad av «ufrivillig» utrangering. Det vil altså
påvirke rekrutteringsmønsteret.

Melkefeber

Antall kyr behandlet for melkefeber forklarte bare 1 – 3 % av variasjonen i kvoteoppfylling.
Melkefeber har relativ lav frekvens og en kan derfor ikke forvente at den forklarer så mye av
kvoteoppfyllingen. Nå er det slik at melkefeber når den er lett å behandle ikke fører til store
tap eller forstyrrelser, om ikke kyrne dør, eller blir nødslaktet og kassert. Melkefeber er en av
de største dødsårsakene i melkeproduksjonen, og en må forvente at besetninger med høy
frekvens også vil ha en del dødsfall. Dette vil påvirke produksjonsplanleggingen i stor grad.
Mange besetninger med mye melkefeber legger seg også etter hvert opp til et annet
rekrutteringsmønster for å få yngre kyr som således ikke får melkefeber. Så den effekten vi
ser kan både skyldes økt dødsfall, eventuelt forandret rekrutteringsmønster på sikt.

Ketose

Ketose er etter hvert blitt en mer sjelden sjukdom i Norge. Allikevel vil forekomsten av
ketose forklare 0,5 til 3 % av variasjonen i kvoteoppfylling. Ketose er mer vanlig i små enn i
store besetninger. Vi vet også at ketose forekommer mer vanlig i besetninger som har en
middels høy produksjon (litt under snittet i landet). Besetninger med ekstremt mye ketose
(opp mot 70 kyr behandlet per 100 årskyr) vil i snitt ha en redusert kvoteoppfylling på 7-8 %.
Dette kan ha noe med fôringsstrategi og generell helsetilstand i besetningen å gjøre.

Sammenstilling helse og fruktbarhet

Forebyggende helsearbeid vil være meget viktig i mange besetninger for å kunne nå sine
produksjonsmål, nemlig å fylle melkekvota på en effektiv måte, samt å produsere melk av god
kvalitet og på en rasjonell måte. Helse og fruktbarhet kunne forklare 33 til 40 % av det som
kunne forklares i forhold til kvoteoppfylling. I tillegg forklarte produksjon pr årsku 48 til 60
%. En del av forklaring på lavere produksjon vil sikkert også finnes blant helsevariable. Dette
illustrer på en klar måte at en god helse er fundamentet som må ligge i bunn for å kunne fôre
og planlegge driften slik at melkekvota kan fylles 100 % på en effektiv og god måte. Dette er
kanskje det viktigste økonomiske argumentet for forebyggende helsearbeid, selv om det er
vanskelig å dokumentere klart. Dette kommer i kategoriene mista muligheter i produksjonen,
som ikke blir synlig før en får produksjonen over i andre og sunnere former. Forebyggende
arbeid er også ofte et langsiktig arbeid.
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Bruk av genominformasjon for å forbedre sædkvalitet
hos råner
MAREN VAN SON¹, ANN HELEN GAUSTAD¹,², RAGNHILD FRANSPLASS², ELSE BERIT STENSETH²,
FRØYDIS MYROMSLIEN² OG ELI GRINDFLEK¹
¹NORSVIN, ²Høgskolen i Hedmark

Innledning
Kvalitetssæd er essensielt for svineprodusentenes lønnsomhet i smågrisproduksjonen, men
seleksjon av råner har tradisjonelt fokusert hovedsakelig på økonomisk viktige egenskaper og
purkefruktbarhet. Feltfruktbarhet målt som både drektighetsprosent og kullstørrelse har
sammenheng med hvilken råne som blir benyttet. Det er imidlertid uklart hvordan forskjeller i
sædkvalitetsparametere hos seminråner kan forklare variasjon i fertilitet hos purker i felt.
Foreløpig finnes det ikke enkeltregistreringer på hanndyr som korrelerer bra med
drektighetsprosent eller kullstørrelse. Tradisjonelt har manuell mikroskopering blitt brukt for
å evaluere motilitet og morfologi på sædcellene, men denne metoden er både subjektiv og lite
effektiv (Flowers, 1997).
Det finnes objektive målemetoder for å evaluere sædkvalitet, blant annet ved hjelp av
flowcytometri. En av parameterne som kan måles på flow er DNA-integriteten til sædcellene
(Graham, 2001). DNA-integritet er graden av DNA-pakking i sæd, og dårlig pakking
(fragmentert DNA) kan forårsake DNA-skade. DNA-integritet defineres som prosentandel
spermier i en prøve som har fragmentert DNA, uttrykt som DNA fragmenteringsindex (%
DFI). % DFI er vist å være negativt korrelert til antall levendefødte grisunger i norsk landsvin
og duroc (Fransplass, 2012), hvilket også støttes av studier i andre raser (f.eks. Didion et al.,
2009). I tillegg til dette har nyere internasjonale studier vist ufordelaktige genetiske
korrelasjoner mellom sædkvalitet og viktige produksjonsegenskaper som tilvekst og
muskeldybde (f.eks. Safranski, 2008). Årsaken til dette er ikke kjent, men dersom det er en
genetisk kobling mellom gener lokalisert i nærheten av hverandre på genomet må dette
kartlegges. Økt kunnskap om rånefruktbarhet er derfor viktig for å forbedre og sikre gode
reproduksjonsegenskaper også i framtiden, og forbedret dokumentasjon på sædkvalitet vil
dessuten styrke Norsvins konkurranseevne internasjonalt.
Bruk av genominformasjon kan være svært nyttig for genetisk framgang på sædkvalitet siden
registreringer av sædparametre gjøres sent i livet og siden det også er nødvendig å selektere
for fruktbarhetsparametere tilknyttet purka. Flowcytometri er dessuten både tidkrevende og
dyrt og per i dag ikke implementerbart i rutinemessig drift. Genomstudier som
transkriptomsekvensering bruker ny sekvenseringsteknologi til å sekvensere cDNA fra alt
RNA-et i en prøve. Med denne teknologien behøves det ingen forkunnskap om spesifikke
gener, og ekspresjonsnivået kvantifiseres ved å telle antall sekvenser av de ulike genene som
kartlegges til den publiserte grisesekvensen. Grisegenomet har nylig blitt ferdig sekvensert
(Groenen, M. et al., 2012) og muliggjør nå bruk av denne teknologien også på gris.
Formålet med denne studien er å bruke transkriptomsekvensering til å undersøke hvordan ulik
sædkvalitet målt ved % DFI er reflektert i genekspresjonsforskjeller i testikkel hos norsk
landsvin.
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Materiale og metoder
Totalt 330 seminråner har blitt analysert for % DFI så langt. Dyrene ble fôret opp under like
forhold på Norsvins råneteststasjon før de ble brukt som seminråner på seminstasjonen og
deretter slaktet ved gjennomsnittlig 332 dagers alder (+/-105). Sædprøver ble tatt ut i perioden
2010-2012 og DFI-analysene ble gjort ved bruk av Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA)
på flowcytometri, ved Høgskolen i Hedmark (Hamar). Testikkelprøver ble tatt på slaktelinja
og umiddelbart lagt på flytende nitrogen før lagring på -80°C i BioBankAS. Åtte
landsvinråner med ekstremt høye/lave verdier for DFI ble valgt ut i dette studiet, fire med god
DFI (gjennomsnittlig 1.37%) og fire med dårlig (6.84%). RNA ble ekstrahert ved bruk av
TissueLyser (Qiagen, CA, USA) og RNeasy midi kit (Qiagen, CA, USA), og RNA-kvantitet
og – kvalitet ble sjekket ved hjelp av NanoDrop ND-1000 Spektrofotometer (NanoDrop, DE,
USA) og 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, CA, USA). Sekvenseringen ble gjort ved
bruk av Illuminateknologi ved Norwegian Sequencing Centre (www.sequencing.uio.no), en
nasjonal teknologiplattform ved Universitetet i Oslo støttet av programmene «Functional
Genomics» og «Infrastructure» av Norges Forskningsråd og Helse Sørøst. Softwareprogrammet TopHat ble brukt for å kartlegge data til grisegenomet (Trapnell et al., 2009),
mens HTSeq (Anders, 2010) ble benyttet for å telle antall sekvensbiter kartlagt til gener.
Transkriptomdata ble kvalitetssjekket og normalisert før ekspresjonsforskjeller ble beregnet
mellom høy og lav gruppe ved bruk av R-pakken egdeR (Robinson et al., 2010).

Resultater og diskusjon
Målet med dette studiet var å identifisere genekspresjonsforskjeller i testikkelprøver fra råner
med høy og lav DNA-fragmenteringsindex (% DFI).
Hver av de åtte prøvene ga 73-83 millioner 50 bp-sekvensfragmenter. Ca. 75 % av disse
kunne kartlegges til grisegenomet versjon 10.2.68 (Tabell 1). Sekvensbitene ble kartlagt til
19.334 ulike gener og 110 av disse genene var signifikant forskjellig uttrykt (5 % FDR) (Figur
1). Totalt 90 gener var nedregulert i prøver med dårlig % DFI sammenlignet med god % DFI,
mens 20 gener var oppregulert.
Flere av de signifikante genene har tidligere vist seg å være involvert i egenskaper som
fertilitet og sædkvalitet hos gris eller andre arter, hvilket bekrefter at dette kan være
interessante gener også relatert til % DFI. Det tyder også på at vi til tross for bare åtte dyr har
tilstrekkelig store kontraster i egenskapen. Ett av genene som var nedregulert hos gruppa med
dårlig % DFI var Carnitine O-palmitoyltransferase I (CPT1A). Dette genet har tidligere vist
seg å være assosiert med totalt antatt fødte og antall levendefødte i blant annet en landsvinpopulasjon (USA) (Mote et al., 2009). Denne assosiasjonen ble funnet ved å analysere
variantene av en enkeltmutasjon (SNP) i genet, og det vil være interessant å se om denne eller
andre SNPer viser samme assosiasjon i våre populasjoner. En av fordelene med
transkripsjonssekvensering er at man enkelt kan identifisere sekvensvariasjoner, som SNPer, i
gener ved å sammenligne sekvensene med referansesekvens og mellom gruppene av
ekstremer. Hvis SNPene viser seg å være en funksjonell mutasjon eller nært koblet til
mutasjonen kan de brukes direkte som seleksjonsverktøy i avlsarbeidet.
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Mange av sekvensene ble kartlagt til foreløpige ukjente gener og disse vil bli analysert opp
mot andre arter for å se etter mulig funksjon av genene. Etterhvert som grisesekvensen blir
bedre annotert, dvs. etter hvert som mer biologisk informasjon (f.eks. gener) blir identifisert
og plassert på sekvensen, kan resultatene oppdateres.

Tabell 1. Sammendrag av sekvenseringsdata.Mill. #reads er antall millioner sekvenseringsfragmenter.
Mill. #reads
%kartlagt
Dyr
Lav1
76,7
74,8
Lav2
76,1
74,3
Lav3
75,1
75,4
Lav4
83,2
73,8
Høy1 72,5
73,5
Høy2 78,3
75,1
Høy3 79,9
75,2
Høy4 73,1
74,1

Figur 1. Fold change er plottet mot gjennomsnittlig count size (LogCPM (log counts-per-million) vs LogFC (log
fold change)). Dette viser opp- og nedregulerte gener, signifikante gener er i rødt og den blå streken indikerer 2
ganger opp/nedregulering.
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Konklusjon
Transkriptomsekvensering ved bruk av ny og effektiv sekvenseringsteknologi identifiserte
flere differensielt uttrykte gener hos griser med god kontra dårlig DNA fragmenteringsindex
(% DFI). Flere dyr vil bli lagt til forsøket for å bedre styrken på analysene, og i tillegg vil et
utvalg differensielt uttrykte gener bekreftes med en annen metode. Funnene i dette studiet
hjelper oss med å forstå hvordan genekspresjon henger sammen med sædkvalitet målt ved %
DFI, som igjen har sammenheng med kullstørrelse, en økonomisk viktig egenskap. Det kan
også være aktuelt å analysere andre typer sædkvalitetsparametre, men dette avhenger av evt.
assosiasjon til feltfertilitet samt at egenskapen har tilstrekkelig store kontraster. Videre
analyser for å identifisere funksjonelle SNPer vil hjelpe oss med å finne gode genetiske
markører til bruk i seleksjon for bedre sædkvalitet hos gris.
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Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?
Ina Andersen-Ranberg1 og Dan Olsen1
Norsvin

Hybridpurka
Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis
mora til smågrisene ei hybridpurke som er en krysning mellom Norsvin landsvin og
yorkshire. Det er derfor viktig hybridpurka er velfungerende og at avlsarbeidet på begge
rasene som er komponenter i hybridpurka tar hensyn produksjon og dyrevelferd. Da Norsvin
for over 50 år siden startet avlsarbeidet på landsvin, var det produksjonsegenskapene som var
viktigst. Etterhvert har landsvinet utviklet seg til en morrase og i det siste tiåret har det blitt
lagt mer på de på purkeegenskapene i avlsmålet enn tidligere. I de siste årene er det svensk
yorkshire sæd som har vært brukt for å inseminere landsvin purker for å lage hybridpurkene
(LY-purke). Våren 2012 ble 20 drektige Yorkshire purker av Topigs Z-line importert fra
Nederland. De har vært igjennom et karanteneregime og i januar 2013 ble de første Z-rånene
satt inn på seminstasjonen for å produsere sæd og skal etter hvert erstatte svensk yorkshire
som far til hybridpurka (LZ-purke).
Landsvin og purkeegenskapene
Landsvinrånene som skal bli fedre til neste generasjon, selekteres på grunnlag av den totale
avlsverdien til rånen. De skal også fungere som seminråner og det er derfor minstekrav til
blant annet eksteriør og sædkvalitet for å bli valgt ut til å bli seminråne. Den totale
avlsverdien beregnes på grunnlag av avlsverdiene til hver av de 26 egenskapene (Tabell 1)
som er vektlagt i avlsmålet til landsvin og der purkeegenskapene inngår i de fire
egenskapsgrupper: kullstørrelse, morsevne, reproduksjon og styrke/helse.
Kullstørrelse
Antall levendefødte ble med i avlsmålet i 1992 og i 1999 ble vektlegging av denne
egenskapen økt betraktelig. Både antall levendefødte og dødfødte kan øke samtidig og i
oktober 2010 ble derfor antall levendefødte erstattet med totalfødte og antall dødfødte i
avlsmålet. Ved å dele opp egenskapen levendefødte i totalfødte og dødfødte, har vi bedre
kontroll på hvilke genetiske endringene som skjer for de tre egenskapene. Figur 1 viser at det
har vært en genetisk økning for antall totalfødte (heltrukken linje) i landsvin populasjonen
(dyr som har vært unggrismålt de siste 2.3 årene). For prognosen (stiplet linje) som er
beregnet på grunnlag av ½ avlsverdi far + ½ avlsverdi mor for dyr som skal unggrismåles, ser
det ut til at vi har en trend med redusert antall totalfødte. For antall dødfødte har vi hatt
nærmest ingen genetisk endring mens prognosen for antall dødfødte viser en ønskelig liten
nedgang.
Morsevne
I egenskapsgruppen morsevne inngår egenskapene spedgrisdødelighet (dødelighet innen 3
uker), totalt antall spener og inverterte spener. Egenskapen kullvekt er nå ikke vektlagt i
avlsmålet men inngår som en korrelert egenskap når avlsverdiene beregnes. Totalt antall
spener har vært med i avlsmålet siden 2001 mens inverterte spener og dødelighet ble inkludert
i 2010. I tillegg er det krav om minst 14 velutviklede spener for landsvinråner som tas inn til
rånetesten. Antall avvente som er et resultat av differansen mellom antall totalfødte og
summen av dødfødte og spedgrisdødelighet viser, viser en gunstig genetisk utvikling (Figur
1). Funksjonelle spener viser også en gunstig genetisk utvikling ved at antall spener øker og
antall inverterte spener blir færre enn tidligere.
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Figur 1. Genetisk utvikling i landsvinpopulasjonen de siste 2.3 år (heltrukken linje) og prognose (stiplet linje)
for egenskapene antall totalfødte, antall dødfødte, spedgrisdødelighet (dødelighet inntil 3 uker) og antall
avvente.

Figur 2. Genetisk utvikling i landsvinpopulasjonen de siste 2.3 år (heltrukken linje) og prognose (stiplet linje)
for egenskapene antallspener, antall inverterte spener-råner og purker.

Reproduksjon og styrke/helse
Fra 2004 har reproduksjonsegenskapene alder ved første bedekning og antall dager fra
avvenning til første bedekning vært med i avlsmålet men siden 2010 har kun antall dager fra
avvenning til første bedekning vært vektlagt. I styrke/helse inngår eksteriøregenskapene som
har vært med i avlsmålet siden 2001 med stadige forbedringer både med registrering av
eksteriør og bruk av dataene i avlsverdiberegningene. Fram til 2007 var kun et helhetspoeng
for eksteriør inkludert i avlsmålet men dette ble erstattet av enkeltegenskaper for eksteriør.
I tillegg til den totale avlsverdien blir det også tatt hensyn til eksteriøret til purka ved
seleksjon i foredlingsbesetningene. Den genetiske utviklingen for eksteriøregenskapene har
vært og positiv.
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Økt antall avvente og økte kullvekter krever mer ressurser fra mordyret. Skuldersår som har
forholdsvis høy gunstig genetisk sammenheng med hold, ble inkludert i avlsmålet i 2010. For
å få enda mere trykk på hold ved avvenning ble denne egenskapen inkludert i avlsmålet
(2012). Ei purke som samtidig har høy produksjon og godt hold ved avvenning har
sannsynligvis god appetitt med høyt fôropptak og god fôrutnytting i dieperioden.
Oestokondrose målt i CT på råneteststasjonen som ble i fjor også med i avlsmålet.
Topigs Z-line
Topigs er Europas største og verdens nest største avlsselskap innenfor svinegenetikk. Norsvin
trengte en samarbeidspartner som satser på avl for å videreutvikle Yorkshire komponenten i
hybridpurka. Avlsmålet til Topigs Z-linje samsvarer godt med avslmålet til vårt landsvin
(Tabell 1).
Z-purka har noe mer fettreserver enn landsvinet som er en fordel når vi forventer at antall
avvente øker med LZ-purka. I Topigs Z-linje brukes antall kull purka har hatt som holdbarhet
i avlsmålet mens for landsvinet brukes eksteriøregenskapene som mål for å oppnå holdbarhet.
Tabell 1 viser hvilke egenskaper som inngår i avlsmålene til landsvinet og Topigs Z-linje.
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Tabell 1. Egenskaper i avlsmålene til s landsvin og Topigs Z-linje.

Gruppering (% vektlegging)
Kullstørrelse (21%)
Morsevne (22%)

Helse/styrke, holdbarhet og
reproduksjon (18%)

Produksjon (40%)

Egenskaper
Landsvin
Totalfødte (antall)
x
Dødfødte (antall)
x
Variasjon i fødselsvekter
Antall avvente
% døde i kullet
Dødlighet til 3 uker (antall)
x
Totalt spenetall (antall)
x
Invert. Spene
x
Kne frambein
x
Koder bakbein
x
Innerklauv
x
Understilthet
x
Dokk rygg
x
Svingende bakpart
x
Osteochondrose
x
Hold
x
Skuldersår
x
Pungbrokk
x
Navlebrokk
x
Kryptorkisme
x
Beinlidelse før 1 mnd
x
Dager fra avvenning-bedekning (dager)
x
Alder første bedekning
Holdbarhet - antall kull
Fôropptak
Fôrforbruk 25-100 kg (kg)
x
Fødselsvekt
Alder v/ 25 kg (dager)
x
Dager 25-100 kg (dager)
x
Slakteprosent (%-poeng)
x
Kjøttprosent (%-poeng)
x
Muskelmål, filet
Skinke og filet (kg)
Spekkmål
Drypptap (%-poeng)
x
Intramuskulært fett (%-poeng) x

Z-linje
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fra en norsk Yorkshire besetningen skal det leveres Z-råner til Norge, Sverige og Finland fra
Z-purker i besetningen og importert Topigs Z-sæd fra Nederland. I begynnelsen vil det være
begrenset tilgang på Z-råner men i slutten av 2013 og i begynnelsen av 2014 vil det være nok
sæd etter Z-råner for det norske markedet. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom
Topigs og Norsvin både innen forskning og videreutvikling av avlsarbeidet for genetisk
forbedre våre to morraser.

Diskusjon og videre arbeid
Resultater fra prosjekter som Norsvin har vært involvert i, har medført endringer i avlsmålet.
Nå pågår forskningsprosjektet, “Robust gris”, hvor avl for bedre eksteriør og mindre
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oestokondrose hos purka en del av prosjektet. I tillegg skal det også undersøkes om
livstidsproduksjonen og holdbarheten til purkene har sammenheng med eksteriøregenskapene.
En utfordring med holdbarhet er at landsvinpurkene blir utrangert eller solgt fra
foredlingsbesetningene til formeringsbesetningene før denne egenskapen kan registreres.
I flere prosjekter inngår kartlegging av gener for ulike egenskaper og når genomisk seleksjon
for landsvin skal iverksettes vil purkegenskapene bli prioritert.
I avlsmålet til Z-linja (Tabell 1) er variasjonen i fødselsvekter inkludert i avlsmålet. Økning i
antall totalfødte medfører større variasjon i fødselsvektene mens seleksjon for færre dødfødte
og spedgrisdødelighet har motsatt virkning. Norsvin vil følge med på utviklingen til variasjon
av fødselsvekter og eventuelt inkludere egenskapen i avlsmålet hvis variasjonen øker.
Atferden til mora i dieperioden er viktig. Dårlig tilgang til spene og sult og at mora ligger i
hjel spedgrisen kan medføre store spedgristap. Hittil er ikke noen av purkas egenskaper
knyttet til atferd med i avslmålet til landsvinet men Norsvin er nå med i UMB-prosjektet,
“Årsaker til spedgristap, effekt av livmorkapasitet og genetisk basis for atferdsmessige
morsegenskaper”, hvor det blant annet vil bli undersøkt muligheten for å registrere og avle for
morsatferd.
Beregning av avlsverdier for de ulike egenskapene medfører at vi kan følge med på den
genetiske utviklingen for de ulike egenskapene. Genetiske trender for egenskapene i avlsmålet
blir rutinemessig sjekket hver måned. I tillegg har vi også muligheter til å følge med på de
fenotypiske endringene. Norsvin er avhengig av å avle for ei konkurransedyktig purke og
tilbakemeldingene Norsvin får fra internasjonale kunder, produsenter i Norge, avlskonsulenter
og veterinærer på hvordan purkene fungerer i besetningene er viktige. Dette medfører til
grundigere undersøkelser og eventuelt tatt med i neste revisjon (2013) av avlsmålet hvor
vektlegging av egenskapene blir endret og hvilke egenskaper som skal være med i avlsmålet.
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Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til slaktegrisen?
DAN OLSEN og INA ANDERSEN-RANBERG
Norsvin

Bakgrunn
Norsvin driver avlsarbeid på to raser, landvin og duroc. Landsvin brukes som morrase, og
derfor inkluderer avlsmålet for denne rasen både slaktegrisegenskaper og moregenskaper.
Duroc, hvor Norsvin driver avlsarbeidet på oppdrag fra Nortura, er en ren farrase. Avlsmålet
for denne rasen inkluderer derfor først og fremst slaktegrisegenskaper.
Formålet med denne artikkelen er å vise hva Norsvin har gjort og gjør for å forbedre
egenskapene til slaktegrisen, som hovedsakelig er et krysningsprodukt med en hybridpurke
(LY-purke) som mor, og enten landsvin, LD/duroc (vi er akkurat nå i overgangsfasen fra LDkrysning til renraset duroc som far) eller hampshire importert fra Sverige som far. Hva
Norsvin gjør for å forbedre purkematerialet, blir behandlet i egen artikkel (Andersen-Ranberg
og Olsen, 2013).
Genetisk utvikling
Avlsmålet, både for landsvin og duroc, inkluderer tre grupper av slaktegrisegenskaper, nemlig
produksjon, slaktekvalitet og kjøttkvalitet. Produksjonsegenskapene inkluderer tilvekst og
fôrforbruk, slaktekvalitet inkluderer kjøtt- og slakteprosent, mens egenskapene som er knyttet
til kjøttkvalitet, er intramuskulært fett og drypptap.
Den genetiske sammenhengen mellom tidlig og sen tilvekst er forholdsvis liten. I avlsarbeidet
er vi derfor nødt til å ta hensyn til begge deler. På grunn av uønskede korrelasjoner til andre
egenskaper i avlsmålet er det vanskeligere å få framgang for tidlig enn sen tilvekst. Endringen
for de ulike egenskapene er vist i Figur 1 (landsvin) og Figur 2 (duroc). Fôrforbruket i
slaktegrisperioden går jevnt og trutt nedover for begge raser. Samtidig ser vi spesielt de siste
årene har hatt stor fart på sen tilvekst. Som et resultat av det arbeidet som er gjort med
registrering av treukersvekter, ser vi at det har vært en enorm utvikling. Hos landsvin er det
genetiske nivået for treukersvekt snart 1 kg høyere enn da vi startet med disse veiingene.
Den genetiske sammenhengen mellom de ulike slaktegrisegenskapene er vist i Figur 3. På
grunn av de uønskede sammenhengene, både mellom produksjon og slaktekvalitet, og mellom
slaktekvalitet og kjøttkvalitet, er det krevende å få framgang for alle egenskaper samtidig.
Målet for landsvin har de senere årene vært å stabilisere det genetiske nivået på slakte- og
kjøttkvalitetsegenskapene. Som Figur 4 viser, har det derfor bare vært mindre genetiske
endringer for disse egenskapene. For duroc har vi hatt en ganske formidabel økning i
kjøttprosent, samtidig som vi har hatt kontroll på utviklingen i kjøttkvalitet. Som Figur 5
viser, er imidlertid den genetiske utviklingen på kjøttprosent nå i ferd å bli noe mindre. Dette
er en bevisst strategi for å kunne oppnå desto større framgang for produksjonsegenskapene.
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Figur 1. Genetisk utvikling hos landsvin for fôrforbruk og ulike tilvekstegenskaper. Verdiene er relativt til nivået
i 2002.

Figur 2. Genetisk utvikling hos duroc for fôrforbruk og ulike tilvekstegenskaper. Verdiene er relativt til nivået i
2002

127

Husdyrforsøksmøtet 2013

Figur 3. Genetisk sammenheng mellom de ulike slaktegrisegenskapene

Figur 4. Genetisk utvikling hos landsvin for ulike slakte- og kjøttkvalitetsegenskaper. Verdiene er relative til
nivået i 2002
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Figur 5. Genetisk utvikling hos duroc for ulike slakte- og kjøttkvalitetsegenskaper. Verdiene er relative til nivået
i 2002

Fenotypisk utvikling
Den fenotypiske utviklingen for de samme slaktegrisegenskapene bekrefter at vi har hatt
effekt av avlsarbeidet. Tilvekst for rånene på Delta viser en årlig framgang på henholdsvis 3,1
dager for landsvin og 1,7 dager for duroc for egenskapen Alder ved 100 kg, mens fôrforbruket
i perioden 25 kg til 100 kg for de samme rånene er redusert med henholdsvis 4,5 kg for
landsvin og 4,6 kg for duroc (Figur 6).
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Figur 6. Fenotypisk utvikling i tilvekst (alder ved 100 kg) og fôrforbruk (kg fôr fra 25 til 100 kg) på Delta siden
starten i 2008.

Tilveksten i felt (målt som vekt ved 150 dager) har i samme periode økt med i gjennomsnitt
litt over 0,8 kg årlig. Dette gjelder både landsvin og duroc . (Figur 7).

Figur 7. Fenotypisk utvikling i vekt ved 150 dager for unggrismålte dyr i foredlingsbesetningene

Kjøtt- og slakteprosent er registrert ved hjelp av datatomograf (CT) siden oppstarten av
Norsvins nye teststasjon, Delta, våren 2008. Fra 2009 og fram til i dag har vi sammenlignbare
fenotyper, både for landsvin og duroc. Kjøttprosent viser en liten fenotypisk endring for
landsvin på +0,05 %-poeng per år, mens vi for duroc har hatt en betydelig årlig framgang på
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+0,48 %-poeng (Figur 8). For slakteprosent har det vært en moderat framgang for begge raser,
henholdsvis +0,16 %-poeng for landsvin og +0,24 %-poeng for duroc (Figur 9).

Figur 8. Fenotypisk utvikling i kjøttprosent for CT-skannede råner på Norsvin Delta. Fenotypene er
standardisert til 120 kg levendevekt.

Figur 9. Fenotypisk utvikling i slakteprosent for CT-skannede råner på Norsvin Delta. Fenotypene er
standardisert til 120 kg levendevekt.

Framtidig genetisk utvikling
Fortsatt framgang for slaktegrisegenskapene er vesentlig med tanke på konkurransekraften for
framtidens slaktegrisprodusenter. I disse dager iverksetter Norsvin flere tiltak for ytterligere å
effektivisere avlsarbeidet. Tilvekstperioden i rånetest ble i mars 2012 forlenget fra 100 kg til
120 kg levendevekt (jfr. Andersen-Ranberg m.fl., 2013). Disse dataene vil bli brukt for å øke
sikkerheten i avlsverdiberegningen for produksjon.
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Seleksjonen for slaktekvalitet er unik i verdenssammenheng. Siden 2008 har Norsvin hatt
fenotyper fra CT-skanning av alle testråner. Dette i kombinasjon med at vi fra 2010 har målt
muskel ved hjelp av ultralyd på alle purker i felt, gjør at vi har mulighet til å ha en effektiv
seleksjon for slaktekvalitet. For duroc forventer vi derfor fortsatt en betydelig framgang for
kjøttprosent.
Framgangen for produksjon og slaktekvalitet har skjedd samtidig som vi har klart å holde
kjøttkvalitetsutviklingen under kontroll. Når man tar i betraktning de genetiske
sammenhengene som finnes, er det i seg selv en stor prestasjon. I løpet av 2013 planlegger
Norsvin i tillegg å få på plass fenotyper for intramuskulært fett basert på CT-bilder. Det betyr
at alle testråner vil få informasjon om kjøttkvalitet, og ikke bare som i dag, råner som slaktes.
Dermed vil vi i framtiden kunne selektere enda mer effektivt for kjøttkvalitet.
Referanser
Andersen-Ranberg, I og Olsen, D. Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Husdyrforsøksmøtet
2013.
Andersen-Ranberg, I, Martinsen, K.H. og Olsen, D. Fokus på tilvekst over 100 kg. Husdyrforsøksmøtet 2013.
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Fokus på tilvekst etter 100 kg
INA ANDERSEN-RANBERG1, KRISTINE HOV MARTINSEN¹ OG DAN OLSEN1
¹Norsvin

Innledning

Fôr er den største kostnaden i slaktegrisproduksjonen og de siste årene har fôrprisene økt
kraftig. I tillegg til det også er et stigende kostnadsnivå generelt i næringen, kreves det nå
bedre tilvekst og fôreffektivitet til høyere slaktevekter enn tidligere for å kunne ha en
bærekraftig primærproduksjon. Tilvekst i avlsmålet i dag måles med egenskapen antall dager
fra 25 kg til 100 kg for rånene på teststasjonen. Rånetesten har tidligere avsluttet når rånen har
nådd 100 kg levendevekt, selv om levendevekten på gris ved utslakting i Norge er ca 120 kg. I
USA, som er et viktig marked for Norsvin, er det vanlig med en levendevekt på 130 kg ved
slakt. Basert på dagens avlsmål og testopplegget vi har hatt, vet vi svært lite om grisens
tilvekst etter 100 kg. Tilbakemeldinger, spesielt fra USA, påpeker at Norsvins genmateriale er
særdeles konkurransedyktig på tilvekst og best på fôreffektivitet og slaktesammensetning opp
til 100 kg levendevekt. Fra 100 kg og oppover virker det som fôropptaket hos Norsvins
genmateriale ikke er høyt nok, og bidrar til begrenset tilvekst i samme periode. Med bakgrunn
i dette startet Norsvin våren 2011, med støtte fra Innovasjon Norge, et prosjekt hvor målet var
å undersøke muligheten for å bedre tilveksten i perioden fra 100 til 120 kg. Som en del av
prosjektet ble det besluttet at vektintervallet i rånetesten skulle endres fra 25 kg - 100 kg til 40
kg - 120 kg. Høsten 2011 ble vektintervallet endret og i begynnelsen av mars 2012 var de
første rånene med nytt vektintervall ferdig i test. Samtidig har vekt ved unggrismåling økt og
ny tilvekstegenskap for disse dyrene er vekt ved 150 dager (tidligere brukte vi alder ved 100
kg).
I denne studien vil vi undersøke tilveksten i ulike tilvekstperioder, genetiske korrelasjoner
mellom tidlig og sen tilvekst, korrelasjon mellom tilvekst og andre egenskaper i avlsmålet.

Genetisk analyse

I den første genetiske analysen av landsvin og duroc ble tilvekstegenskapene alder ved 40 kg
(a40) og antall dager fra 40 kg til 120 kg (d120) analysert sammen med andre
produksjonsegenskapene i avlsmålene for landsvin og for duroc. I den andre analysen ble fem
ulike tilvekstegenskaper for landsvin i tilvekstperioden fra 40 kg til 120 kg analysert sammen.
Data
Opplysningene ble tatt ut fra Norsvins database. I den første analysen inkluderte datautplukket
opplysninger for alle unggrismålte dyr etter 2004 og for alle råner som har vært og avsluttet
test på Delta (råneteststasjon) fra 2008. Hver råne som har vært på testingsstasjonen har
registrert vekt for hver dag i testingsperioden. For å beregne alder ved en gitt vekt ble
regresjon brukt hvor opplysningene om vekt i intervaller var inkludert. d120 var differansen
mellom alder ved 120 kg og a40. Tabell 1 viser antall observasjoner, gjennomsnitt og
standardavvik for landsvin og duroc for de ulike egenskapene: vekt ved 150 dagers alder
(v150), spekk ved 100 kg (s100), individuell vekt ved 3 uker (v21), a40, d120, fôropptak fra
25 kg til 100 kg (f100), kjøttprosent (kjpr), slakteprosent (slpr), intramuskulært fett (imf), pH
og drypptap (drt). For duroc var også opplysningene om antall levendefødte (levf ) i første
kull med i analysene.
Følgende egenskaper var med i analysen med de fem tilvekstegenskapene for landsvin: a40,
antall dager fra 40 kg til 60 kg (d40_60), antall dager fra 60 kg til 80 kg (d60_80), antall dager
fra 80 kg til 100 kg (d80_100) og antall dager fra 100 kg til 120 kg (d100_120). De fem
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tilvekstegenskapene ble beregnet på tilsvarende måte som i den første analysen. Tabell 2 viser
antall observasjoner, gjennomsnitt og standardavvik for de ulike tilvekstegenskapene.
Tabell 1. Antall observasjoner, gjennomsnitt og standardavvik for vekt ved 150 dagers alder (v150), spekk ved
100 kg (s100), individuell vekt ved 3 uker (v21), alder ved 40kg (a40), antall dager fra 40kg til 120 kg (d120),
fôropptak fra 25kg til 100kg (f100), kjøttprosent (kjpr), slakteprosent (slpr), intramuskulært fett (imf), pH,
drypptap (drt) og levendefødte (levf ) for landsvin og duroc.
Landsvin
Duroc
Egenskap
Obs
Gj. snitt
Std.avvik
Obs
Gj.snitt
Std.avvik
77771
101,1
13,8
27215
94,7
10,7
v150
74465
6,5
1,4
27062
10,4
2,4
s100
78681
7,1
1,5
30516
6,3
1,4
kg3uker
6815
85,0
6,6
5696
90,5
6,7
a40
6127
79,7
8,4
4634
84,0
9,6
d120
8044
152,1
11,1
6557
157,1
11,9
f100
7989
67,8
3,7
6590
62,3
4,5
kjottpro
7986
70,5
4,0
6589
71,0
4,2
slaktpro
4200
1,0
0,2
3157
1,9
0,5
imf
4321
552,3
8,7
3255
561,5
10,5
ph
4202
6,8
1,9
3171
4,5
1,6
drtap
5192
8,0
2,8
levf1

Tabell 2. Antall observasjoner, gjennomsnitt, min- og max verdier for tilvekstegenskapene : alder ved 40 kg
(a40), antall dager fra 40 kg til 60 kg (d40_60), antall dager fra 60 kg til 80 kg (d60_80), antall dager fra 80 kg
til 100 kg (d80_100) og antall dager fra 100 kg til 120 kg (d100_120) hos landsvin.
Egenskap
Obs
Gj.snitt
Std.avvik
Min
Max
7906
84,8
6,6
56,1
117,9
A40
7684
22,8
2,9
9,36
57,4
d40_60
7535
19,3
2,5
6,0
42,3
d60_80
7288
18,5
2,8
7,1
40,7
d80_100
4833
18,2
3,0
6,7
45,7
d100_120

Modell

Egenskapene i Tabell 1 og Tabell 2 ble analysert i hver sin lineære multivariate dyremodell. I
analysen for a40 var de faste effektene besetning x år, paritet (kullnummer) og fødselsmåned
mens kull, dyr og rest var tilfeldige effekter inkludert. For d120 var de faste effektene
besetning x år, måned x år og CT (skannet før eller etter 120 kg) mens de tilfeldige effektene
var binge, kull, dyr og rest inkludert i analysene. I analysen med de fem tilvekstegenskapene
hos landsvin var besetning x år og måned x år faste effekter mens binge, kull, dyr og rest var
de tilfeldige effektene. Begge variansanalysene ble estimert med DMUAI (Madsen og
Jensen).

Arvegrader og genetiske sammenhenger

Tabell 3 og Tabell 4 viser arvegrader, genetisk standardavvik, genetiske korrelasjoner for a40
og d120 til de andre produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120) for landsvin og duroc. For
landsvin er arvegradene for a40 og d120 henholdsvis 0,52 og 0,30 og for duroc er arvegradene
0,48 (a40) og 0,24 (d120). For både landsvin og duroc er arvegradene til d120 lavere enn
arvegradene for antall dager fra 25 kg til 100 kg som er 0,41 og 0,39 (pers kom) for
henholdsvis landsvin og duroc.
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Tabell 3. Landsvin. Arvergrader, genetisk standardavvik og genetiske korrelasjoner a40 og d120 til de andre
produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120).
v150
s100
v21
a40
d120
f100
kjpr
slpr
imf
pH
drt
2
h

0,43

0,42

0,23

0,52

0,30

0,35

0,58

0,36

0,48

0,23

0,16

K_a40

-0,90

-0,15

-0,75

1,00

0,31

0,06

0,25

0,13

-0,16

-0,05

0,20

K_d120

-0,59

-0,39

-0,18

0,31

1,00

0,55

0,49

0,33

-0,15

0,16

-0,03

Tabell 4. Duroc. Arvergrader, genetisk standardavvik og genetiske korrelasjoner a40 og d120 til de andre
produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120).
v150
s100
v21
a40
d120 f100
kjpr
slpr
imf
pH
drt
levf
2
h

0,44

0,32

0,21

0,48

0,24

0,41

0,69

0,37

0,71

0,35

0,27

0,15

K_a40

-0,88

0,08

-0,78

1,00

0,43

0,02

0,32

0,27

-0,10

0,14

-0,03

0,30

K_d120

-0,78

-0,02

-0,25

0,43

1,00

0,28

0,40

0,35

-0,33

0,01

0,27

0,15

Tabell 5 viser arvegrader og genetiske korrelasjoner mellom de fem tilvekstegenskapene.
Arvegradene for a40 (0,38) i denne analysen er lavere enn arvegraden for samme egenskap i
den første analysen. Den genetiske korrelasjonen mellom a40 til de andre egenskapene er
mindre ettersom avstanden i tilvekstperioden øker. Høyeste korrelasjon er det mellom d60_80
og d80_100 (0,94).
Tabell 5. Landsvin. Arvegrader (diagonalt) og genetiske korrelasjoner mellom a40, d40_60, d60_80, d80_100
og d100_120.
a40
d40_60 d60_80 d80_100 d100_120
0,39
0,20
0,14
-0,11
a40
0,38
0,68
O,52
0,25
d40_60
0,20
0,94
0,71
d60_80
0,27
0,71
d80_100
0,25
d100_120
0,17

Diskusjon

Når rånene skal skannes på råneteststasjonen, får de beroligende middel (stresnil) og rånene
mister appetitt et par dager. Dette påvirker også tilveksten. Derfor ble fast effekt av CT
inkludert slik at det ble tatt hensyn til de rånene som ble skannet før 120 dager. Dette kan også
ha medført at noe av den genetiske variasjonen ble mindre for tilvekst fra 40 kg til 120 kg og
at arvbarhetene både for landsvin og duroc i denne analysen ble lavere enn forventet. I tillegg
er det større usikkerhet ved estimering av d120 og d100_120 for råner som avsluttet test ved
100 kg. Sannsynligvis vil det bli bedre estimat av genetiske parametere og avlsverdier hvis
kun opplysningene for de rånene som har testperiode til 120 kg (dvs. rånene som har avsluttet
test etter 1. mars i år).
Ungpurkene i besetningene får sin første avlsverdi når de er unggrismålt og vanligvis
selekteres de etter unggrismåling. Da tilvekstperioden er økt på rånetestperioden vil flere av
de ungrismålte dyrene ikke ha informasjon om sein tilvekst inkludert fra nære slektninger på
råneteststasjonen når første avlsverdi skal beregnes. Både d60_80 og d80_100 har forholdsvis
høy korrelasjon til d120 (0,71). Det anbefales å inkludere tilvekstegenskaper før avsluttet test
i avlsmålet slik at man indirekte via genetiske korrelasjoner tar hensyn til sein tilvekst
tidligere i avlsverdiberegningene. Norsvin skal revidere avlsmålene våren 2013 og
tilvekstperioden vil bli splittet i flere perioder på tilsvarende måte som i analysen med de fem
tilvekstegenskapene og inkludert i avlsmålet for landsvin og avlsmålet for duroc. Det
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medfører også at vi har mulighet til å vektlegge tilveksten forskjellig i de ulike
tilvekstperiodene.

Referanser
Madsen og Jensen. 2008.: An User's Guide to. DMU. A Package for Analysing. Multivariate Mixed Models.
Pers. kom.(2013): Dan Olsen
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Kan datatomografen (CT) brukes til å kvantifisere
osteokondrose og egenskapen brukes i avlsprogrammet
på gris?

TORUNN AASMUNDSTAD¹,2, JØRGEN KONGSRO1 , NILS IVAR DOLVIK3 OG ODD VANGEN2
¹Norsvin, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap/Universitet for miljø og biovitenskap, ³ Institutt for
sports- og familiedyrmedisin /Norges veterinærhøyskole

Innledning
I 2011 ble over 5200 norske purker utrangert som følge av problemer med bein/eksteriør.
Osteokondrose påstås å være en av hovedgrunnene til at halthet/beinlidelser oppstår
(Grøndalen 1974, Reiland 1978). Når grisungene fødes består knokkelendene på skjelettet av
brusk. I løpet av en intensiv tilvekstfase skal både skjelett og muskler vokse til
voksenstørrelse. Det er i vekstplatene i enden av knoklene at lengdeveksten i hovedsak skjer.
I endene av knoklene der leddene utformes skjer det også vekst. I den vekstbrusken som
senere går over til bein og utformer leddene skjer det lokal død av brusken som er starten på
det vi kaller osteokondrose. I 1939 beskrev Thomasen en høy frekvens av lesjoner i ledd og
knoker hos gris. På 1970-tallet jobbet Reiland og Grøndalen videre med lidelsen. Både deres,
og senere forskning knytter osteokondrose opp mot mangelfull blodgjennomstrømning i
vekstbrusken. Manglende blodgjennomstrømning vil igjen føre til manglende dannelse av
beinsubstans.
I 1939 beskrev Thomasen en høy frekvens av lesjoner i ledd og knoker hos gris. På 1970tallet jobbet Reiland og Grøndalen videre med lidelsen. Både deres, og senere forskning
knytter osteokondrose opp mot mangelfull blodgjennomstrømning i vekstbrusken. Manglende
blodgjennomstrømning vil igjen føre til manglende dannelse av beinsubstans. Osteokondrose
er blitt ganske alvorlig når den kan sees på bruskoverflaten, da vil den kunne sees som furer i
den hvit/blålige leddbrusken. I uttalte tilfeller vil bein/bruskbiter ha løsnet og falt av (grad 4
og grad 5). De flyter da som fragmenter i leddvæsken (stein i girboksen). De første trinnene i
utviklingen av osteokondrose kan reverseres (grad 1 til grad 3). Dette betyr at en lesjon kan
«gro til» og forsvinne, eller den kan forverre seg og utvikle seg til løse fragmenter i leddet.
Norsvin hadde egenskapen som avlsmålegenskap fram til 2008 da søskentesten ble lagt ned.
Registreringen ble den gang gjort ved å sage leddoverflaten på lårbein og overarmsbein i
skiver og gradere disse skivene. Etter 2008 har Norsvin CT-scannet alle testede råner når de
forlater test. Disse CT-bildene lagres i en database. Det siste året har Norsvin jobbet med å
utvikle en registreringsmetode for osteokondrose basert på CT-bilder. På CT-bildene kan vi se
endringer i beinvevet i leddflaten, men ikke leddbrusken (se Figur 1: 3D modell av
bakkneledd). Målet med denne studien var å se om data fra CT-scanningen kunne brukes til å
registrere osteokondrose og om egenskapen var egnet til implementering i avlsporgrammet.
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Figur 1: 3D modell av bak-kneledd. Synlige lesjoner på leddoverflaten både på mediale og laterale kondyle.
Brusken er ikke synlig på CT-bildene, dermed er det lite trolig at disse lesjonene ville være synlige ved en
makroskopisk inspeksjon av leddoverflaten (post mortem).

Material og metode
Egenskapen osteokondrose målt ved hjelp av CT (OCmCT) ble bedømt basert på en
registeringsskala der dyr får ulik lesjonsgrad avhengig av graden av forandringer i
underliggende beinvev. Registreringsskalaen går fra 0 til 5, der 0 er normal og 5 er store
skader på hele leddoverflaten (se figur 2). I studien ble 1449 råner bedømt av samme person.
Rånene ble valgt ut fra Norsvins bildedatabase ut i fra et ønske om å ha en spredning over år
(2009-2012) og unngå å ha med helsøsken. Utover dette var utvelgelsen av dyr til studiet
tilfeldig. Hver råne ble bedømt for OCmCT på fire ledd; albueleddet (humerus-radius/ulna) og
bak-kneleddet (femur-tibia/fibula). Laterale og mediale kondyle (knokkelhode) på både høyre
og venstre side av grisen ble bedømt, totalt 8 posisjoner for hvert dyr. Hver posisjon ble
bedømt på en skala fra 0 til 5. I tillegg ble totalsummen for hvert dyr beregnet (OCT).
For beregning av genetiske parametere ble programmet DMU benyttet. Det ble valgt å
behandle alle de ni egenskapene som lineære da dette forenkler implementering i
avlsverdiberegningene. Effektene i den statistiske modellen er: registreringsdato, mors kullnr,
besetning*år, binge i rånetest og dyr.
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Figur 2: Registreringsskala for osteokondrose målt ved hjelp av CT. Alle bildene er fra distale ende av humerus.
Verdien 0 betyr ingen lesjon, verdien 1 betyr minimal lesjon, verdien 2 betyr moderat lesjon, verdien 3 betyr
betydelig lesjon, verdien 4 betyr lite løst beinfragment (dissekans) mens verdien 5 ville vært stort løst
beinfragment. Dette så vi ikke i vårt dyremateriale.

Resultater
Figur 3 viser frekvens av OCmCT for tre av de åtte ulike posisjonene på dyret, samt for
summen av OCmCT for de åtte posisjonene. Bak-kne leddet (Medialt på femur) er mest utsatt
for forandringer forenlig med osteokondrose. Likevel var det få griser med alvorlige lesjoner;
verdiene 0 og 1 sto for nesten 85 % eller høyere for alle posisjoner.
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Figur 3. Frekvens av OCmCT for de tre av de åtte posisjonene, samt for totalsum for alle åtte posisjoner (OCT)
HRM= humerus høyre medial, FRM=femur høyre medial, FRL=femur høyre lateral, FLL=femur venstre lateral.
Verdien 0 betyr ingen lesjon, verdien 1 betyr minimal lesjon, verdien 2 betyr moderat lesjon, verdien 3 betyr
betydelig lesjon, verdien 4 betyr lite løst beinfragment (dissekans) mens verdien 5 ville vært stort løst
beinfragment. Dette så vi ikke i vårt dyremateriale.

Arvegrader og genetiske korrelasjoner er presentert i tabell 1. Bare et fåtall av korrelasjonene
var signifikant forskjellige fra 0, men til gjengjeld var disse høye og positive.
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Tabell 1: Arvegrader og genetiske korrelasjoner for de ulike posisjonene samt for summen av
Osteochondrose registrert med hjelp av CT. Bare korrelasjoner signifikant forskjellig fra 0 er
presentert. Ikke-signifikante korrelasjoner er angitt med N.S.
Arvegrad
OCT HRM
HLM
FRM
FRL
FLM
FLL
0,31
-0,94
0,92
N.S.
0,61
0,84
N.S.
OCT
0,21
-0,96
N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
HRM
0,17
-N.S.
N.S.
N.S.
N.S.
HLM
0,09
-N.S.
N.S.
N.S.
FRM
0,14
-N.S.
N.S.
FRL
0,08
-N.S.
FLM
0,06
-FLL

Konklusjon
Arvegradene for OCmCT på de ulike posisjonene og på OCT, samt genetiske korrelasjoner
mellom disse egenskapene tilsier at CT kan benyttes for å registrere osteokondrose på levende
dyr. Egenskapen OCT ble valgt på grunn av at denne hadde høyest arvegrad samt at de høye
korrelasjonene til de andre posisjonene tilsier at dersom man avler for lavere OCT hos gris vil
osteokondrose på alle posisjoner reduseres.
På grunn av sammenhengen mellom osteokondrose og halthet/beinlidelser har Norsvin valgt å
inkludere denne egenskapen i sitt avlsmål hos både landsvin og duroc. Ved å inkludere
egenskapen i avlsmålet ønsker Norsvin på en faglig og målrettet måte å avle for at frekvensen
av osteokondrose hos slaktegris og purker skal bli redusert. Dette vil føre kunne føre til bedre
dyrevelferd, bedret økonomi for produsenten, forbedret omdømme til næringa hos opinionen
og ikke minst bedre bærekraft for miljøet.

Referanser
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Utvikling av ny fødebinge: “UMB-bingen”
INGER LISE ANDERSEN1, CATHINKA TRØEN1, MARCO OCEPEK1 OG GREG CRONIN2
1
Institutt for Husdyr –og Akvakulturvitenskap, UMB, 2Faculty of Veterinary Medicine, University of Sydney.

Bakgrunn

Nyere forskningsresultater viser at til tross for at omkring 50% av spedgrisen i et kull hviler i
smågrishjørnet på dag 3 etter fødsel, har ikke bruken av smågrishjørnet noen som helst
betydning for smågrisdødeligheten (Berg et al., 2006; Vasdal et al., 2010). I forsøk på å løse
noen av problemene vi ser i tradisjonelle førdebinger, har vi nå utviklet en prototype
fødebinge som har blitt testet i liten målestokk ved UMB og ved Universitetet i Sydney,
Australia. Denne bingen er videreutviklet fra den Australske “Werribee”-bingen som ble
testet i Australia med lovende resultater på 90-tallet (Cronin et al., 2000). Det viktigste
prinsippet med denne bingen er at den baserer seg på purka og smågrisenes naturlige atferd
ved at grisungene blir i redeområdet den første uka etter fødsel mens purka i korte perioder
forlater redet for å utføre vitale aktiviteter som spise, drikke, gjøre fra seg og ikke minst hvile
mellom diingene. Formålet med denne første undersøkelsen er å studere hvordan purker og
smågris bruker UMB-bingen omkring fødsel og fram til avvenning, dokumentere tap, årsaker
til tap og tilveksten hos smågrisen.

Materiale og metoder
Bingen
Den første pilotbingen (Figur 1) har et totalareal på 7,92 m2, og består av et redeområde (2,4
m x 1,7 m) med golvvarme i to soner, hvorav begge blir satt til en temperatur på 34 grader 24
timer før fødsel, og bare en av dem blir beholdt på 34 °C 24 timer etter fødsel
(termostatstyring). Styring av golvvarmen på denne måten har tre 2 hensikter: det ene er å gi
purka høy temperatur under fødsel, sørge for at grisungene tørker raskt etter fødsel, samt til en
viss grad styre hvor purke og smågriser legger seg under diing og hvile. Redeområdet er
dessuten utstyrt med en 3 cm tykk gummimadrass med profilert overflate som har til hensikt å
beskytte purkenes bein og forebygge skuldersår (Figur 1). Madrassen er tidligere bare brukt
på ungdyr av storfe og kyr. Madrassen dekkes helt av tørr sagflis ved fødsel og den første uke
etter fødsel. Foruten et felles redeområde for purke og smågris, har bingen ingen avgrenset
smågrisplass hvor purka ikke slipper til. Bakvegg og en av sideveggene er utstyrt med en
ekstra skråvegg. Skråveggene har to funksjoner. For det første kan vi til en viss grad styre
hvor purka legger seg fordi danske resultater har vist at purker generelt foretrekker å legge seg
mot en fast skråvegg (Damm et al., 2006), for det andre kan disse også fungere som fendere.
Alle vegger som omgir redeområdet for øvrig er laget av glassfiber (Figur 1).
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Figur 1. Bildet til venstre viser bingen på UMB etter at øverste del av terskelen er fjernet (dag 5), mens bilde til
høyre viser en av bingene i Sydney, Australia, med full terskelhøyde og henholdsvis 50% metallspalter og tett
betonggolv på aktivitetsområdet.

Dette materialet er hardt, glatt og ikke minst enkelt å holde reint. Aktivitetsområdet (1,60 m x
2,40 m) i den norske bingen består av betonggolv med 14 mm store spalter dekket av et hardt
gummibelegg (samme type som brukes i skrapeanlegg på golv i løsdriftsfjøs for ku) med 12
mm spalter. Dette har også til hensikt og 3 beskytte purkas bein og klauver. Aktivitetsmrådet
gjøres fuktig med vann ved innsett slik at purkene lettere skal oppfatte kvalitetsforskjellene på
disse to områdene. Den Australske varianten er uten gummibelegg på grunn av faren for
oppheting av gummi. I tillegg er aktivitetsområdet utstyrt med dusjventiler. Veggene som
omgir aktivitetsområdet er åpne, dvs. sprinkler av rustfritt stål (Figur 1), og hensikten med
dette er at purkene skal få en oversikt over hvem som nærmer seg bingen, hva som skjer
utenfor bingen, og at dette skal forsterke hulefølelsen på redeområdet som består av tette
vegger. Dette skal dessuten stimulere purkene til å gjøre fra seg. Mellom disse to områdene er
det en 30 cm høy terskel plassert i skinner slik at den lett kan settes inn og tas ut. Terskelen er
laget av to treplanker (2” x 6”) som plasseres over hverandre og som hver er 15 cm høye. Den
øverste er polstret med myk gummi. Fra innsett til og med dag 5 etter fødsel er høyden på
terskelen 30 cm. Deretter reduseres den til 15 cm for å stimulere grisungene til å gjøre fra seg
på spaltegolvet. Bingen er designbeskyttet både i Norge og EU.
Purkematerialet
Tolv norske purker (6 ungpurker og 6 eldre LY-purker) og 28 Australske purker (12
ungpurker, 16 eldre purker) blir brukt i forsøket. Purkene blir plassert i fødebingen seinest 1
uke før forventet grising og oppstallet der helt fram til avvenning. Purkene blir fôret etter
norske anbefalinger med tradisjonelt kraftfôr. I tillegg har de fri tilgang til godt høy fra innsett
i bingen. Høyet blir erstattet med halm 1 døgn før forventet grising. Etter fødsel blir det gitt
høy igjen. Purker og smågris har fri tilgang til vann fra nipler i aktivitetsområdet. Smågrisene
får tilgang til vann fra dag 5 siden halvparten av terskelen mellom redeområdet og
aktivitetsarealet blir fjernet da. Bingene blir rengjort hver morgen og ettermiddag, og ny flis
blir strødd etter behov i redeområdet. Hvis det er tørt og reint i redeområdet, blir det ikke gitt
ny flis.
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Preliminære resultater og diskusjon
Alle fødslene har foregått i redeområdet selv om purkene har fått velge fritt, men en grisunge
fra to purker ble født i aktivitetsområdet og ble plassert tilbake i redeområdet. 67 % av
purkene i begge land startet fødselen ved å ligge med ryggen mot bakvegg og skråvegg, som
var ønskelig i forhold til å minimere muligheten for ihjelligging umiddelbart etter fødsel. 20
% fødte med ryggen mot terskel eller rygg mot skråvegg på kortside, noe som ikke var
ønskelig. Derfor har vi i den kommersielle varianten gjort kortveggen 10 cm kortere og
terskelen har fått annen utforming. Hensikten er nemlig at grisungene skal velge å legge seg
nær purka men mot kortveggen når de ikke dier. Bredden på 2,40 er et godt dokumentert mål
for å sikre at purka får en god bevegelse og kommunikasjon i forbindelse med diegiving
(Cronin et al., 1997).
Resultater fra de foreløpige atferdsanalysene vil bli presentert på HFM. De fleste purkene
forsyner seg villig fra høyhekken allerede fra innsett, og ingen purker har tygd i stykker
madrasser, gummibelegg eller treverk. Purkene hviler mye på spaltegolvet utenom diingen,
noe som tyder på at de har et behov for å trekke seg litt unna utenom diingene også for å
hvile. Gjennomsnittlig fødselsvarighet er 4 timer og 23 minutter på de norske purkene mens
de Australske purkene har gjennomsnittlig litt over 1 time lengre fødsel.
De foreløpige produksjonsresultatene fra 40 purker er meget lovende (Tabell 1). Antall
levendefødte grisunger er høyere i det norske enn det australske materialet mens antall
avvente grisunger ikke er det. Det var flere dødfødte i det norske materialet, men tap av
levende fødte, stort sett uansett dødsårsak, var lavere i det norske materialet. Tap av levende
fødte er dessuten lavere enn InGris resultatet for tilsvarende år til tross for at kullstørrelsen er
høyere i dette forsøket. Avvenningsvektene var også høyere i det norske materialet. Disse
resultatene er oppnådd uten noe tilsyn omkring fødsel og uten andre tapsreduserende tiltak
enn kullutjevning for kull over 16 grisunger.
Tabell 1. Foreløpige produksjonsresultater (gj.sn ± SE) for norske og australske purker.

norske purker

australske purker

P-verdi

Ant, levende fødte grisunger
14,2 ± 0,9
10,6 ± 0,6
<0,01
Kullstørrelse etter kullutjevning
13,8 ± 0,5
10,8 ± 0,4
<0,05
Dødfødte, %
6,5 ± 2,2
2,0 ± 0,9
<0,0001
Tap av levende fødte, %
12,1 ± 2,9
12,9 ± 2,0
<0,01
Ihjelligget u/melk, %
2,8 ± 1,5
7,4 ± 1,5
<0,0001
Ihjelligget m/mellk, %
5,4 ± 1,5
1,9 ±1,0
<0,0001
Sult/svakfødt, %
2,8 ±1,0
3,6 ±1,5
<0,001
Antall avvente
12,1 ±0,5
9,3 ± 0,3
is
Fødselsvekt (kg)
1,6 ± 0,0
1,3 ± 0,0
is
Avvenningsvekt (kg)
11,7 ± 0,5
7,1 ± 0,2
<0,001
Dødfødte er beregnet i % av totalt antall fødte mens de andre tapsårsakene er oppgitt i % av kullstørrelse etter
kullutjevning.
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Kasuistikk: Et perakutt forløp av Haemophilus parasuis
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selvrekrutterende, spesifikk patogenfri (SPF) besetning
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Innledning

Haemophilus parasuis er en gram negativ bakterie i familien Pasteurellaceae. H. parasuis er
naturlig forekommende i øvre respirasjonsorganer hos friske griser, og antas å forekomme i
de fleste norske svinebesetninger, inkludert SPF-besetningene. Infeksjon med H. parasuis
forårsaker fibrinøs polyserositt og artritt, også kalt transportsyke eller Glässers sykdom.
Sykdommen finnes i alle land med svineproduksjon og er fortsatt betydningsfull i moderne,
aldersseparerte produksjonssystemer. Den er også et økende problem i besetninger med høy
helsestatus i andre land (Aragon, Segalés, & Oliveira, 2012). I Norge har sykdom med H.
parasuis ofte forekommet etter transport eller andre stressfaktorer.
Formålet med denne undersøkelsen er å beskrive et perakutt forløp av H. parasuis infeksjon
hos spedgriser i en selvrekrutterende, spesifikk patogenfri (SPF), smågrisproduserende
besetning. I april 2012 døde 172 (19 %) av 920 spedgriser i en pulje med 82 kull i løpet av 2
½ døgn. De påfølgende 20 dagene døde ytterligere 100 griser slik at den totale dødeligheten i
denne puljen var på nærmere 30 %.

Materiale og metode

Utbruddene ble undersøkt ved klinisk inspeksjon i besetningen. I tilknytning til dette ble 40
spedgriser obdusert på gården. Fra det første utbruddet ble tre spedgriser ble sendt til
Veterinærintituttet i Oslo for obduksjon, histologi og bakteriologisk undersøkelse. Disse ble
også undersøkt immunhistokjemisk for porcint circvirus type 2 (PCV2) antigener og influensa
A virus-nucleoprotein. Fra grisene obdusert på gården ble fem levere, fire lunge- og
hjerteslag, ni nyrer, fem hoder med hjerner og ett tarmpreparat frosset ned og sendt inn for
bakteriologisk undersøkelse samme sted. Preparater fra lunge, myokard, nyre, milt, hjerne,
lever, lymfeknute og tarm ble tatt fra tre spedgriser og preparater fra myokard og tre
lymfeknuter fra to spedgriser ble formalinfiksert og sent inn til Veterinærinstituttet i Oslo for
histologisk vurdering. Fra et senere utbrudd ble fersk milt og lever fra seks spedgriser sendt
inn for histologisk og bakteriologisk undersøkelse samme sted. To isolater av H. parasuis ble
frosset ned og senere sendt til laboratoriet Innovative Veterinary Diagnostics (IVD) GmbH i
Hannover i Tyskland for serotyping ved hjelp av indirekte hemagglutinasjonstest (IHA). Syke
spedgriser og purker ble klinisk undersøkt. Halvparten av spedgrisene (400) ble behandlet
med injeksjon av 600 000 IE procain-penicillin for å hindre videre dødelighet, mens en ventet
på endelig diagnose. Røkterne ble intervjuet angående management, smittebeskyttelse og
miljøfaktorer. Det ble tatt EDTA-blodprøver fra ti spedgriser. De ble analysert hematologisk
ved en lokal smådyrklinikk. Det ble også tatt oppfølgende blodprøver fra spedgrisene seks og
15 dager senere.
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Resultater
Anamnesen var at stor og fin, 2-3 uker gammel spedgris døde uten forutgående symptomer.
Ved klinisk undersøkelse fant en at spedgrisene bare ble slappe og døde i løpet av minutter.
Grisene som døde var spredd i hele fødeavdelingen. Åtte av de 82 purkene var
førstekullspurker.
Obduksjonene på gården viste fibrintråder over bukorganene og enkelte fibrinmembraner
adherent til lever og det var proteinholdig, strågul væske i bukhule og i hjerte sekk. En del av
hjertene var misfarget og muskulaturen var blek. Histologisk undersøkelse viste akutte
stuvningsforandringer. Forandringene var forenlig med septikemi og anemi hos alle grisene.
H. parasuis ble dyrket fra 25 vevsprøver i moderate eller rikelige mengder. Serotype ni ble
påvist fra begge isolater sendt til IVD GmbH. Blant spedgrisene som ble behandlet med
procain-penicillin stoppet dødsfallene etter noen få timer, mens av de ubehandlede
spedgrisene døde 50 av cirka 400 i løpet av den påfølgende natten. Halvparten av alle
spedgrisen som ble behandlet med procain-penicillin begynte å kaste opp kort tid etter første
behandling. Noen få fikk også kramper. Ingen av disse døde. Symptomene ble ikke sett ved
påfølgende behandlinger.
Immunhistokjemi for påvisning av porcint circovirus type 2 (PCV2) og influensa A-virus var
negativ. Blodprøvene viste at hemoglobinkonsentrasjonen i gjennomsnitt var 66,5 g/L. Den
eneste jerntildelingen til spedgrisene var jernpasta gitt i løpet av de første 24 timene etter
fødselen.
Det var ingen rengjøring eller desinfeksjon mellom innsettene i fødeavdelingen og
ventilasjonssystemet ble styrt manuelt. Besetningen var selvrekrutterende og det var ingen
tegn til brist i smittebeskyttelsen. Fire av purkene i fødeavdelingen hadde feber (>40oC), var
halte og ataktiske. Disse responderte godt på behandling med injeksjoner med procainpenicillin og ketoprofen.

Diskusjon

Det ble konkludert med at H. parasuis forårsaket 30 % dødelighet hos spedgrisene. Perakutte,
septikemiske utbrudd av H. parasuis hos gris er tidligere beskrevet (Peet et al., 1983).
Differensialdiagnoser er Streptococcus suis, rødsjuke, klassisk svinepest (KSP) og afrikansk
svinepest (ASP). Det at vi tidlig i forløpet ved obduksjon ikke fant typiske makroskopiske
forandringer for KSP og ASP og fikk så god respons på behandling med procain-penicillin
gjorde at vi kunne utelukke disse. Det ble funnet isolater av S. suis fra seks vevsprøver. Tre
av disse ble serotypet til serotype 8, 29 og en som ikke var mulig å serotype. Tre forskjellige
serotyper svekker S. suis sin rolle i denne sammenheng. Det ble ikke funnet tegn til rødsjuke.
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Infeksjon med H. parasuis serotype 1, 5, 10, 12, 13, 14 er tidligere beskrevet å gi dødelige
utfall på gris. Serotype 9 er tidligere funnet hos friske griser (Kielstein & Rapp-Danielson,
1992). Alvorlighet av sykdom er avhengig av bakteriens virulens, spedgrisens immunitet,
tilstedeværelse av andre samtidige patogener i besetningen og den genetiske motstandskraften
hos grisen (Aragon et al., 2012). Forhold som svekker grisenes immunsystem kan føre til at
varianter av H. parasuis som vanligvis bare finnes i luftveiene invaderer systemiske organer
(Olvera, Ballester, Nofrarías, Sibila, & Aragon, 2009).
Når det gjelder disponerende faktorer er anemi kjent for å ha en immunsvekkende effekt.
Dårlige rutiner for tildeling av jern er nok årsaken til anemien. Etter at det ble tildelt
jernholdig torv kom hemoglobinkonsentrasjonene raskt opp på normalt nivå. Det var en
nedgang i middeltemperatur for området fra 0oC til -3oC i forkant av det første utbruddet.
Dette kan være en stressfaktor som den manuelle styringen av ventilasjonen ikke klarte å
utligne. Dårlig renhold og desinfeksjon mellom innsettene bidro antagelig til smitte mellom
puljene og et økt smittepress innad i puljen. Det ble imidlertid heller ikke vasket før neste
innsett igjen i den samme fødeavdelingen. Spedgrisene fikk tilgang til jernholdig torv fra rett
etter fødselen. Det ble ikke observert lignende sykdom i denne puljen.
En epidemiologisk sammenheng mellom infeksjon med H. parasuis og porcine reproductive
and respiratory syndrome virus, PCV2 og influensa A-virus er rapportert (Li et al., 2009;
Palzer, Ritzmann, Wolf, & Heinritzi, 2008). Det ble ikke påvist tegn til infeksjon med PCV2
eller influensa A-virus.
H. parasuis antas å forekomme i de fleste norske svinebesetninger, inkludert SPFbesetningene. Ved serologisk screening av 5176 blodprøver fra griser i 113 avlsbesetninger på
slutten av 1980-tallet ble det påvist antistoffer mot H. parasuis hos griser i over 95 % av
besetningene (Falk, Lium, & Ødegaard, 1990). Det er grunn til å anta at vi har samme høye
prevalens av positive besetninger i dag. Vi vet at antistoffer mot H. parasuis er vanlig
forekommende i norske SPF-besetninger. Vi kjenner ikke til hvilke serotyper av H. parasuis
som forekommer i den norske svinepopulasjonen.
Hvorvidt utbruddet skyldes introduksjon av en ny, mer virulent, variant av H. parasuis, eller
om det skyldes svekket immunitet hos grisene på grunn av anemien og/eller temperaturstress
er usikkert.

Referanser

Aragon, V., Segalés, J., & Oliveira, S. (2012). Glässer’s Disease. In J. J. Zimmerman, L. A. Karriker, A.
Ramirez, K. J. Schwartz, & G. W. Stevenson (Eds.), Diseases of Swine (10th ed., pp. 760–769). Ames (Iowa,
USA): Wiley-Blackwell.
Falk, K., Lium, B., & Ødegaard, Ø. (1990). Occurence of lung lesions and antibodies to serotypes 2 and 6 of
Actinobacillus pleuropneumonia and to Haemophilus parasuis in 5176 slaughter pigs from 113 elite herds in
Norway. Proceedings of the 11th International Pig Veterinary Society Congress (p. 31). Lausanne.
Kielstein, T., & Rapp-Danielson, V. J. (1992). Designation of 15 serovars of Haemophilus parasuis on the basis
of immunodiffusion using heat-stable antigen extracts. Journal of clinical microbiology, 30(4), 862–865.
Retrieved from http://jcm.asm.org/content/30/4/862.short

148

Husdyrforsøksmøtet 2013
Li, J., Jiang, P., Wang, Y., Li, Y., Chen, W., Wang, X., & Li, P. (2009). Genotyping of Haemophilus parasuis
from diseased pigs in China and prevalence of two coexisting virus pathogens. Preventive veterinary medicine,
91(2-4), 274–279. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2009.06.004
Olvera, A., Ballester, M., Nofrarías, M., Sibila, M., & Aragon, V. (2009). Differences in phagocytosis
susceptibility in Haemophilus parasuis strains. Veterinary Research, 40(3), 12. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695031/
Palzer, A., Ritzmann, M., Wolf, G., & Heinritzi, K. (2008). Associations between pathogens in healthy pigs and
pigs with pneumonia. Veterinary Record, 162(9), 267–271. Retrieved from
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/162/9/267.full
Peet, R. L., Fry, J., Lloyd, J., Henderson, J., Curran, J., & Moir, D. (1983). Haemophilus parasuis septicaemia
in pigs. Australian Veterinary Journal, 60(6), 187–187. Retrieved from http://doi.wiley.com/10.1111/j.17510813.1983.tb05960.x

149

Husdyrforsøksmøtet 2013

Feltmessige erfaringer med vaksinasjon mot ødemsjuke
i besetning med smågrisproduksjon
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Introduksjon
Ødemsjuke er i enkelte besetninger en tapsbringende sjukdom som i hovedsak affiserer nylig
avvente smågriser, og som skyldes infeksjon med bestemte toksinproduserende Escherichia
coli stammer (som oftest E.coli O139) (Fairbrother and Gyles, 2012). Etter infeksjon vil
bakteriene replikere i grisens gastrointestinal-traktus og deretter kolonisere tynntarmen. Her
vil bakteriene feste seg til reseptorer på overflaten av tarmepitelet, og produsere toksin (Stx2e,
også kalt VT2e) som absorberes til sirkulasjonssystemet og gir karskade i tarm, subcutis og
hjerne (Imberechts et al., 1992). Karskadene fører til økt vaskulær permeabilitet i
målorganene som gjennom lekkasje av proteinfattig væske til vevet gir ødem. Kliniske
symptomer på ødemsjuke er ofte nevrologiske (ukoordinerte bevegelser, unormal
hodeholdning og bevegelse, og paralyse) pga ødem i hjernen, men forløpet kan være så raskt
at grisene finnes døde uten forutgående symptom (Fairbrother and Gyles, 2012). Ved
obduksjon kan man finne synlige ødemer blant annet subkutant i øyelokk, panne, i
magesekkveggens submukosa, i kolonkrøset, i galleblæreveggen og i strupehodet. Histologisk
undersøkelse av snitt fra affiserte områder kan påvise degenerativ karskade (Zachary, 2007).
Definitiv diagnose av ødemsjuke baseres på kliniske funn og typiske lesjoner i kombinasjon
med dyrkning av E.coli og påvisning av aktuelle serotyper og/eller virulensfaktorer
(Fairbrother and Gyles, 2012).
Vaksinering to ganger før avvenning med en inaktivert Stx2e-toksoidvaksine er gjennom flere
studier vist å være effektiv for å forebygge ødemsjuke (Johansen et al., 1997), også under
norske forhold (Jørgensen et al., 2011). To gangers vaksinering er i midlertid relativt kostbart
og arbeidskrevende.
Målet med denne studien var å evaluere effekten av èn-gang kontra to-ganger vaksinering
med en inaktivert toksoidvaksine (Suivac EDT®, Dyntec) hos en smågrisprodusent med store
tap på grunn av ødemsjuke etter avvenning.

Material og metoder
Besetningen
Bakgrunnen for undersøkelsen var en besetningsutredning foretatt av Institutt for
produksjonsdyrmedisin, NVH på forespørsel fra besetningens privatpraktiserende veterinær
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og eiere. Besetningen er en konvensjonell smågrisprodusent 5,5-ukers puljedrift og
egenrekruttering av purker. Det er om lag 34 purker per pulje, og i 2011 avvente besetningen
21,9 grisunger per årspurke.
Ødemsjuke ble verifisert i ei ubehandlet pulje med 34 avvente kull. Det døde til sammen 10
griser mellom en og tre uker etter avvenning, hvorav 8 ble obdusert ved Seksjon for patologi,
NVH og 2 ble obdusert i felt. Ni av de obduserte grisene hadde patoanatomiske forandringer
forenelig med ødemsjuke. Det ble tatt prøver til bakteriologisk dyrkning fra 5 griser, som alle
hadde rikelig hemolytiske E.coli. To prøver ble videresendt til Seksjon for bakteriologi,
Veterinærinstituttet som foretok bestemmelse av serotype til O139.

Studiedesign
Vaksinering med en inaktivert toksoidvaksine (Inaktivert VT2e toksin, Suivac EDT®,
Dyntec) ble utprøvd i to påfølgende puljer med henholdsvis 32 og 34 kull. Totalt 336 griser
ble vaksinert 2 ganger, mens 350 griser ble vaksinert 1 gang. Vaksineringstidspunkt var ved 2
ukers alder for alle kullene, med revaksinering av halvparten av kullene ved 4 ukers alder. To
gangers vaksinering er i henhold til vaksineprodusentens anbefalinger, mens én
gangsvaksinering er «off label» bruk av preparatet. Post mortem-undersøkelse ble
gjennomført i felt på alle griser som døde mellom avvenning og omsetning av
privatpraktiserende veterinær med erfaring innen obduksjoner.

Resultater
Det ble registrert 4 dødsfall i tiden mellom avvenning og omsetning i studieperioden (Tabell
1). Det kunne ikke ettervises patoanatomiske forandringer forenelig med ødemsjuke på noen
av disse ved feltmessig obduksjon, og det ble på bakgrunn av funn ved obduksjon konkludert
med annen dødsårsak.
Tabell 1. Resultat etter vaksinering med inaktivert Stx2e toksoidvaksine for forebygging av dødsfall på grunn av
ødemsjuke.

Runde

Behandling

1

1 gang vaksine
2 ganger
vaksine
1 gang vaksine
2 ganger
vaksine
1 gang vaksine
2 ganger
vaksine

2
Totalt

Antall avvente
kull
16
16

Antall avvente
griser
175
148

Antall døde etter
avvenning
1*
2*

17
17

175
188

1*

33
33

350
336

1*
3*

Fotnoter: *Dødsårsak fastsatt på bakgrunn av feltmessig obduksjon uten funn av makropatologiske forandringer
forenelig med ødemsjuke.
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Diskusjon
I denne feltstudien ble forekomst av dødsfall etter avvenning på vaksinert gris grunnet
ødemsjuke eliminert sammenlignet med foregående ubehandlede puljer. Det var ingen griser
med makropatologiske forandringer forenelig med ødemsjuke i gruppene som ble vaksinert en
gang eller to ganger. Denne studien viser derfor god effekt av vaksinering, og effekten var
tilsynelatende like god både ved en og to gangers vaksinering i studiebesetningen. I denne
besetningen opptrådte ødemsjuke relativt seint (1-3 uker) etter avvenning, noe som kanskje
kan ha innvirket på den gode effekten av en gangs vaksinering. Overførbarheten av
resultatene til andre besetninger er ukjent, og det må således utvises aktsomhet i å generalisere
resultatene. Resultatene på effekt av to gangers vaksinering med inaktivert Stx2e
toksoidvaksine mot ødemsjuke på gris støttes i midlertid av andre studier (Johansen et al.,
1997; Jørgensen et al., 2011). Det ble ikke benyttet uvaksinerte eller placebo vaksinerte
kontrollgrupper i studien.
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Skulderputer kan forebygge bogsår hos risikopurker
KRISTIN HÅLAND GYLSTRØM¹, ELSE MARIE VILLADSEN1 OG BENTE FREDRIKSEN2
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Innledning
Bogsår er et dyrevelferdsmessig problem i moderne svineproduksjon. Bogsår oppstår som
reaksjon på langvarig trykk på vevet. Purkene er mest utsatt for å utvikle bogsår i dieperioden,
siden purkene da er i negativ energibalanse og taper hold, samtidig som de ligger mye i
forbindelse med diing. Sårene heles ofte i løpet av drektighetsperioden. Forekomsten
avhenger av genetiske faktorer, purkas tilstand, aktivitet og omgivelsenes utforming. Er i
tillegg huden mindre robust som følge av arr etter tidligere sår eller av fuktighet fra underlaget
i bingen er de ytterligere utsatt.
Det er imidlertid mulig å forebygges eller behandle bogsår dersom det settes inn rett tiltak
eller behandling. En måte er å gi utsatte purker et mykere underlag. Trykkavlastning fra
underlaget kan for eksempel gis ved å benytte godt med strø, gummimatter eller skulderputer.
I denne undersøkelsen fokuserte man på purker som man regnet med var spesielt utsatt for å
utvikle bogsår. Formålet var å undersøke om man ved å benytte skulderputer på risikopurker
fra grisingstidspunktet kunne redusere forekomsten av bogsår i besetningen. Undersøkelsen
ble gjennomført som en bachelor-oppgave ved Høgskolen i Hedmark skoleåret 2011/2012,
med støtte fra Helsetjenesten for svin, Animalia.
Materiale og metoder
Undersøkelsen ble gjennomført i to besetninger. Begge besetninger hadde i utgangspunktet
høy forekomst av bogsår i dietida. Besetning A var en kombinertbesetning med LY-purker i
en eldre driftsbygning med flere avdelinger. Bingene var av ulik størrelse, men var i
gjennomsnitt små (6 m2). Besetning B var en formeringsbesetning med ca. 50 %
landsvinpurker og 50 % LY-purker. Denne besetningen hadde større fødebinger (8,3 m2).
Begge besetninger benyttet våtfôring og fôret purkene fire ganger per dag i dietida.
Undersøkelsen ble gjennomført som en “før/etter-undersøkelse”. Det vil si at man benyttet en
pulje purker i hver besetning som kontrollgruppe. For kontrollgruppene (n=70) ble hold og
bogsårgrad ved avvenning vurdert for alle dyr etter Animalias graderingsskala (Animalia
2011). Grad 1 er definert som forstadium for bogsår, grad 2 er moderat grad, mens grad 3 og 4
er alvorlige former for bogsår. For neste pulje med purker (forsøksgruppa, n=60) ble de
samme registreringene gjort både før grising, midt i dietida og ved avvenning. Før grising ble
følgende dyr definert som risikopurker; 1) Purker med hold <= 2,5, 2) Purker med arr etter
tidligere bogsår, 3) Purker som hadde bogsår allerede før grising, 4) Purker med
benproblemer og 5) Syke purker.
Det var totalt 24 av 60 purker som havnet i kategorien risikopurker i forsøkene, 12 i hver
besetning. Hovedtyngden av risikopurker var purker med arr etter tidligere bogsår, eventuelt i
kombinasjon med dårlig hold eller vonde bein. Totalt 12 purker hadde hold <= 2,5 og tre
purker hadde bogsår før grising. Alle risikopurkene fikk påsatt skulderputer før grising.
Det finnes flere typer puter/belter på markedet. I dette forsøket valgte man å benytte en
modell som er markedsført av Care for Pig (Sverige). Putene er formet som en slags vest og
festes med stropper rundt purkas frambein (Figur 1). Materialet på innsiden av putene er
utviklet for behandling av liggesår hos mennesker og skal fungere både trykkavlastende og
ventilerende. Putene kommer i to størrelser; en for ungpurker og en for eldre purker.
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Sammenligninger av resultater mellom forsøksgruppe og kontrollgruppe er gjort ved bruk av
kjikvadrattest, mens det ved sammenligning av bogsårgrad ved ulike tidspunkt er benyttet
parret t-test.

Figur 1: Risikopurke med påsatt skulderpute (Foto: Kristin Håland Gylstrøm)

Resultater

Forekomst av bogsår i kontroll- og forsøksgruppene ved avvenning framgår av Figur 2. I
besetning A ble forekomsten av både grad 1 og høyere grader halvert. I besetning B var
forekomsten av grad 1 uforandret, mens forekomsten av høyere grader ble redusert med ca. en
tredjedel. Det ble påvist signifikant forskjell (p<0,05) mellom forsøksgruppe og
kontrollgruppe for forekomsten av bogsår (bogsår/ikke bogsår) ved avvenning for hele
materialet under ett.
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B-Kontroll

B-Forsøk

Figur 2. Forekomst av bogsår ved avvenning i kontroll- og forsøksgruppene i besetning A og B.

Figur 3 viser utviklingen av bogsår i forsøksgruppene i de to besetningene sett samlet. De
fleste sårene var under utvikling ved besøk 2, midt i dietida. Det ble få nye sår etter dette, men
alvorlighetsgraden økte noe. Når man ser på hvilke purker som utviklet bogsår, så var bildet
litt forskjellig i de to besetningene. I besetning A var det hovedsakelig purker som ikke ble
ansett å være risikopurker som utviklet bogsår. Kun tre risikopurker utviklet bogsår, og dette
var alle purker som hadde klart å få av seg putene selv og derfor ikke hadde gått med dem
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hele dieperioden. I besetning B var bildet nogenlunde det samme, men her var det også tre
risikopurker som hadde gått med puter hele perioden som utviklet bogsår grad 1 eller 2.
25

20
Grad 1

15

Grad 2
Grad 3

10

Grad 4
5

0
Før grising

Midt i dietida

Ved avvenning

Figur 3. Forekomst av bogsår i forsøksgruppene (samlet) før grising, midt i dietida og ved avvenning. Ca. 40 %
av dyrene fikk påsatt skulderputer før grising.

Det var en tydelig sammenheng mellom bogsårgrad og hold ved avvenning både i
kontrollgruppa og for risikopurkene i forsøksgruppa (Figur 4). For purkene i forsøksgruppa
som ikke var risikopurker så man ikke en slik sammenheng.
2,5

Totalscore

2

1,5

Kontrollgruppe
Forsøk - Risikopurker

1

Forsøk - Ubehandlet

0,5

0
Hold <=2

Hold 2,5

Hold >=3

Figur 4. Sammenheng mellom hold ved avvenning og totalscore for bogsår (bogsårgrad høyre side +
bogsårgrad venstre side) for kontrollgruppa og forsøksgruppa. Forsøksgruppa er delt opp i risikopurker (med
pute) og ubehandlet gruppe.

Diskusjon
Det er viktig å merke seg at ikke alle purkene i forsøksgruppene fikk påsatt skulderputer, kun
de som ble ansett å være risikopurker. Dette omfattet 40 % av purkene. Det at forekomsten av
bogsår i begge besetninger var lavere blant risikopurkene enn blant de resterende purkene
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tyder på at putene har hatt god effekt. Man klarer imidlertid ikke å fange opp alle dyr som vil
utvikle bogsår ved bruk av disse kriteriene for risikodyr.
Den tydelige sammenhengen mellom bogsårgrad og hold ved avvenning er i samsvar med
tidligere undersøkelser (Jørgensen et al. 2009). Denne sammenhengen ble derimot ikke sett
hos de purkene i forsøksgruppa som ikke var risikopurker. Det kan forklares med at de av
disse purkene som hadde dårlig hold ved avvenning ikke hadde dårlig hold eller andre
risikofaktorer før grising. Dette kan tenkes å ha gjort dem bedre rustet til å tåle noe lavere
hold mot slutten av dietida.
I kontrollgruppene hvor det ikke var iverksatt ekstra forebyggende tiltak hadde ca. 60 % av
purkene i begge besetninger anmerkninger om bogsår. Over halvparten av disse var
imidlertid grad 1 som regnes som et forstadium til bogsår. Dette er forandringer som i seg selv
ikke kan sies å ha innvirkning på dyrenes velferd, men som er viktige å oppdage dersom de
opptrer tidligere i dietida, for å kunne iverksette tiltak som hindrer dem i å utvikles videre.
Andelen purker med alvorlige bogsår er derimot et viktig mål på dyrevelferd. Denne ble
redusert fra 8,5 % i kontrollgruppen til 5 % i forsøksgruppen (ikke statistisk signifikant).
Putene var lette å sette på, og ble tolerert godt av de fleste purkene. Noen av purkene klarte
imidlertid å få av seg putene selv. Det viste seg å være viktig å kontrollere at stroppene rundt
beina var passe stramme, da noen av purkene utviklet gnagsår. For ett dyr var dette såpass
alvorlig at puta ble fjernet midt i dieperioden. Putene hadde en kostnad på ca. 500 kr. De er
vaskbare og kan brukes flere ganger. Kun én av 26 puter viste tydelig slitasje etter bruk.
I dette forsøket var skulderputer på risikopurker eneste tiltak som ble iverksatt for å forebygge
bogsår. Det ble gjort for å kunne vurdere effekten av dette tiltaket i seg selv. Når en vurderer
bruk av forebyggende tiltak i besetninger med bogsårproblematikk, bør en naturligvis også
vurdere andre forebyggende tiltak. I begge disse besetningene burde man jobbe for å forbedre
fôringen for å unngå at mange av purkene ligger for lavt i hold ved avvenning. I besetning A
fant man at gulvene i fødebingene hadde veldig grov struktur, samtidig som det ble benyttet
lite strø. I besetning B ble det avdekket av drikkeniplene i fødebingene hadde alt for lavt
vanntrykk. Dersom det også hadde blitt iverksatt tiltak for å bedre disse forholdene, kunne
antagelig forekomsten av bogsår i besetningene ha blitt redusert ytterligere.

Konklusjon

Forekomsten av bogsår i to besetninger ble redusert ved å plukke ut dyr som ble ansett å være
disponert for å utvikle bogsår og sette skulderputer på disse før grising. Faktorer benyttet for å
plukke ut risikodyr var dårlig hold før grising, arr etter tidligere bogsår, dårlige bein eller
annen sjukdom, samt allerede eksisterende bogsår. Bruk av skulderputer til risikopurker kan
derfor, sammen med andre forebyggende tiltak, være et hjelpemiddel til å forebygge bogsår.

Referanser
Animalia 2011. http://www.animalia.no/upload/FIler%20til%20nedlasting/HTsvin/Faktaark-Bogs%c3%a5rgraderingsskala-hold.pdf
Jørgensen, A., Fredriksen, B., Baustad, B., 2009. Bogsår hos purker i Norge 2008. Er målet nådd?
Husdyrforsøksmøtet, 377-380.
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Influensa i norske svinebesetninger
HILDE FORBERG, ANNA GERMUNDSSON HAUGE, BRITT GJERSET, ADAM ZERIHUN, CHIEK ER,
BJØRN LIUM
Veterinærinstituttet

Innledning
Influensa A virus kan forårsake sykdom hos en rekke arter, blant annet menneske, gris og
fugl, og kan også overføres mellom arter. Viruset tilhører familien Orthomyxoviridae og
genomet består av åtte enkelttrådete RNA segmenter. Influensa A virus deles inn i ulike
subtyper basert på to overflateproteiner, haemagglutinin (HA) og neuramindase (NA). I de
fleste svineproduserende land utenom Norge er tre subtyper av influensa A virus vanlig
forekommende hos gris; H1N1, H3N2 og H1N2 (Brown 2000).
Influensa A virus endrer seg raskt som en mekanisme for å unnslippe vertens immunforsvar.
Dette skjer blant annet ved små endringer i genomet, såkalte punktmutasjoner. En kan også få
større endringer i virusgenomet ved at to viruspartikler som har infisert samme celle utveksler
genmateriale, slik at helt nye varianter av viruset oppstår. Denne prosessen kalles
reassortering. Gris er den eneste dyrearten som er mottakelig for både aviære-, humane- og
svinevarianter av influensavirus, og det er sett eksempler på at gris har vært smittet med alle
disse variantene samtidig. Derfor anses gris å være et potensielt “blandekar” hvor det ved
reassortering kan oppstå virus med helt nye kombinasjoner av genetisk materiale. Siden
influensa A virus har zoonotisk potensiale, kan disse virusene også smitte over til menneske.
Når det dannes influensavirus som skiller seg betydelig fra tidligere influensavirus, vil den
mottagelige arten mangle immunitet mot det nye viruset. Viruset vil derfor kunne spre seg
raskt, og på denne måten kan det oppstå pandemier (Brown 2000).
I 2009 oppsto en influensapandemi hos menneske, forårsaket av et H1N1 virus som senere
fikk navnet influensa A (H1N1)pdm09 (Dawood et al., 2009). Selv om viruset ikke ble funnet
i prøver fra gris før det ble oppdaget hos menneske, viste genetiske analyser at viruset hadde
oppstått ved reassortering i gris. Viruset innehar en blanding av gener fra svineinfluensavirus
som har sirkulert i både Nord-Amerika og Europa (Smith et al., 2009). Denne
genkombinasjonen var ny, og viruset ble spredd effektivt mellom mennesker over hele
verden. Viruset smittet også tilbake til gris, og etter hvert rapporterte flere land om
A(H1N1)pdm09 infeksjon av gris i kommersielle svinebesetninger. Høsten 2009 ble det nye
viruset påvist i prøver fra norske griser (Hofshagen et al., 2009). Dette var første gang
influensa ble diagnostisert i svinebesetninger her i landet. I motsetning til de aller fleste andre
land i verden var norsk gris fri for influensa før 2009, noe som er dokumentert gjennom det
serologiske overvåkningsprogrammet på gris siden 1997 (Lium et al., 2011).
Symptomer på A(H1N1)pdm09 infeksjon hos gris varierer fra ingen til moderate, i form av
feber, nedsatt matlyst og luftveissymptomer med neseflod, nysing, og hoste (Grøntvedt et al.,
2011; Welsh et al., 2010). De fleste tidlige tilfellene av A(H1N1)pdm09 infeksjon hos gris
indikerte smitte fra menneske til gris (Hofshagen et al., 2009; Welsh et al., 2010). Det ble
imidlertid raskt tydelig at viruset også smittet effektiv mellom griser, noe som ble bekreftet
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gjennom eksperimentelle studier. Viruset kunne dermed etablere seg hos gris på samme måte
som andre svineinfluensavirus har gjort tidligere (Brookes et al., 2010; Lange et al., 2009).
Materiale og metoder
I forbindelse med det norske overvåkningsprogrammet for smittsomme sykdommer hos gris,
testes det hvert år serum fra griser for påvisning av antistoffer mot influensa A virus. På denne
måten kartlegges antall besetninger som har vært smittet med influensavirus. Det tas prøver
fra griser i alle foredling- og formeringsbesetninger og alle nav i purkeringer i tillegg til et
tilfeldig utvalg av bruksbesetningene (smågris-, slaktegris- og kombinert besetninger).
I årene 2009 og 2010 ble det tatt prøver fra henholdsvis 4724 og 4250 griser fordelt på 452 og
459 besetninger. Hoved andelen av disse prøvene ble tatt av purker ute i besetningene, med en
fordeling på 10 purker per besetning, mens ca. 600 av prøvene fordelt på 60 besetninger ble
tatt fra slaktegriser på slakteri i forbindelse med avblødning. I 2011 endret denne praksisen
seg, og en gikk i hovedsak over til å ta prøvene i forbindelse med avblødning på slakteriet.
Unntaket var avlsbesetningene og navene i purkeringene, hvor grisene fortsatt ble tatt prøver
av i besetning. I 2011 ble det undersøkt prøver fra 4713 griser fordelt på 730 besetninger, og
frem til 30. november var det i 2012 tatt prøver fra 4735 griser fordelt på 743 besetninger.
Prøvene ble innledningsvis testet med ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay, ID
Screen® Influenza A Antibody Competition test, IDVET) som er utviklet for å påvise antiinfluensa A spesifikke antistoffer hos gris. Prøver som var positive for antistoffer mot
influensa A virus ble testet for spesifikke haemagglutinerende antistoffer mot serotypene
A(H1N1)pdm09 virus (A/California/07/09), europeisk H1N1, H1N2 og H3N2. Prøver som
var positive i både ELISA og HI testen ble konkludert som positive.
For å påvise virus ble det i tillegg til serum, fra oktober 2009 til slutten av 2011 tatt
nesesvaber fra griser med kliniske symptomer på influensainfeksjon. Prøvene ble testet for
A(H1N1)pdm09 med real-time RT-PCR. Dersom prøven var positiv, og konsentrasjonen av
virus tilstrekkelig høy, ble HA-genet sekvensert.
Resultater og diskusjon
Antistoffpåvisning
Påvisning av antistoff mot influensavirus i serumprøvene viste at antall besetninger hvor
dyrene hadde serokonvertert økte hvert år fra 2009 til 2012 (se Figur 1). I 2009 var kun 4,4 %
av de testede besetningene positive. I 2010 var 41 % av besetningene positive, mens det i
2011 hadde steget til 48 % positive besetninger. Prøvene fra 2012 er ennå ikke ferdig
analyserte, men data frem til 30.11.12 tydet på en ytterligere økning i fjor, til 50 % positive
besetninger.
Det lave antallet positive besetninger i 2009 skyldtes at viruset ikke ble introdusert i den
norske svinepopulasjonen før på høsten i 2009.
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Figur 1. Prosent positive av testede svinebesetninger for antistoffer mot Influensa A ved ELISA, per år fra 2009
til 2012. Tallene for 2012 gjelder frem til 30.11.12.

Viruspåvisning
I alt ble det påvist influensavirus i nesesvaberprøver fra 61 besetninger mellom 2009 og 2011.
I 2012 ble det kun sendt inn prøver fra 3 besetninger, og ingen var positive for influensa A
virus (se Tabell 1). Influensa A (H1N1)pdm09 skilles kun ut i en kort periode, med en topp i
utskilling 1-5 dager etter at kliniske symptomer opptrer (Brookes et al., 2010). For å kunne
påvise viruset er en derfor avhengig av å ta prøvene i løpet av denne tidsperioden. Kombinert
med manglende, eller svært milde kliniske symptomer, er det vanskelig å få tatt prøvene til
riktig tid for viruspåvisning. Siden en svært høy prosentandel av grisene har serokonvertert,
kan vi allikevel si med stor sikkerhet at en betydelig andel av de norske grisene har
gjennomgått infeksjon med A(H1N1)pdm09 etter 2009.
Tabell 1. Antall testede og positive besetninger for Influensa A virus ved real-time RT-PCR
Antall testede besetninger

Antall positive besetninger

2009

114

54

2010

9

2

2011

10

5

2012

3

0

Konklusjon
Resultatene fra overvåkingsprogrammet viser at influensa A(H1N1)09pdm viruset er etablert
som en endemisk infeksjon hos norske griser, og at populasjonen fortsatt er fri for andre
varianter av influensavirus.
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Introduksjon
Influensa A virus gir luftveissjukdom hos mennesker og griser, og enkelte serotyper kan
smitte mellom disse artene. I april 2009 ble influensa A(H1N1)pdm09 viruset oppdaget i
Mexico og Nord-Amerika (Dawood et al., 2009). Allerede samme måned ble de første
indikasjonene på at viruset kunne smitte fra infiserte mennesker til griser rapportert fra
Canada (Howden et al., 2009). Den første påvisningen av influensa A(H1N1)pdm09 virus i en
norsk svinebesetning skjedde i oktober 2009 (Hofshagen et al., 2009). Før dette var den
norske svinepopulasjonen dokumentert fri for de vanligste svineassosierte influensavirus
(Lium et al., 2010). I løpet av et år var infeksjon med influensa A(H1N1)pdm09 virus påvist i
41 % av testede besetninger, og langt de fleste av de positive besetningene hadde fått inn
smitten i løpet av høsten 2009 og vinteren 2010. Målet med denne studien var å kartlegge
kliniske symptomer, risikofaktorer for introduksjon og effekt av smittebeskyttelse i de norske
avlsbesetningene i de innledende fasene etter influensa A(H1N1)pdm09 virus utbruddet.

Material og metoder
Studiepopulasjonen besto av alle norske avlsbesetninger, 48 foredlingsbesetninger og 67
formeringsbesetninger. Infeksjonsstatus i besetningene ble klarlagt gjennom et utvidet
overvåkningsprogram basert på påvisning av influensa A spesifikke antistoffer. I tillegg ble
det foretatt real-time PCR analyse for viruspåvisning fra besetninger med mistanke om
infeksjon på bakgrunn av influensa-liknende symptomer (ILS) hos griser eller mennesker i
kontakt med gris. Det ble utarbeidet et spørreskjema med til sammen 137 spørsmål om
generell informasjon om besetningen, drift, rutiner, ILS på griser eller mennesker med
grisekontakt, vaksinasjonsstatus på mennesker samt smittebeskyttelse i besetningene.
Studieperioden varte i 13 måneder fra før første påvisning av influensa A(H1N1)pdm09 her i
landet fram til distribusjon av spørreskjema (oktober 2009 - november 2010). Spørreskjemaet
ble distribuert til alle avlsbesetningene, og besvarelsene ble innsamlet gjennom telefonintervju
i løpet av en 7 ukers-periode senhøsten 2010. Alle dataanalyser ble foretatt i STATA versjon
12.
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Resultat og diskusjon
Alle besetningene svarte på spørreundersøkelsen. Totalt ble 48 (41 %) avlsbesetninger
klassifisert som positive (kasus) på bakgrunn av serokonvertering.
Smitte ble påvist i 20 (43 %) av de lukkede foredlingsbesetningene og i 28 (41 %) av
formeringsbesetningene. De resterende 67 (59 %) besetningene var negative (kontroll) i
studieperioden. Kronologiske data på forekomst av ILS hos både mennesker og griser ble
rapportert fra 14 av 48 kasusbesetninger. I 12 av disse 14 besetningene ble det rapportert ILS
på mennesker før ILS på griser.
Klinisk sjukdom
Av de 48 positive avlsbesetningene ble det rapportert forekomst av ILS eller
fruktbarhetsproblemer på griser fra bare 19 (40 %) av besetningene. Fordelingen av kliniske
symptomer i ulike aldersgrupper av griser i besetninger hvor klinisk sjukdom var observert er
vist i Tabell 1.

Tabell 1. Fordeling av rapporterte kliniske symptomer i ulike aldersgrupper av griser i besetninger med kliniske
sjukdom (hvor n er antall besetninger). Tallene i parentes henviser til prosentandel besetninger med symptomer i
ulike aldersgrupper.

Symptom

Purker
(%), n=17

Spedgris
(%), n=8

Smågris
(%), n=6

Slaktegris,
rekruttpurker
(%), n=8

Hosting

5 (29.4)

5 (62.5)

6 (100)

5 (62.5)

Nysing

4 (23.5)

4 (50.0)

5 (83.3)

4 (50.0)

Nedstemthet

7 (41.2)

3 (37.5)

2 (33.3)

2 (25.0)

Feber

6 (35.3)

NR

2 (33.3)

2 (25.0)

Redusert fôrinntak

12 (70.6)

2 (25.0)

2 (33.3)

4 (50.0)

Aborter

8 (47.0)

Dødfødsler

5 (29.4)

Redusert kullstørrelse

8 (47.0)

Omløp

9 (53.0)

Det ble rapportert om en mild forbigående nysing på om lag 5 % av purkene i en av
kontrollbesetningene, mens ingen av de resterende 66 (98.5 %) kontrollbesetningene
rapporterte om ILS eller økning i fruktbarhetsproblemer.
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Den lave andelen besetninger som rapporterte kliniske symptomer på griser er overraskende
sett i lys av den forutgående naive populasjonen. Det kan ha flere forklaringer. Besetningenes
generelt gode helsestatus kan ha påvirket dette, da influensa A virus er kjent å kunne
kompliseres av andre luftveispatogener. Sjukdom kan også ha forekommet uten at dette har
blitt registrert av personellet. Tiden fra introduksjon av viruset i besetningene til
gjennomføring av spørreundersøkelsen kan også ha innvirket til underrapportering av kliniske
symptomer.

Risikofaktorer og effekt av smittebeskyttelse
I den endelige logistiske regresjonsmodellen var forklaringsvariablene ILS på besetningens
personell (gårdbruker, røkter eller avløser) (OR=4.15, KI 1.5-11.4, p=0.005) og
besetningsstørrelse (representert gjennom antall årspurker) (OR=1.01, KI 1-1.02, p=0.009) de
gjenværende risikofaktorene med statistisk signifikans (p<0.01). Ingen smittebeskyttende
tiltak hadde innvirkning på utfallet ved det valgte signifikansnivået.
Betydningen av mennesker med ILS i kontakt med mottakelige griser som den viktigste
risikofaktoren i utbruddets innledende faser ble styrket av kronologiske data der 12 av 14
aktuelle besetninger rapporterte ILS hos mennesker før grisene. Effekten av
besetningsstørrelse som risikofaktor kan blant annet forklares ved at antallet menneskelige
kontakter vanligvis øker med økende besetningsstørrelse. Dette kan ha innvirkning i en
situasjon der et agens lett kan smitte fra infiserte mennesker til mottakelige griser.
Den tilsynelatende manglende effekten av smittebeskyttende tiltak kan skyldes flere faktorer
utover en mulig reell sviktende effekt. Blant annet var det vanskelig sikkert å tidfeste
smittetidspunktet i de fleste besetningene på grunn av at de positive besetningene
hovedsakelig ble funnet på grunnlag av serologiske data. Dette gjorde at tidspunktet for
gjennomføring av anbefalte tiltak i forhold til smittetidspunkt ikke kunne stadfestes sikkert. I
tillegg var det i de fleste besetningene dårlig etterlevelse av anbefalte tiltak som bruk av
munnbind og engangshansker for personer som skulle inn i besetningen i den tidlige fasen av
influensautbruddet.
Basert på resultatene av denne studien virker det som om den kritiske faktoren i forebygging
av introduksjon av influensa A(H1N1)pdm09 virus i utbruddets innledende faser var å unngå
kontakt mellom infiserte mennesker og mottakelige griser. Smitte mellom besetninger
gjennom flytting av infiserte griser kan ha hatt større betydning etter hvert, blant annet på
grunn av relativt lav forekomst av ILS i smittede besetninger. Betydningen av smitte mellom
besetninger ble ikke undersøkt nærmere i denne studien.
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Sammendrag
Ekspresjonen av plasmidoverføringsgenene, traD, virB11 og virD4, i IncU-resistensplasmidet
pRAS1 (45 kb) som gir resistens mot tetracyklin, trimetoprim og sulfonamider ble studert ved
å bruke en eksperimentell enterotoksigen Eschericha coli (ETEC) infeksjons-ogbehandlingsmodell hos spedgris. Behandling med tetrasyklin og sub-terapeutisk konsentrasjon
av enrofloksacin økte ekspresjonen av overføringsgenene vesentlig mens terapeutisk
konsentrasjon av enrofloksacin gav minimal ekspresjon av overføringsgenene siden ETECbakterien med pRAS1 ble eliminert. Tilleggsterapi med probiotika og eller meloksicam
påvirket behandlingsresultatet og kan bidra til effektiv behandling med redusert utvikling av
antibiotikaresistens.

Introduksjon
Erfaring viser at bruk av antibiotika øker forekomsten av resistensutvikling hos bakteriene.
Markedsføringen av nye antibiotika holder ikke tritt med resistensutviklingen og derfor er det
viktig at bruken av dagens tilgjengelige antibiotika gjøres optimal med tanke på å redusere
utvikling av antibiotikaresistens (Aminov 2010).
Effekten av antibiotika på det medfødte immunapparatet hos verten under behandling av
infeksjoner kombinert med tilbøyelighet til resistensutvikling underveis i behandlingen har
vært i fokus i vår forskningsgruppe. Ved å bruke en sebrafisk infeksjons-behandlingsmodell
målte vi effekten av noen antibiotika på resistensutvikling (Cantas 2012). Disse resultatene
motiverte oss til å studere mulige relevante tilleggsterapier under antibiotikabehandling av
bakterielle infeksjoner. Bruk av NSAID og probiotika i behandlingen av intestinale ETECinfeksjoner hos spedgris som tilleggsterapi til antibiotika ble studert. ETEC forårsaker fortsatt
økonomiske tap hos i en del besetningen over hele verden.

Metoder
Et 25 MDa konjugativt IncU plasmid, pRAS1, ble isolert fra Aeromonas salmonicida 718
(NVI 2402/89) som var resistent mot tetracyklin, trimetoprim og sulfonamider. Dette
plasmidet ble overført til et isolat av ETEC O149 F4+ som opprinnelig ble isolert fra tarmen
tilhørende en spedgris som var død pga alvorlig diare.
Tillatelse til å gjennomføre forsøket ble innvilget gjennom Forsøksdyrutvalget og studien ble
gjennomført i tråd med regelverket for forsøk med dyr.
Fire Landsvin-Yorkshire purker ble kjøpt inn fra en kommersiell besetning i Sør-Norge.
Purkene var inseminert på samme dag. De ble overført til tidligere rengjorte og desinfiserte
binger (7,2 m2) ved klinikken til Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH. De hadde tilgang
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til 0,2 kg halm og 1,5 kg kommersielt kraftfôr to ganger om dagen. Fødslene startet naturlig.
Kontinuerlig overvåking av de fødende purkene gjorde det mulig å fjerne de nyfødte grisene
fra purkene før de rakk å suge råmelk.
Spedgrisene ble overført til ordinære, sterile binger 1,25m x 1,8m. De ble fôret med
kommersiell melkeerstatning (Grisegodt®) og elektrolyttblanding. Femti-to nyfødte spedgriser
ble født og delt i 11 binger (Tabell 1).
Tabell 1. Behandlingsgruppene, antall individer per gruppe, dosering og administrering av
terapi.
Behandlingsgruppe
Gruppe Dosering-administrasjon
størelse
Ingen poding, ingen behandling

5

-

Sterile 0,9% NaCl-H2O (Placebo)

5

0,1 mL-IM

Terramycin, Pfizer (Tetracycline)

5

10 mg/kg-IM

<MIC Baytril 10%, Bayer (Enrofloxacin)

5

0,03 mg/kg-IM

>MIC Baytril 10%, Bayer (Enrofloxacin)

5

5 mg/kg-IM

Metacam, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
(Meloxicam)+Placebo
Metacam+>MIC Baytril 10%

5

0,4 mg/kg-IM

5

0,4 mg/kg-IM og 5 mg/kg-IM

Zoolac® Propaste, ChemVet, dk A/S

5

Zoolac®+Metacam

3

Zoolac®+>MIC Baytril 10%

4

Zoolac®+>MIC Baytril 10%+Metacam

5

2 mL etter infeksjon, og 1 mL hver 8
timer-PO
1 mL hver 8 timer-PO og 0,4 mg/kgIM
1 mL hver 8 timer-PO og 5 mg/kgIM
1 mL hver 8 timer-PO + 5 mg/kg-IM
og 0,4 mg/kg-IM

Spedgrisene ble podet med 1 ml ETEC (8x106 CFU/ml) bak på tungeryggen med et
polyethylen rør koblet til en sprøyte. Samme volum sterilt vann ble brukt i kontroll gruppen.
Periodiske blodprøver ble tatt fra Vena jugularis externa/interna/communis i blodglass ved
bruk av 2-mL sprøyter med 23-G kanyler som beskrevet av Framstad (1988). Tidspunktene
for uttak av blod var: rett etter fødsel, før poding, ved klinisk symptomer (før behandling) og
etter behandling. Blod analysen ble utført ved Sentrallaboratoriet, NVH. Det ble målt Na, K,
Cl, Urea, CRP og serumproteinverdier.
Etter 24 timers behandling ble spedgrisene avlivet ved fysisk destruksjon av hodet og hjerne.
Tarminnhold fra jejunum ble nyttet til bakteriologisk dyrkning som beskrevet (Cantas 2011).
Jejunum (0,5 cm) ble fiksert i RNAlater [Invitrogen] for å kvantifisere ekspresjonen av
overføringsgenene på plasmidet (Cantas, 2012) og 16S rDNA genene i tarmen (Castillo,
2006) ved hjelp av qRT-PCR, mens en parallell bit ble fiksert i 4% formalin for
histopatologisk undersøkelse.
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Effekten på verten av terapien ble målt ved følgende formel som er utviklet for denne studien:

Forskjell i genekspresjon sammenlignet med Student’s t-test (Chopra, 2000). Resultatene ble presentert som
±SEM.

Resultater
Innen 6-8 timer utviklet de smittede spedgrisene gul-grønn diare, enkelte hadde abdominalt
ubehag, alvorlig abdominal smerte, krampe, eksplosiv bløt avføring, malabsorpsjon og
manglende matlyst.
Det ble påvist meget rikelig til moderat forekomst av renkultur av E. coli fra jejunum hos de
smittede spedgrisene. RT-PCR-resultatene viste flere genkopier enn CFU i tarmen. En kraftig
reduksjon i bakterieforekomst i jejunum forelå der det ble brukt terapeutisk konsentrasjon av
enrofloksacin i behandlingen. De andre terapialternativene gav ikke stor forskjell i forhold til
spedgrisene som fikk placebobehandling (Figure 1).
Sub-terapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin reduserte forekomsten av bakterier i jejunum
med 0,8 Log mens behandling med meloksicam gav en ikke-signifikant økning i tarm
mikrobiota.
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Figure 1. Kvantifisering av total tarmmikrobiota i jejunum. (Log10 16S rDNA gen-kopi-tall/gram) og med
tradisjonelle kultur teknikk (Log10 CFU/gram). Grafen viser gjennomsnitt og SEM. (***)p<0.001. Plasebo vs.
andre antibiotika behandling gruppe.

I forhold til ikke-infiserte dyr ble det funnet at placebo-behandlede dyr signifikant økt CRP
(17 fold), Albumin (2 fold) og Beta-2 globuliner (1.7 fold).
Våre resultater viste sterk opp-regulering av CRP verdiene ved behandling med enrofloksacin.
Lignende reaksjon ble funnet ved sub-terapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin og Zoolac®
terapi, men ineffektivt Tet reduserte disse parameterne. Bruken av Metacam viste en
suppressiv effekt. Antall bakterier som koloniserte tarmoverflaten var parallelt med graden av
kliniske symptomer. Plasmidoverføringsgenene ble uttrykt vesentlig sterkere ved behandling
med tetracyklin, Zoolac®, Zoolac®+Metacam og sub-terapeutisk konsentrasjon av
enrofloksacin (Figur 2).
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Figur 2. Relative blod-serum nivåer hos spedgrisene. Nivåene ble rapportert som fold forskjell i forhold til
placebo-gruppen. Figuren viser SEM. (*)p<0.05, (**)p<0.01 og (***)p<0.001 for immunresponsen placebo vs.
andre behandlinger.

Ekspresjonen av overføringsgener var signifikant forhøyet ved behandling med tetrasyklin,
Zoolac®, Zoolac®+Metacam og subterapeutisk konsentrasjon av enrofloksacin. Metacambehandling reduserte ekspresjonen av tra-genene i alle 4 gruppene (Figur 3).

Figure 3. Ekspresjonen av tre pRAS1 plasmid tra-gener i tarmen etter 24 timer behandling. Resultatene er
presentert i forhold til placebo-gruppen. SEM. (*)p<0.05, (**)p<0.01 og (***)p<0.001 for transfer gen
ekspresjonen av placebo i forhold til andre typer behandling.
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Diskusjon og konklusjoner
Effekten av behandling med antibiotika alene og med tilleggsterapi på utvikling av resistens
hos en pattedyr-modell ble studert.
Funksjonen til de selekterte tra-genene hos R-plasmider under konjugeringsprosessen er godt
studert (Kulinska 2008) og funksjonen er nylig oppsummert av Cantas (2012). pRAS1
overføres omtrent 1000x raskere på faste overflater sammenlignet med flytende medier
(Kruse og Sørum 1994, upublisert data).
De utvalgte konjugeringsgenene, traD, virB11 and virD4, ble uttrykt forskjellig mellom
behandlingsgruppene. Ekspresjonen av overføringsgenene var høy under behandling med subterapeutisk dose av enrofloksacin og terapeutisk men in-effektiv konsentrasjon av tetrasyklin.
Resultatene er i overensstemmelse med tidligere resultater med en sebrafisk-modell (Cantas,
2012). En økt overføringsfrekvens indusert av tetrasyklin er observert i sedimentmikrokosmer for overføringsstudier med pRAS1 (Licht, 2003).
Det er dokumentert at administrering av sub-terapeutiske konsentrasjoner av antibiotika som I
terapeutiske konsentrasjoner interfererer med DNA-replikasjonen (feks kinoloner), protein
syntese (feks tetrasyklin) kan indusere den såkalte SOS-responsen som kan fremme ervervelse
og spredning av antibiotikaresistensgener (Sasaki, 1988; Salyers, 1996; Mesak, 2008). Våre
resultater forsterker grunnlaget for å være forsiktig i bruken av antibiotika som induserer
SOS-responsen hos bakterier i infeksjonsterapien.
Behandling av diaré forårsaket av ETEC med kun probiotika eller med NSAID ble mislykket.
Probiotika stimulerte ekspresjonen av tra-genene mens meloksicam hemmet ekspresjonen av
disse genene. Vi tror denne effekten skyldes modulering av immunapparatets medfødte
funksjon som har stor betydning i forebyggelse av infeksjoner.
Denne studien viser at immunapparatet hos pattedyrverten kan påvirke konjugering av Rplasmidet pRAS1 i tarmfloraen. Dette kan skje direkte gjennom immunapparatets påvirkning
på bakterien som inneholder R-plasmidet muligens via bakteriens stress-systemer.
Denne studien bekrefter det vi har sett tidligere i sebrafisk-modellen at det er en klar
forsterket aktivitet i immunforsvaret etter en kortvarig antibiotikabehandling. Vi har kalt
denne effekten ‘Charged Immune Attack, (CIA)’, som representerer en sterk hevnreaksjon
mot infiserende bakterier som er kortvarig hemmet med antibiotisk behandling fra vertens
medfødte immunapparat (Cantas, 2012). Grunnen til denne sterke reaksjonen er stort sett
ukjent men samsvarer med observasjoner i infeksjonsmedisinen der en observer fra tid til
annen at bakterieinfeksjoner kan kureres med kun en enkelt dose antibiotika.
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Effects of mycotoxins on hormone production in primary
Leydig cells isolated from pigs
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Mycotoxins are toxins produced by fungi in many agricultural products worldwide either pre- or
post-harvesting. Fusarium species are among the most researched plant pathogenic fungi (1) that
produce a number of mycotoxins including DON, NIV, T-2, HT-2, fumonisins, ZEN and its
metabolites α- and β-zearalenol (2). Some fungi are able to produce more than one mycotoxin,
but also multiple fungi can contaminate the same crop (3). Natural co-occurrence of Fusarium
mycotoxins increases the concern on the exposure to mixtures of mycotoxins e.g. co-occurrence
of DON/ ZEN/ T-2/ HT-2 (4,5).
Exposure to mycotoxins can result in a variety of health effects, ranging from acute toxic
response to potential long-term carcinogenic and teratogenic effects (6). Effects of mycotoxins
on reproduction in livestock have been reviewed extensively (7). ZEN ingestion in animals is
associated with anestrus, abortion, increased embryonic and fetal death, increased stillbirths,
reduced milk production, hyperestrogenism and poor quality semen (7,8) In vitro, ZEN increased
the progesterone production in porcine granulosa cells (9). ZEN and α-ZOL have potent
estrogenic effects and promote hormone production in H295R cells (10). DON, T-2 and HT-2
reduced cell viability, inhibit steroidogenesis and alter expression of steroidogenic genes in
human adrenocarcinoma (H295R) cells (11)
Leydig cells are the testicular endocrine cells capable of producing steroid hormones. Pig Leydig
cell culture is a good in vitro model to study steroidogenesis and screen effects of some
chemicals (12,13). We hypothesize that F. graminearum culture extracts contain a mixture of
naturally co-occurring mycotoxins that are able to cause deleterious effects in vitro in Leydig
cells.

Methodology

Fusarium graminearum extracts: Fungal isolates from grain samples collected from different
farms in Norway were cultured in the laboratory at the Norwegian Veterinary Institute. The
fungal cultures were extracted in methanol: water, 9:1, microfiltered through hydrophobic filter
(0.2 µm, Minisart) and aliquots stored at -20°C. Crude fungal extracts were used in cultured
cells. The extracts were later screened for bioactivity and the bioactive components in the
extracts identified (data not included here).
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Primary Leydig cells were acquired from 8-10 day old piglets after routine castration. The
testicles were kept in cold cell culture medium (DMEM/F12) with 2%
Penicillin/Streptomycin/Neomycin (Invitrogen, Paisley, UK) and transported in a cool box from
the farm to the laboratory (maximum 2h). Testicles were enzymatically digested by collagenase
dispase and Leydig cells isolated as previously described (13).
A 1 ml suspension of cells at 3x105 cells/ml concentrations was added into each well of 24-well
cell culture plates and the plates incubated at 34°C, 5% CO2 for 64 h for attachment. DMEM/F12
medium was supplemented with 1% ITS+ Premix (Invitrogen) 2.5% NuSerum (BD Bioscience)
and 2% PSN (Invitrogen). The cells were exposed for 48 h in fresh medium with or without
different concentrations of F. graminearum extracts (1/10,000,000-1/1,000) or solvent control,
0.1% MeOH. In LH stimulated cells, assay media was spiked with 0.5 ng/ml recombinant
porcine luteinizing hormone (tuenre.pLH.ig; Tucker Endocrine Research Institute.
AlamarBlue™ assay was used to evaluate the cell viability in both unstimulated and LH
stimulated Leydig cells.
Estradiol and testosterone hormones were quantified by solid phase radioimmunoassay Coat-aCount RIA kits (Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, USA) following manufacturer’s
instructions except for the standards that were prepared in cell culture medium used for the
exposures.

Results

There was no significant effect in viability of unstimulated cells exposed to extract 087/2008 but
a reduction was observed in the cells exposed to the highest concentration of extract 067/2007. In
LH stimulated cells, 087/2008 showed a reduced viability in all the concentrations compared to
the control. However the viability did not go below 90%. The highest concentration of 067/2007
reduced cell viability to 80% in the LH stimulated cells.
Exposure of unstimulated Leydig cells to extract 067/2007 did not affect hormone production.
However, in LH stimulated cell, the extract was able to reduce both estradiol and testosterone
levels significantly at the highest extract concentration (Fig 1). Extract 087/2008 increased
testosterone production in unstimulated cells especially the two highest concentrations, but
caused a reduction in estradiol with increasing extract concentration. In LH stimulated cell,
highest concentration of 087/2008 extract reduced the levels of testosterone in media (Fig 2).
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Fig. 1. Dose response of F. graminearum extract 067/2007 on estradiol production in unstimulated (a) and LH
stimulated (c) and testosterone in unstimulated (b) and LH stimulated (d) Leydig cells. Values are means from three
separate experiments (n = 9) ± SEM.
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Fig. 2. Dose response of F. graminearum extract 087/2008 on estradiol production in unstimulated (a) and LH
stimulated (c) and testosterone in unstimulated (b) and LH stimulated (d) Leydig cells. Values are means from three
separate experiments (n = 9) ± SEM.

Discussion

Occurrence of natural mixtures of mycotoxins is common and increases a concern on the
exposure to mixtures of mycotoxins since combinations of toxins consumed in food/ feeds could
either have antagonistic, additive or synergistic effects. Understanding how mycotoxins affect
normal cellular processes will theoretically predict what combinations of mycotoxins would have
the greater chances in causing adverse effects on an individual (14).
Leydig cells are the main producers of androgens and estrogen in male individuals. Androgens
produced by fetal testes induce the development of male genital tract. Estrogens are equally
important in males since they play some important roles including a negative feedback
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regulation on FSH secretion (15), masculinization of the brain and maintenance of male sexual
behaviour in adults (16).
In the present study, highest concentration of F. graminearum extract 067/2007 had strong
cytotoxic effect on the cells where it also caused a significant hormone reduction in LH
stimulated cells but not in unstimulated cells. F. graminearum extract 087/2008 on the other
hand did not affect viability of the cells but caused increasing testosterone and reduced estradiol
production in unstimulated cells at the highest extract concentration. In LH stimulated cells, both
hormones were reduced in cells exposed to highest concentration of 087/2008 extract. In man,
estrogen deficiency leads to hypergonadotropism and increased testosterone levels (17).
Pathological increase in estrogen in males can affect spermatogenesis (18).
Exposure to mixtures of mycotoxins has been reported to have a greater negative impact than the
effect of single mycotoxins on livestock health and productivity (19).Tajima et al. (2002) studied
the joint effect of Fusarium mycotoxins (T-2, DON, NIV, ZEN and FB1) and observed that at
the highest doses, the mixture had a less than additive effect of the mycotoxins compared to the
effects of the individual compounds. At lower dose levels however the mycotoxins mixture
effect was additive. The authors concluded after a series of tiered bioassays, that several classes
of mycotoxins when present simultaneously in a mixture might show interaction (20).
At some stage, producers or grain brokers blend mycotoxin-contaminated grain with clean grain
in proportions that the animals would consume without obvious adverse effects on growth or
reproduction (7). However, low concentration of several mycotoxins may interact and cause
effects at concentrations below the detection limit (8). In vivo, the toxicokinetic behavior,
metabolism and the toxicodynamic factors influence the final outcome of exposure to mixture of
mycotoxins (21).
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Innledning

Ved besetningsgjennomgang av en formeringsbesetning i 2010 ble det besluttet å prøve å øke
antall levendefødte spedgriser per kull. Det ble fokusert på antall dødfødte hos
førstekullspurkene, og seks grisefoster fra fire purker ble sendt til Veterinærinstituttet for
obduksjon. Det ble påvist antistoffer mot Porcint parvovirus (PPV) og Porcint circovirus type
2 (PCV2)-antigener og lesjoner i flere av grisene. Ett grisefoster hadde infeksjon med både
PPV og PCV2 og hadde store sykdomsforandringer i hjertet. Dette er den første
dokumentasjonen på saminfeksjon av PCV2 og PPV i Norge.

Materiale og metode

Et besetningsbesøk ble gjennomført med gjennomgang av besetningen og intervju av eier
angående rutiner og resultat av brunstarbeid og inseminering, og rapporter ble hentet ut fra
Ingris Web. I hovedsak ble rapportene «Produksjonsrapport purker» og «Kullresultat detaljer»
brukt for å få oversikt over utfordringene og for å finne mere konkrete problemstillinger. Seks
dødfødte fostre, derav to mumifiserte og fire tilsynelatende fullgåtte grisunger, fra fire
ungpurker ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo, Seksjon for patologi, for obduksjon.
Fostrene ble obdusert dagen etter og makroskopiske funn registrert. Det ble tatt vevsprøver
av hjerte, lunge, lever, nyre, milt og krøslymfeknute for histologisk undersøkelse, og det ble
foretatt immunhistokjemisk undersøkelse for PCV2 på vev fra hjerte, lunge og milt. Det ble
foretatt PCR-undersøkelse for påvisning og absolutt kvantifisering av PCV2 i hjerte og lever.
Hemagglutinasjonsinhibisjonstest for antistoffer mot PPV ble utført på kroppshulevæske,
mens levervev fra ett mumifisert foster ble undersøkt med en hemagglutinasjonstest. Det ble
foretatt bakteriologisk undersøkelse av magesekkinnhold, lever og lunger.

Resultater

Besetningen hadde gode rutiner for brunstarbeid og inseminering. Grisingsprosenten inkludert
solgte drektige purker for 2009 og 2010 lå jevnt rundt 90 %. «Produksjonsrapport purker»
viste at antall levendefødte spedgriser per kull for alle purkene i 2009 og 2010 var 12,8 og
13,0 og antall dødfødte per kull for begge årene var 1,18. Dette tilsvarer henholdsvis 8,6 % og
8,5 % dødfødte spedgriser. «Kullresultat detaljer» viste tallene for første-kullspurkene. Her
var antall levendefødte spedgris per kull i 2009 og 2010 henholdsvis 12,0 og 11,9 og antall
dødfødte per kull 1,32 og 1,28. Dette tilsvarer henholdsvis 9,7 % og 9,9 % dødfødte
spedgriser.
Ved obduksjon ble det påvist ett unormalt hjerte hos ett av fostrene. Hjertet var forstørret,
lyst, tynnvegget og dilatert i høyre og venstre hjertekammer, og venstre hjertekammer var
sammenfalt.
Histologisk undersøkelse av det unormale hjertet viste områder med bindevev, få degenererte
hjertemuskelfibre, mineralisering og sparsom betennelsesreaksjon. Hos et mumifisert foster
fantes mineralnedslag i hjertemuskulaturen (myokard).
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Det ble påvist antistoffer mot PPV i kroppshulevæske hos fire av de seks innsendte
spedgrisene, men det ble ikke påvist griseparvovirus i levervev. I fire av seks grisefoster ble
det påvist ulike nivåer av PCV2 i hjerte og lever. Ett foster hadde mineralisering i myokard og
et annet hadde myokarditt og hjertedilatasjon, og forandringene settes i sammenheng med en
PCV2 infeksjon. Sistnevnte foster var også et av de fire hvor det ble påvist antistoffer mot
PPV i kroppshulevæske. Den bakteriologiske undersøkelsen viste vekst av uspesifikk flora.

Diskusjon

Tilstedeværelse av antistoffer mot PPV i kroppshulevæske hos spedgris som ikke har tatt til
seg kolostrum viser at spedgrisen har vært infisert med PPV og svart på infeksjonen med å
danne egne antistoffer i fosterlivet. De diagnostiske kriteriene for PPV-infeksjon er derfor
oppfylt (Truyen & Streck, 2012). Infeksjon med PPV forårsaker reproduksjonsproblemer hos
gris karakterisert av dødfødsler, mumifisering, embryodød og infertilitet (SMEDI) (Truyen &
Streck, 2012).
De tre kriteriene for å stille diagnosen PCV2-assosiert reproduksjonssykdom (Segalés, Allan,
& Domingo, 2005) er også tilfredsstilt:
1. Aborter sent i drektigheten og dødfødsler, dels med tydelig forstørret hjerte;
2. Forandringer i hjertet karakterisert av utbredt fibrosering og/eller nekrotiserende
myokarditt;
3. Påvisning av store mengder PCV2 i hjerteforandringer og i andre føtale vev.
PCV2 har vært assosiert med aborter sent i drektigheten og dødfødte spedgriser (West et al.,
1999), men betydningen av PCV2-infeksjon i reproduksjonsproblemer er usikker (Segalés,
Allan, & Domingo, 2012). Reproduksjonsproblemer forårsaket av PCV2 er tidligere beskrevet
i Norge (Brunborg et al., 2007).
Reproduksjonsproblemer forårsaket av samtidige infeksjoner med PCV2 og PPV i felt er
beskrevet tidligere (Sharma & Saikumar, 2010).
Førstekullspurkene hadde en høyere prosent dødfødte (9,9 % i 2010) enn de andre purkene,
og de utgjorde cirka 50 % av kullene i besetningen. Tatt i betraktning at besetningen hadde en
høy grisingsprosent (90%) oppfattet vi at førstekullspurkene fikk for få levendefødte
spedgriser og det ble derfor valgt å fokusere på antall dødfødte spedgriser per kull hos disse.
Gjennomsnittstallene for formeringsbesetningene i Ingris web for antall dødfødte per kull i
2010 er 1,4 tilsvarende 9,9 %. Tilsvarende tall for besetningen totalt i 2010 er 8,5 %. Det er
ingen tvil om at PPV og PCV2 var årsak til dødfødslene hos de seks innsendte grisefostrene. I
følge Diseases of Swine 9th edition skal prosentandel dødfødte griser variere mellom 4% og
10%. Ekstra undersøkelser anbefales med prosentandel dødfødte over 8% (Cutler, Fahy,
Cronin, & Spicer, 2006).
Besetningen ble vaksinert mot PPV og det var derfor overaskende å finne flere fostre med
gjennomgått parvovirusinfeksjon. Ved senere gjennomgang viste det seg at to av de fire
ungpurkene det ble undersøkt fostre fra, hadde fått èn dose PPV-vaksine før inseminering. Fra
høsten 2010 og fram til i dag er PPV-vaksineregimet mere optimalisert og ungpurker blir
vaksinert med PCV2-vaksine to ganger før inseminering og en gang før grising på alle purker.
Tallene for 2011 og 2012 på levendefødte per kull på første-kullspurker er henholdsvis 13,2
og 13,4. Antall dødfødte grisunger på første-kullspurker i samme periode er 1,0 og 0,9 som
gir prosentandel dødfødte på 7,0% og 6,3%. Det er vanskelig å si hvor mye det optimaliserte
vaksinesregimet har bidratt til denne positive utviklingen.

180

Husdyrforsøksmøtet 2013

Referanser
Brunborg, I. M., Jonassen, C. M., Moldal, T., Bratberg, B., Lium, B., Koenen, F., & Schönheit, J. (2007).
Association of myocarditis with high viral load of porcine circovirus type 2 in several tissues in cases of fetal
death and high mortality in piglets. A case study. Journal of veterinary diagnostic investigation : official
publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 19(4), 368–75. Retrieved
from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17609345
Cutler, R. S., Fahy, V. A., Cronin, G. M., & Spicer, E. M. (2006). Preweaning Mortality. In B. E. Straw, J. J.
Zimmerman, S. D’Allaire, & D. J. Taylor (Eds.), Diseases of Swine2 (9th ed., pp. 993–1009). Ames (Iowa, USA):
Blackwell Publishing.
Segalés, J., Allan, G. M., & Domingo, M. (2005). Porcine circovirus diseases. Animal Health Research Reviews,
6(02), 119–142. Retrieved from http://journals.cambridge.org/abstract_S1466252305000083
Segalés, J., Allan, G. M., & Domingo, M. (2012). Porcine Circoviruses. In J. J. Zimmerman, L. A. Karriker, A.
Ramirez, K. J. Schwartz, & G. W. Stevenson (Eds.), Diseases of Swine (10th editi., pp. 405–417). Ames, Iowa:
Wiley-Blackwell.
Sharma, R., & Saikumar, G. (2010). Porcine parvovirus- and porcine circovirus 2-associated reproductive failure and neonatal mortality in crossbred Indian pigs. Tropical animal health and production, 42(3), 515–22.
doi:10.1007/s11250-009-9454-0
Truyen, U., & Streck, A. F. (2012). Porcine Parvovirus. In J. J. Zimmerman, K. L. A, A. Ramirez, K. J. Schwartz,
& G. W. Stevenson (Eds.), Diseases of Swine (10th ed., pp. 447–455). Ames, Iowa: Wiley-Blackwell.
West, K. H., Bystrom, J. M., Wojnarowicz, C., Shantz, N., Jacobson, M., Allan, G. M., Haines, D. M., et al.
(1999). Myocarditis and abortion associated with intrauterine infection of sows with porcine circovirus 2. Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 11(6), 530–2.

181

Husdyrforsøksmøtet 2013

Evaluering av Porcint circovirus type 2 (PCV2) vaksinering av purker i norske foredlingsbesetninger.
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Innledning

Sent på 1990-tallet ble et tidligere ukjent porcint circovirus oppdaget i Nord-Amerika og i
Europa (Allan et al., 1998; Ellis et al., 1998). Det nye viruset var forbundet med klinisk
sykdom og fikk navnet porcint circovirus type 2 (PCV2) (Allan et al., 1999). PCV2-infeksjon
er forbundet med postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS), porcine dermatitis
og nephropathy syndrome (PDNS), porcine respiratory disease complex og
reproduksjonssykdom (Segalés, Allan, & Domingo, 2012). Siden 2007 har flere kommersielle
vaksiner vært tilgjengelig, og økonomiske tap forårsaket i hovedsak av PMWS og subklinisk
PCV2-infeksjoner har blitt markant redusert (Kekarainen et al., 2010).
Serologiske undersøkelser indikerer at PCV2 forekommer i de fleste norske besetninger også i
SPF-besetningene (pers. med. B. Lium). Sykdommene PMWS (I. Brunborg et al., 2004) og
PDNS (Wisløff, Gilhus, & Fässler, 2012) og reproduksjonssykdom forårsaket av PCV2 (I. M.
Brunborg et al., 2007) er diagnostisert i Norge.
Norsvin og Helsetjenesten for Svin anbefalte foredlingsbesetningene å vaksinere avlspurkene
mot PCV2 høsten 2010. Disse besetningene hadde en høy andel ungpurker. Tidligere
beskrevne tilfeller med reproduksjonsproblemer assosiert med PCV2 har forekommet i
besetninger med høy andel ungpurker (I. M. Brunborg et al., 2007; Hansen et al., 2010; West
et al., 1999). Det ble anbefalt et vaksinasjonsopplegg med to vaksinasjoner av ungpurker før
inseminering og en vaksinering av alle purker før grising. Circovac «Merial» var den eneste
vaksinen som hadde et spesifikt, godkjent vaksineregime for purker og som var godkjent for
drektige purker. Denne undersøkelsen ble gjennomført for å se på effektene av denne
vaksineringen på reproduksjonsforhold, tilvekst og dødelighet hos spedgris, smågris og
slaktegris og i tillegg bivirkninger etter vaksinasjon.
Materiale og metode
Det ble foretatt spørreundersøkelser over telefon både av besetningseier og besetningens
veterinær i 36 foredlingsbesetninger. Spørreundersøkelsen ble foretatt av én person i
periodene desember 2011 og april 2012.
Følgende spørsmål ble stilt besetningseier og veterinær: vaksinasjonsrutiner mot PCV2 i
oppstart og fortsettelse, bakgrunn for vaksinering, bivirkninger, endring i produksjonsresultat,
helsesituasjon og hvilke andre vaksiner som ble benyttet. I tillegg ble veterinærene spurt om
hvilke type vaksine mot PCV2 som ble brukt i oppstart og fortsettelse, og begrunnelse for
valg av vaksine og vaksineregime.
I neste fase av undersøkelsen skal vi samle inn registrerte data for reproduksjon, tilvekst og
dødelighet i besetningene som inngår i undersøkelsen.
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Resultater
Av 36 besetninger hadde 32 (89 %) vaksinert mot PCV2. Starttidspunktet for vaksineringen
varierte mellom september 2010 og februar 2011. De 32 besetningene hadde alle startet
vaksinering mot PCV2 på grunn av anbefalingen fra Norsvin og Helsetjenesten for svin. I alt
20 (63 %) av besetningene startet med PCV2-vaksinen Circovac «Merial», 11 (34 %) med
Porcilis PCV «Intervet/MSD Animal Health» og en (3 %) med Ingelvac CircoFLEX
«Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH». I fire besetninger ble det byttet preparat
underveis.
I alle besetningene ble det vaksinert mot svineparvovirus, rødsjuke og Escherichia coli.
Oppstart og fortsettelse av vaksineringen mot PCV2 er gjengitt i Tabell 1.
Tabell 1. Fordeling av antall besetninger (prosent i parentes) på forskjellige PCV2 vaksinerutiner under og
videre etter oppstart.
Oppstart av vaksinasjon:

Nei

1 gang

2 ganger

Alle purker ble vaksinert samtidig?

30 (94 %)

0 (0 %)

2 (6 %)

Ungpurker ble vaksinert før inseminering?

2 (6 %)

10 (31 %)

20 (63 %)

Purker ble vaksinert i tiden før grising?

22 (69 %)

9 (28 %)

1 (3 %)

Ungpurker vaksineres før 1. inseminering?

1 (3 %)

8 (25 %)

23 (72 %)

Purker vaksineres før grising?

10* (31 %)

22 (69 %)

Videre vaksinasjon i besetningen:

* To av disse besetningene vaksinerer bare ungpurkene før grising

Smågris ble ikke vaksinert i noen av besetningene. Det var 19 besetninger (59 %) som fulgte
anbefalingene, med å vaksinere ungpurkene to ganger før inseminering med revaksinering av
alle purker før grising. Circovac «Merial» ble benyttet i 14 av disse besetningene (44 % av
vaksinerte besetninger).
Besetningseier og veterinærens observasjoner av forskjellige bivirkninger hos ungpurker etter
vaksinasjon og hvor alvorlig disse ble vurdert til å være, er vist i Figur 1.
Figur 1

Veterinærer
Nei

Eier
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Moderat

Alvorlig

Figur 1. Bivirkninger observert etter PCV2-vaksinasjon på ungpurker
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Observerte endringer i produksjonsresultater relatert til reproduksjon, spedgris-, smågris-, og
slaktegrisproduksjon og generell helsesituasjon etter vaksineringen er gjengitt i Tabell 2.
Tabell 2. Observerte endringer i produksjonsresultater og helsesituasjon etter PCV2-vaksinasjon.
Observasjoner av eier og
veterinær.
Uendret

Reproduksjon

Spedgriser

Smågriser

Slaktegriser

Helsesituasjon

42 (69 %)

56 (90 %)

52 (84 %)

54 (90 %)

55 (89 %)

Bedre

2 (3 %)

4 (7 %)

6 (10 %)

5 (8 %)

3 (5 %)

Dårligere

17 (28 %)

2 (3 %)

4 (6 %)

1 (2 %)

4 (6 %)

Diskusjon

De fleste foredlingsbesetningene (89 %) startet opp vaksinering av purker mot PCV2, men
bare 59 % fulgte det anbefalte vaksineregimet. I 44 % av besetningene ble det brukt anbefalt
vaksineregime og en vaksine som var godkjent for bruk på drektige purker (Circovac
«Merial»). Årsak til valg av annen vaksine ble oppgitt å være reduksjon av kostnader.
Observasjon av bivirkninger varierer mellom besetninger, og mellom veterinær og eier i
samme besetning. Det at besetningseier tilbringer mer tid sammen med purkene enn
veterinæren kan forklare noe av forskjellene mellom dem. Eiernes og veterinærenes ulike
evner til å observere og reagere kan forklare noe av forskjellen mellom besetningene og i
samme besetning. To av de tre vaksinene mot PCV2 inneholder mineraloljeadjuvans, som er
kjent for å gi noe kraftigere lokal reaksjon og dermed også en generell reaksjon med feber,
matleihet og sturing enn de vaksinene vi tradisjonelt bruker hos gris i Norge.
Tilbakemeldingene om dårligere reproduksjon i 28 % av besetningene etter vaksinering synes
å være overrepresentert i den siste intervjurunden. Det er lite informasjon tilgjengelig om at
PCV2-vaksinering av purker har gitt dårligere reproduksjonsresultater. PCV2 er funnet som
årsak til aborter sent i drektigheten og til dødfødsler. Hvor stor del av
reproduksjonsproblemene i felt som er forårsaket av PCV2 er uklart (Segalés et al., 2012).
En generell oppfatning etter intervjuene var at det var lite forståelse hos besetningseiere og
besetningenes veterinærer for bakgrunnen til anbefalingen om vaksineringen mot PCV2.
Dette kan ha påvirket svarene de ga.
Intervjuene ble gjort i to omganger; henholdsvis desember 2011 og april 2012. Dette er en
svakhet i undersøkelsen.
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Sykdom og dødsårsaker hos smågris i intensivt jordbruk
på Jæren (Smågrisprosjektet RFF VEST)
JOHAN ÅKERSTEDT¹, MARIANNE OROPEZA², MARIANNE SUNDE³, RAGNHILD TØNNESSEN³ OG
JORUNN MORK¹
¹Veterinærinstituttet Sandnes, ²Norges veterinærhøgskole Sandnes, ³Veterinærinstituttet Oslo

Innledning
Jæren, med sentral beliggenhet i Rogaland, har et svært aktivt husdyrmiljø og meget stor
betydning som leverandør av råvarer av animalsk opprinnelse til matvareindustrien. Rogaland
fylke har mest gris i Norge (27 % av all slaktegris, Statistisk sentralbyrå, 2010). Bærekraftig
produksjon betinger gode hygieniske og helsemessige forhold, samtidig som dyreholdet skal
være etisk forsvarlig. Gjennom systematisk forebyggende helsearbeid er forekomsten av
mange spesifikke sykdomstilstander hos gris sterkt redusert (vitamin E/Se-mangel,
spedgrisdiaré, svinedysenteri, skabb og nysesjuke) eller utryddet (smittsom grisehoste).
Likevel sliter enkelte besetninger med betydelige sykdomsproblemer og for høy dødelighet.
Smågrisperioden begynner ved avvenning og avsluttes når grisene overføres til intensivert
oppfôring som slaktegris. Escherichia coli, intestinal adenomatose, spirochetal diaré,
svinedysenteri og Actinobacillus pleuropneumoniae er viktige tapsårsaker i denne perioden
(Zimmermann et al., 2012). Det er videre økt fokus på betydningen av svinecircovirus type 2
(PCV2) som blant annet kan forårsake postweaning multisystemic wasting syndrome
(PMWS).
Formålet med smågrisprosjektet var å undersøke forekomst av og årsaker til sykdom og død
hos smågriser i et utvalg intensivt drevne svinebesetninger på Jæren.
Materiale og metoder
Svinebesetninger som produserte minst 1000 smågriser per år ble inkludert i studien
(Tabell 1). Besetningene hadde ulike driftsopplegg og fôringssystemer. Tre av besetningene
var satellitter i den samme purkeringen. I alle besetningene var purkene vaksinert med koliog parvovaksine. I to besetninger var smågriser vaksinert mot PCV2-infeksjon.
Tabell 1. Smågrisproduserende besetninger (n=9.
Driftsform
Smågris per år
Besetning
A
Kombinert
1000
B
Kombinert
1500
C
Smågris*
2000
D
Smågris
2000
E
Smågris
2000
F
Smågris*
3000
G
Kombinert
3000
H
Kombinert
1000
I
Smågris*
3800
*samme purkering **vaksinering av smågris

Fôring
Tørr
Tørr
Tørr
Tørr
Tørr
Våt
Tørr
Våt
Tørr/våt

Vaksinasjon PCV2
Nei
Nei
Ja**
Nei
Nei
Ja**
Nei
Nei
Nei

Besetningene ble besøkt i forkant av studien, opplysninger ble samlet inn og alle ble tilbudt
gratis obduksjon av smågriser som døde eller ble avlivet grunnet sykdom. Det ble stipulert
med innsendelse av ca. 240 griser fordelt på 20-30 griser per besetning.
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Grisene ble rutinemessig obdusert og alle makrofunn ble registrert. Ved obduksjon ble det
utført målretta diagnostikk av E. coli-infeksjon, intestinal adenomatose, spirochetal diaré og
PCV2-infeksjon. Oppfølgende undersøkelser (bakteriologi, toksikologi og virologi) ble gjort
etter faglig vurdering av obduksjonsfunnene. Endelig diagnose ble stilt etter å ha foretatt en
helhetsvurdering av resultatene fra alle undersøkelsene.
Fra alle grisene ble vevsbiter fra bakre del av tynntarm (ileum), hjerte, lever, lunge, milt, nyre
og to lymfeknuter (Lymfonodii ileocoloci et subiliaci) fiksert i 10 % bufret formalin i minst 24
timer. Deretter ble vevsbitene støpt inn i parafin, snittet og farget (haematoxylin og eosin).
Ileum, lymfeknuter og milt ble farget for PCV2-antigen med immunhistokjemi. Metoden ble
også brukt på ileum for påvisning av Lawsonia intracellularis. Alle histologiske preparater
ble vurdert i lysmikroskop ved 100-1000 gangers forstørrelse.
Fra alle obduserte griser ble det dyrket for bakterier fra hjerte, ileum, lever, lunge og milt.
Skålene ble inkubert ved 37 °C i 1-2 døgn enten i 5 % CO2-atmosfære (blod- og blåskål) eller
anaerobt (blodskål). Bakterievekst ble vurdert visuelt etter renhet og kolonidannelse
semikvantitativt (sparsom, moderat, rikelig). Representative bakterier ble subkultivert og
identifisert etter morfologiske og biokjemiske egenskaper, evt. supplert med Api
identifikasjonskit (bioMèrieux sa, F-69280 Marcy l'Etoile, France).
Serotyping av E. coli isolater ble utført med en konvensjonell serotypings metode med
aktuelle sera mot O- (O8, O9, O45, O64, O101, O138, O139, O141, O147, O149 og O157) og
F-antigener (F4-6). Bakterieisolater typet til E. coli O149 ble undersøkt for genetisk slektskap
med pulsfeltelektroforese (PFGE).
Vevsbiter fra milt ble undersøkt med kvantitativ real-time PCR for PCV2 (Brunborg et al.,
2004). Tre positive prøver ble genotypet ved å sekvensere en del av kapsid-genet.
Resultater og diskusjon
I løpet av prosjektperioden kom det inn totalt 61 griser fra syv av ni besetninger. Dette er et
lavere antall enn forventet. Deltakelsen i prosjektet var frivillig og produsentene oppga at de
hadde lave tapstall i perioden. I tabell 2 er døds- og sykdomsårsaker til grisene sammenfattet.
Tabell 2. Sykdom- og dødsårsaker hos 61 smågriser fra syv besetninger.
Besetning: A
B
Hoveddiagnose
Hemorragisk enteritt
12
1
Proliferativ enteropati (intestinal adenomatose)
2
3
Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS)
Andre bakterieinfeksjoner
(bukhule-, navle-, ørebetennelse, byller, sepsis)
Magesår med forblødning
1
Tarmdreining
15
4
Totalt

C
7
8
5
1

D
2

E
1

2

2

G
10

I
2

10

1
3

1
22

4

3

Sum
35
13
5
5
2
1
61

Over halvparten av dyrene (53,4 %) hadde hemorragisk enteritt. Hos 28 dyr ble E. coli
identifisert som sykdomsårsak. Adhesiner (O149) og fimbrieantigen (F4) ble påvist hos
henholdsvis 26 og 10 bakteriesiolater. PFGE viste at isolater med samme mønster (trolig
samme klon) ble isolert fra to forskjellige besetninger (C og I), samt at isolater som trolig var
nært beslektet (mer enn 90 % likt PFGE-båndmønster) forekom i flere besetninger.
Det er typisk at avvenningsdiaré forårsaket av E. coli opptrer én til to uker etter avvenning.
Bakteriene fester seg til og koloniserer tarmslimhinnen ved hjelp av adhesiner.
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Kolibakterienes evne til å kolonisere tarmen er avhengig av hvorvidt reseptorer for aktuell
bakteriestamme er til stede. Gjennom atrofi av tarmepitelet øker tarmens tilheftingsevne og
dermed mottakeligheten for E. coli. I tillegg produserer bakteriene toksiner som påvirker
væsketransporten i tarmveggen. Grisene blir påkjente og dør ofte før diaré observeres.
Nitten griser (31,1 %) hadde intestinal adenomatose. Hos tolv av disse ble L. intracellularis
påvist i vevssnitt fra ileum. Denne bakterien infiserer epitelceller slik at cellene ikke modnes
og avstøtes normalt. Dette fører til degenerasjon, fibrindannelse og til slutt nekrose av
slimhinnen. Forløpet er kronisk, men tarmepitelets store regenerasjonsevne gjør at grisene
ofte blir friske igjen, gitt riktig behandling og godt miljø.
Totalt ti av grisene (16,4 %) var PCR-positive for PCV2 i milt. Syv prøver hadde over 100
kopier per 500 ng DNA og kunne kvantifiseres. Av disse inneholdt seks prøver middels
virusmengde, mens en prøve inneholdt lav virusmengde. I besetning C ble diagnosen PMWS
stilt hos fem griser i en uvaksinert pulje. Moderate mengder virus-DNA ble detektert hos fire
av grisene. Genotype PCV2b ble påvist hos en av disse. PMWS gjør smågrisene utrivelige,
tynne og langbustete, og noen griser dør.
Hos de andre grisene ble det ved immunhistokjemisk undersøkelse funnet seks individer med
viruspartikler i enkelte celler i ileum, mens fem griser hadde tvilsomt resultat. PCV2 ble også
påvist med PCR hos fem griser uten diagnosen PMWS. Hos tre av disse ble virusmengden
kvantifisert til lavt (1 dyr) og moderat (2 dyr). De to sistnevnte virusene var av genotype
PCV2a og stammet fra besetning B og E. Genotype 2b er tidligere satt i sammenheng med
PMWS-tilfeller, mens genotype 2a hovedsakelig har blitt funnet hos individer med subklinisk
PCV2-infeksjon, men dette skillet er langt fra absolutt.
De øvrige grisene hadde forskjellige diagnoser som blant annet inkluderte magesår og
tarmdreining, samt bakterieinfeksjoner i form av bukhule-, navle- eller ørebetennelse, byller
og blodforgiftning. Luftveisinfeksjon ble ikke påvist.

Konklusjon

Tarminfeksjoner som forårsaker diaré var de vanligste dødsårsakene hos smågris i denne
studien og E. coli O149 dominerte som sykdomsårsak. Tarminfeksjoner forårsakes av agens
som er vanlige i grisenes miljø. Utvikling av sykdom er avhengig av egenskaper ved agens,
vert og miljø. Grisene er spesielt mottakelige for infeksjoner ved avvenning. Dette skyldes
blant annet at antistoffnivåene i blodet til grisungene er lave, samtidig som de blir fratatt den
passive intestinale immuniteten de tidligere har blitt tilført gjennom purkemelken. Andre
infeksjoner, stress i form av kulde eller flytting og kraftige fôrforandringer kan også bidra til
infeksjoner rundt avvenning. Adskillelse fra purka, nye omgivelser og brå næringsomstilling
fra melk til kraftfôr har negativ innvirkning på dyrets immunsystem. Ved utbrudd av diaré
behandles dyrene ofte med antibiotika. Foruten optimalisering av driftsform og miljø,
blir vaksinering, organiske syrer, probiotika og sinkoksid, samt avl av resistente griser
benyttet for å forhindre sykdom.
I fremtiden ønsker forskergruppen å undersøke betydningen av E. coli som sykdoms- og
dødsårsak i besetninger med intensivt smågrisoppdrett, og å kartlegge virulens og
resistensegenskaper hos E. coli som blir isolert i forbindelse med sykdom hos gris. Videre vil
det være interessant å undersøke muligheten for å avle mer motstandsdyktige griser og å
studere hvordan sink styrker grisens motstandskraft mot infeksjon. Utbredelse og betydning
av PCV2 i Norge bør også studeres nærmere.
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Effekt av grovfôr, kornråvarer og partikkelstørrelse på
forekomst av magesår hos norsk slaktegris.
KARI LJØKJEL OG ANNE STINE EKKER
Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Innledning
Helsetjenesten for svin fant overraskende stor forekomst av magesår hos norske purker i en
slakteriundersøkelse fra 2010 (Skadsem m.fl., 2011), og i samme periode fikk
fôrprodusentene flere tilbakemeldinger om dyr med mistanke om magesår enn tidligere. I
forbindelse med disse funnene begynte Felleskjøpet Fôrutvikling å undersøke alle mager hos
slaktegris på forsøksgården i Rogaland. Det er gjort få systematiske undersøkelser av magesår
hos slaktegris i Norge, men Fjetland og Jarp (1998) viste at miljøfôr og alternative råvarer
som brød, blod og myse i våtfôring ga økt forekomst av magesår sammenliknet med vanlig
kraftfôr. I Danmark har magesår vært en utfordring i mange år, og resultater fra en nylig
gjennomført feltundersøkelse (Nielsen og Jørgensen, 2011) viste at 30 % av grisene fra 29
ulike slaktegrisbesetninger hadde magesår av alvorlig grad. Man så imidlertid at variasjonen
var stor, også mellom besetninger som bruker akkurat samme fôr. Hensikten med Felleskjøpet
Fôrutviklings undersøkelse var å få et bilde av forekomst av magesår hos dagens norske
slaktegris, samt å bruke slaktegris som modelldyr for å studere effekt av ulike fôringsmessige
tiltak på magesår hos purker.

Materiale og metode
Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomfører kontinuerlige fôringsforsøk på forsøksgården til
Felleskjøpet Rogaland og Agder, og de 485 slaktegrisene som vi har magesårregistreringer fra
har vært del av fem ulike forsøk i perioden 2011-2012 (Tabell 1). Fra disse forsøkene har vi
også detaljert informasjon om fôropptak, tilvekst og fôrutnytting, i tillegg til slaktedata.
I disse forsøkene er det appetittfôring med tørt kraftfôr. Det er 7-9 gris, både kastrater og
purker, i hver binge. Det er ulike forsøksspørsmål som er testet, men det er først og fremst
bruk av ulike kornråvarer, ulik partikkelfordeling og ulik bruk av grovfôr som er interessant i
forbindelse med magesårproblematikken.

Tabell 1. Forsøkene
Forsøk
1
2
3
4
5

n
116
84
82
81
122

Grovfôr
Halm
Halm vs. Høy
Ikke grovfôr vs. Halm
Ikke grovfôr vs. Høy
Halm

Partikkelfordeling
4 ulike fôr med ulik
partikkelfordeling i hvert forsøk.
20 ulike totalt.
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For å karakterisere magesår ved slakting ble en skala med score fra 0-11 brukt, der 0 er helt
uforandret slimhinne og 11 er blødende magesår. Ved score over 6 er det sår og innsnevringer
i nedløpet på spiserøret og man regner med at grisen opplever ubehag.

Resultater og diskusjon
Forekomst generelt
Vi fant lavere forekomst av magesår hos slaktegrisen ved forsøksgården enn hos norske
purker fra 2010. Oppsummert over de 5 ulike fôringsforsøkene ble resultatet at de aller fleste
grisene (86 %) hadde slimhinneforandringer av lettere grad rundt nedløpet av spiserøret i
magesekken, men relativt få av slaktegrisene hadde magesår av alvorlig grad (6 %) (Figur 1a).
Forekomsten av alvorlig magesår i denne besetningen er derfor betydelig lavere enn i det
norske purkematerialet (26 %) (Skadsem et al., 2011) og i den danske slaktegrisundersøkelsen
(30 %) (Nielsen og Jørgensen, 2011). I alle de fem forsøkene våre har kastratene vist seg å ha
økt risiko for magesår, og på tvers av forsøk er denne forskjellen signifikant (WilcoxonMann-Whitney, p<0,0001).

Effekt av grovfôr
Grovfôr kan virke forebyggende mot magesår, ved at det skapes et lag som flyter på toppen av
mageinnholdet, og slik beskytter slimhinna mot det sure mageinnholdet. Vi har ikke funnet at
bruk halm har positiv effekt når det gjelder magesår, mens høy ser ut til å virke positivt (Figur
1 b), selv om vi ikke finner signifikant forskjell på tvers av forsøk (Wilcoxon-Mann-Whitney,
p=0,11). Observasjoner underveis tydet på at halmen ble brukt som rotemateriale, mens høy i
større grad ble spist.
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Figur 1: a) Frekvensfordeling av kastrater og purker i de ulike magesårkategoriene b) Gjennomsnittlig
magesårscore hos gris som ikke har fått grovfôr eller som har fått halm eller høy.

191

Husdyrforsøksmøtet 2013
Effekt av kornråvarer
Forsøket bekrefter at havre har en klar forebyggende effekt mot magesår hos gris
sammenlignet med bygg og hvete (Figur 2 a). Havre har et høgt innhold av løselig fiber, noe
som gir et mer viskøst mageinnhold (Johansen et al. 1996) og mindre kontakt mellom surt
mageinnhold og spiserørsmunningen. At hvete i større grad disponerer for magesår enn bygg
er også tidligere vist (Smith og Edwards 1996). En av grunnene til at vi tilsynelatende har hatt
”oppblomstring” av magesår hos norske purker og slaktegris kan være at vi en periode var
delvis forhindret fra å bruke havre som råvare. Når vi nå har god kontroll på innholdet av
mykotoksiner i ulike havreparti og mulighet til å sortere ut mykotoksinfrie partier, er det
større mulighet for å bruke mer havre i fôret til gris.

Effekt av partikkelstørrelse
Partikkelfordelinga i kraftfôret til gris påvirkes av ulike faktorer (råvarer, mølletype og
prosessering). Noen studier har vist at det bare er finandelen (< 0,4 mm) som har betydning
for forekomsten av magesår (Wolf et al. 2010 og Grosse et al, 2009). Data fra våre forsøk
tyder på at forekomsten av magesår øker lineært med andelen partikler < 1,0 mm (a = 0,09, p
< 0,0001) og reduseres lineært med andelen partikler > 2,0 mm (a= -0,14, p < 0,0001) (Figur
2 b).
I vårt tallmateriale er det vanskelig å si noe om hvilke av disse størrelsesfraksjonene som
betyr mest, siden vi også har en sterk samvariasjon mellom disse. Fôr med stor andel finmalte
partikler har samtidig liten andel grovmalte partikler. Men talla våre tyder på at det er mer
hensiktsmessig å fokusere på andelen partikler < 1,0 mm enn de enda mer finmalte
fraksjonene, 0,2 - 0,5 mm og < 0,2 mm. Vi fant ingen god sammenheng mellom disse
fraksjonene og forekomsten av magesår. Et mer grovmalt kraftfôr ser uansett ut til å gi
sunnere mager, og våre forsøk stemmer derfor god overens med de danske undersøkelsene
(Nielsen og Ingvartsen, 2000).

Prosentandel av partikler større enn 2,0 mm
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Figur 2: a) Gjennomsnittlig magesårscore hos gris som har fått kraftfôr basert ulike kornråvarer b)
Sammenhengen mellom magesår og andelen finmalte (svart) og grovmalte (grå) partikler i kraftfôret.
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Helse eller lønnsomhet?
Fôrutnytting er den variabelen som betyr mest for lønnsomheten i slaktegrisproduksjonen.
Dersom vi sammenlikner gris som har fått grovmalt fôr (< 80 % av partiklene < 1,0 mm) med
gris som har fått finmalt fôr (> 80 % av partiklene < 1,0 mm) finner vi at finmalt fôr har gitt 4
% bedre fôrutnytting (p<0,0001). Flere studier har rapportert om dårlig fôropptak og redusert
tilvekst hos slaktegris med magesår (Ayles et al. 1996), men i dette materiale er det antagelig
for få dyr med alvorlig magesår til at vi greier å påvise en negativ effekt.
Lengre levetid hos purker gjør at magesårproblematikken kan være mer aktuell i
smågrisproduksjonen. Her er det andre suksesskriterier enn fôrutnytting som er i fokus, og det
er derfor naturlig at purkefôret har en annen sammensetning og struktur enn slaktegrisfôret.

Sammendrag
Det er gjennomført fem fôringsforsøk for å antyde forekomsten av magesår hos norsk
slaktegris og for å se på fôringsmessige tiltak som påvirker forekomsten av magesår.
Fôringsmessige tiltak som ble undersøkt var bruk av ulik type grovfôr, ulike kornråvarer og
ulik partikkelfordeling i kraftfôret. Resultatene viser mindre forekomst av magesår hos purker
enn kastrater. Risikoen for magesår reduseres ved bruk av høy, havre og mer grovmalt
kraftfôr. Bruk av høy eller havre påvirker ikke produksjonsresultatene, men et mer grovmalt
kraftfôr reduserer fôrutnyttelsen noe.
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Valg av fôringsstrategi til purker i dieperioden, fri
tilgang eller kontrollert opptrapping?
SIGNE LOVISE THINGNES1,3, ANNE STINE EKKER2, ANN HELEN GAUSTAD1 OG TORE FRAMSTAD3
¹Norsvin, ²Felleskjøpet Fôrutvikling, ³Institutt for produksjonsdyrmedisin/ Norges veterinærhøgskole.

Innledning
Det er stor individuell variasjon i fôropptak blant purker i dieperioden og dette kan blant annet
skyldes ulikt valg av fôringsstrategi, driftsstyring i fjøset og griserase. Hansen et al., 2012 har
laget en modell som beregner hvor mye ei purke melker daglig utfra antall avvente og daglig
kulltilvekst. Ei norsk «gjennomsnittlig» LY-purke, som har en daglig kulltilvekst på 2,9 kg og
avvenner 11 grisunger vil ifølge denne modellen produsere over 12 kg melk daglig i
høylaktasjonen, hvis en antar at hovedparten av kulltilveksten skyldes melkeproduksjonen.
Denne høye melkeproduksjonen er energikrevende, og blir purkas fôropptak utilstrekkelig, vil
hun mobilisere en unødig stor andel av kroppsreservene for å dekke dette energibehovet.
Enkelte studier har vist at fri tilgang på fôr (ad libitum) i dieperioden vil øke det totale
fôropptaket (Sørensen, 2005; Danielsen, 2003; Neil, 1996), men det gjennomsnittlige
fôropptaket i disse studiene varierer og de skiller seg også fra hverandre med anbefalinger om
når en skal starte med fri tilgang på fôr i dieperioden. Formålet med denne undersøkelsen var
å sammenligne fri tilgang til fôr de tre siste ukene av dieperioden med kontrollert opptrapping
gjennom hele perioden, og å undersøke hvilke effekter valg av fôringsstrategi hadde på LYpurkas fôropptak, vekttap, spekktap og kulltilvekst.
Material og metode
Studien ble gjennomført i to satellitter tilknyttet hver sin purkering. Gjennom tre runder med
grisinger ble data fra i alt 155 LY-purker samlet inn. Purkene ankom satellitten tre uker før
forventet grising, og alle kull ble avvent på samme dag 8 uker senere. I den første runden med
grisinger ble den daglige fôrrasjonen økt med 0,9 FEn annenhver dag frem til ni dager etter
grising, deretter fikk halvparten av purkene fri tilgang på fôr mens den andre halvparten
fortsatte på samme opptrappingsstrategi. Fôret var et diefôr med 1,12 FEn/kg. I denne runden
ble det registrert mange matleie purker, og i de to neste rundene ble derfor alle purkene
trappet opp likt de to første ukene av dieperioden. I en studie av Koketsu et al., 1996 ble ei
purke definert som matlei hvis hun viste et dropp i fôropptak på >1,6 kg i ≥ 2 påfølgende
dager, men på grunn av høyere fôropptak i vår studie, definerte vi ei purke som matlei hvis
hun viste et dropp på >3 kg i ≥ 3 påfølgende dager. Daglig fôropptak for hver purke ble
registrert gjennom hele dieperioden, uten korrigering for fôrsøl eller fôr spist av grisungene. I
begge besetninger hadde grisungene tilgang på smågrisfôr fra andre leveuke, og smågrisfôret
ble gitt på gulvet sammen med jerntorv. Både purker og smågris hadde fri tilgang på vann.
I de to første rundene ble alle purkene spekkmålt dagen før de første purkene var
forventet å skulle grise og dagen før avvenning. Spekk ble målt på fire punkter langs purkas
ryggrad (rygg, bog, kryss, lend), og det er gjennomsnittet av disse fire målepunktene som blir
presentert. I alle rundene ble purkene og kullene veid dagen etter grising og dagen før
avvenning. I de to siste rundene ble purkene og kullene også veid ca. 21 dager etter grising
(variasjon 16-23 dager). Antall levendefødte og dødfødte grisunger ble registrert etter fødsel,
og det ble også antall grisunger ved tre ukers veiing og ved avvenning.
Alle statistiske analyser ble gjennomført i SAS 9.2, 2009 versjon. Signifikansnivå var
satt til 0,05 i alle modeller og resultater med p<0,1 ble ansett som en statistisk trend. Purkene
ble tilfeldig fordelt på behandling, men det ble sørget for at det var omtrent like mange første194
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og 2. kullspurker innen hver fôringsstrategi. Fem purker ble fjernet fra datasettet pga sykdom
og dødsfall. Data for totalt fôropptak, vekttap, spekktap og kullvekt ved avvenning ble
analysert med modeller hvor fôringsstrategi, kullnummer og eventuelle interaksjoner ble brukt
som faste effekter og besetning som tilfeldig effekt (PROC MIXED, SAS). Kullstørrelse og
dietid ble inkludert i modellene som kovariabler. Data for matleie purker ble analysert ved
bruk av en regresjonsmodell med binomisk fordeling (0=ikke matlei, 1=matlei) og en logit
link funksjon (PROC GENMOD, SAS). Fôringsstrategi, kullnummer og besetning og
eventuelle interaksjoner ble brukt som faste effekter og kullstørrelse og dietid som
kovariabler. Korrelasjoner ble kalkulert ved bruk av Pearson korrelasjonskoeffisient (PROC
CORR, SAS).
Resultat og diskusjon
Valg av fôringsstrategi påvirket ikke det totale fôropptaket i dieperioden (tabell 1). Derimot
ble hele 51 % av purkene i gruppen som fikk fri tilgang på fôr definert som matleie på et eller
annet tidspunkt i løpet av dieperioden sammenlignet med 25 % av purkene som ble
opptrappet kontrollert (p<0,01).
Tabell 1: LS means ± SE for totalt fôropptak, vekttap og spekktap i dieperioden og kullvekt ved avvenning.
Nivå
Fôringsstrategi
Kullnummer
Fri fôring
Opptrapping
1.kull
2.kull
3-7.kull
(n=75)
(n=75)
(n=36)
(n=19)
(n=95)
Totalt fôropptak (FEn)
299,1 ± 5,25a 299,0 ± 5.68a
272,0 ± 7,16a 299,0 ± 10,37b 326,2 ± 4,05c
Vekttap (kg)
35,3 ± 2,68a
36,1 ± 2,53a
39,1 ± 3,36a
38,2 ± 5,06ab
29,9 ± 1,88b
a
a
a
ab
Spekktap (mm)
4,7 ± 0,56
3,8 ± 0,52
5,4 ± 0,66
4,4 ± 0,94
2,9 ± 0,46b
a
a
a
b
Kullvekt avvenning (kg) 119,1 ± 1,75
120,8 ± 1,74
112,4 ± 2,36
122,3 ± 3,16
125,2 ± 1,40b
Innen nivå og mellom kolonner vil LS means med ulik bokstav være signifikant forskjellig fra hverandre
(p<0,05).

Kullnummer hadde større betydning for fôropptaket enn fôringsstrategien.
Førstekullspurkene hadde lavere opptak enn 2. kullspurker (p<0,05) og eldre purker
(p<0,0001) og 2. kullspurkene hadde et lavere fôropptak enn eldre purker (p<0,05) (tabell 1).
Det var også flere matleie purker (53 %) blant førstekullspurkene sammenlignet med ≥ 3.
kullspurker (33 %) (p<0,01), mens 2. kullspurkene var i en mellomposisjon. Purker som ble
definert som matleie hadde lavere totalt fôropptak enn purker som ikke var matleie,
uavhengig av fôringsstrategi og kullnummer (p<0,0001).
Purkenes vekttap i dieperioden var ikke påvirket av fôringsstrategi (tabell 1), men
førstekulls- og 2. kullspurker hadde større vekttap i dieperioden sammenlignet med eldre
purker (p<0,05) (tabell 1). Dette er kg som det er kostbart å fôre opp igjen etter avvenning.
Det viser også at det er stort press på spesielt yngre purker i dieperioden, da de gjerne
avvenner like mange unger, men har lavere fôropptakskapasitet enn eldre purker. Matleie
purker hadde også større vekttap (37,8 ± 2,54 kg) sammenlignet med ikke matleie purker
(29,5 ± 1,93 kg) (p<0,01).
Fôringsstrategi påvirket ikke spekktapet i dieperioden, men førstekullspurkene hadde
et høyere spekktap i dieperioden sammenlignet med eldre purker (p<0.01) (tabell1). Kullvekt
ved avvenning var heller ikke forskjellig mellom de to fôringsstrategiene, men
førstekullspurkene hadde lavere avvenningsvekter enn 2. kullspurker og eldre purker (p<0,01)
(tabell 1).
Uavhengig av fôringsstrategi ble det funnet en negativ korrelasjon mellom purkas
fôropptak og vekttap i løpet av dieperioden (tabell 2). Men deler en dieperioden inn i to
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perioder (tre første uker og 2 siste uker), ser en at dette bare gjelder den første delen av
dieperioden (tabell 2). Dette viser at i de tre første ukene, hvor man fôrer forsiktig for å unngå
matleihet, er ikke fôropptaket tilstrekkelig høyt hos mange av purkene og en høy kulltilvekst
medfører et visst vekttap. Denne sammenhengen er også sterkere hos førstekullspurkene enn
hos 2. kullspurker og eldre purker, noe som samsvarer med en lavere fôropptakskapasitet
blant førstekullspurkene. Hos førstekullspurkene ble det også funnet en positiv sammenheng
mellom spekktap og vekttap i dieperioden (r=0,45, p<0,05, n=25). Siden førstekullspurkene
har en lavere fôropptakskapasitet, må de dermed mobilisere både mer spekk og annen
kroppsmasse (vekttap) for å skaffe energi til den høyt prioriterte melkeproduksjonen.
Tabell 2:Korrelasjoner mellom totalt fôropptak, vekttap, spekktap og kulltilvekst i hele dieperioden, og for
opptak, vekttap og kulltilvekst de tre første ukene av dieperioden og de to siste ukene av dieperioden.
Hele dieperioden
Uke 1-3
Uke 4-5
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1. Opptak (FEn)
1
1
1
2. Vekttap (kg)
- 0,36d
1
- 0,66d
1
IS
1
3. Spekktap (mm)
IS*
IS
1
1
1
4. Kulltilvekst (kg)
0,45d
IS
IS
1
0,21a 0,20a
1
0,52d
IS
* IS= ingen sammenheng
p<0,05a, p<0,01b, p<0,001c, p<0,0001d

4.

1

Gjennom hele dieperioden har fôropptaket betydning for kulltilveksten, men denne
sammenhengen er sterkest i de to siste ukene (tabell 2). Dette gjelder spesielt for 2.
kullspurkene og ≥ 3. kullspurkene som ser ut til å ha større evne til å øke fôropptaket sitt i takt
med økende kulltilvekst. Når det gjelder sammenhengen mellom purkas vekttap og
kulltilveksten i dieperioden ser det ut til at den er svakt positiv i de tre første ukene (r=0,20,
p<0,05, n=94), men i de to siste ukene av dieperioden finner man ingen slik sammenheng.
Siden vi begrenser purkenes fôrtilgang i første del av dieperioden, er det vel også naturlig at
sammenhengen mellom kulltilvekst og vekttap er sterkest i de tre første ukene.
Konklusjon
Selv om valg av fôringsstrategi ikke påvirket det totale fôropptaket, vekttapet, spekktapet eller
kulltilveksten i løpet av dieperioden, så var risikoen for matleie purker større i gruppen som
fikk fri tilgang på fôr de tre siste ukene av dieperioden. Det kan tyde på at det er bedre
samsvar mellom purkas appetitt og fôrtildelingen når produsenten jevnlig følger med på
purkas fôropptak slik det ble gjort hos purkene som gikk på kontrollert opptrapping. Purkas
kullnummer hadde stor betydning for både fôropptaket, vekttapet, spekktapet og
kulltilveksten. Førstekullspurkene har en lavere fôropptakskapasitet enn eldre purker og tærer
dermed mer på egne ressurser i dieperioden. Det er viktig å huske at førstekullspurker og 2.
kullspurker fortsatt er i vekst og trenger derfor energi til vekst i tillegg til produksjon og
vedlikehold.
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Transportdødelighet hos slaktekylling – en
epidemiologisk studie
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SKJERVE1
1
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Bakgrunn
Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som omhandler skader og transportdødelighet hos
slaktekylling startet opp høsten 2011 i regi av Animalia. Prosjektet er finansiert over
matfondavtalen og samarbeidspartnere er Nortura SA, Norilia BA, Norsk kylling AS,
Veterinærinstituttet, Kjøtt –og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Scandinavian Poultry
Research (SPR), Felleskjøpet, Lantmännen SweChick, Lantmännen Kronfågel, Eurofins og
Norges veterinærhøgskole. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2015. Et av delprosjektene
er en epidemiologisk studie av risikofaktorer for DOA (dead on arrival)/transportdødelighet,
under norske forhold. Analysene ved denne delstudien er en viktig premiss for videre arbeid i
prosjektet. Datamaterialet som benyttes er informasjon som ligger i slaktekyllingkontrollene
til Nortura SA og Norsk kylling AS og den informasjonen som registreres på slakteriet for
hver eneste flokk som slaktes. Hovedmålet med studien er å øke kompetansen i industrien,
slik at det jobbes målrettet med å senke dødeligheten på transport til slakteriene. Resultater
som presenteres på Husdyrforsøksmøtet 2013 er foreløpig tall fra 2010, 2011og 2012 som
skal bearbeides videre før endelige konklusjoner kan trekkes.

Innledning

Fokus på dyrs egenverdi og deres velferd har fått økt forståelse og betydning de seinere åra.
Høy dødelighet og skader ved oppal og inntransport er derfor viktige utfordringer for
fjørfebransjen. I tillegg gir dødelighet og skader store økonomiske og ressursmessige tap
direkte og indirekte gjennom kassasjon, redusert produktkvalitet og omdømme. Gjennom
kunnskapsbygging på dette feltet, vil man kunne tilpasse systemene etter dyras behov og
således optimalisere produksjonen av tillitsvekkende produkter til konsum. God dyrehelse og
velferd er i tillegg viktige argumenter i fremtidens konkurranse med import av varer fra et
internasjonalt marked. I motsetning til mange europeiske land, er det vintertemperaturene i
Norge som skaper de største utfordringene knyttet til dyrevelferd og dødelighet hos
slaktekylling under transport. I Europa finnes få studier som beskriver påvirkning av
kuldestress på kylling under transport, men en eksperimentell studie fra Canada, viste at
risikoen for hypotermi, nedsatt kjøttkvalitet og dødelighet var høyere ved lang eksponering
for lave temperaturer (Watts et al, 2011). Ved kuldegrader brukes mye energi på
varmeproduksjon og det utsondres varme og fuktighet som gjør at fjærdrakten blir fuktig, noe
som øker kuldepåkjenningen. Dyretettheten på transporten kan også være avgjørende da
kyllingen er avhengig av nok areal slik at den kan endre posisjon og utøve fysiologisk
termoregulering. For stort areal vil derimot øke energiforbruket og varmetapet per fugl, noe
som er uheldig ved transport i lave temperaturer. Den kanadiske studien peker også på at høy
dyretetthet kan føre til en overoppheting av individer i senter av transportkassene og en
nedkjøling av individer i ytterkantene, noe som kan reduseres dersom kyllingene har
muligheten til å bevege seg rundt. Tidligere var det ingen klimastyring på dyretransporter og
ventilasjonen var passiv. Transportmidler med klimastyring vil kunne redusere kuldestresset
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og bedre velferden under transport til slakteriene. Foreløpige analyser viser noen klare
sammenhenger mellom ulike faktorer og transportdødelighet under norske forhold.
Transportdødelighet og klimatiske forhold
Foreløpige analyser fra studien viser en sterk korrelasjon mellom transportmåned og
transportdødelighet (fig.1). Foreløpige tall fra 2010 (landsgjennomsnitt) viser en
transportdødelighet på 0,075 – 0,14 % for månedene april t.o.m. oktober og 0,17 – 0,21 % for
januar t.o.m. mars og november t.o.m. desember.

Figur1. Relativ risiko for transportdødelighet fordelt på slaktemåned for januar t.o.m. desember i 2010. Figuren
viser foreløpige analyser med tydelig økende risiko for dødelighet i vintermånedene.

Transportdødelighet og transportavstand
Undersøkelsen viser at dødeligheten er mindre assosiert med transportavstand i
sommerhalvåret, mens det er en betydelig større risiko for dødelighet på transport ved lange
avstander i vintermånedene (fig. 2). Tall fra 2012 (januar-november) viser at det er 2,8 ganger
høyere risiko for dødelighet under transport ved lange transportavstander (>4 timer) enn ved
korte transporter (p<0,0001).

Figur2. Gjennomsnittlig Dead On Arrival (DOA) fordelt på transportavstand og slaktemåned for januar t.o.m.
november i 2012. Figuren viser tall for to ulike slakterier (A og B) der slakteri B er delt opp i lang (4-8 timer) og
kort (0,5-3 timer) transport. Tall for desember er utelatt på grunn av manglende datagrunnlag i det foreløpige
materialet.
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Transportdødelighet i internasjonal sammenheng
Norge har en av de laveste forekomstene av transportdødelighet i internasjonal sammenheng
(fig.3), men i årene 2007-2011 har vi hatt en gjennomsnittlig dødelighet på 0,16 % (0,14 0,20), noe som tilsvarer omtrent 96.000 individer per år (Animalia, 2012). Data for årene
2009 til 2012 viser derimot en klar bedring i forhold til transportdødelighet ved norske
transporter av slaktekylling (ikke vist). De klimatiske forholdene i Fennoskandinavia er veldig
forskjellig fra det kontinentale Europa. Ofte er transportdødelighet forbundet med høye
sommertemperaturer i andre land, mens Norge har utfordringer med svært lave
vintertemperaturer og store lokale klimatiske forskjeller. I tillegg er en sentralisert
slakteristruktur medvirkende til at transportavstandene varierer med kyllingproduksjonens
plassering i forhold til slakteriene. En studie fra Italia viser for eksempel en
sommerdødelighet på 0,47 % og en vinterdødelighet på 0,35 % under transport (Nijdam et al,
2006).

Figur3. Gjennomsnittlig dødelighet i et utvalg av land basert på funn ved undersøkelse av internasjonal
litteratur. Tallene er ikke direkte sammenlignbare da spredningen i årstallene er relativt store, men oversikten
viser likevel store internasjonale forskjeller der data for sammenfallende år er tilgjengelige.

Transportdødelighet og sykdom
Det er en klar sammenheng mellom de transportene med høy dødelighet og kassasjonsfunn i
de samme flokkene. Tall fra 2010 viser at total kassasjonsprosent og transportdødelighet har
en sterk korrelasjon (r=0,69), noe som peker på at predisponerende tilstander kan virke
negativt inn på overlevelse under transport. Det er spesielt ascites (bukvatersott) (fig. 4) og
hjertelidelser (ikke vist) som virker inn på transportdødelighet og det er en sammenfallende
økning i antallet kassasjoner som følge av ascites og hjertelidelser med vintersesongen.

Figur4. Det er en signifikant høyere transportdødelighet hos flokker (n) med en forekomst av ascites på >1 %
(med ascites) sammenlignet med de flokkene hvor ascites forekommer i mindre enn 1 % av individene.
P<0,0001.
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Transportdødelighet og dødelighet gjennom produksjonen
Foreløpige tall fra 2010 viser at det er en gjennomsnittlig dødelighet på 2,7 % per innsett. Av
dette utgjør transportdødeligheten 4,8 % (0,13) (fig.5). Sett i sammenheng med
normaldødelighet per døgn (0,086) tilsvarer dette kun en liten økning i forhold til forventet
dødelighet for det døgnet kyllingen transporteres, dvs. en økning på 0,05 % i forhold til
dødelighet/døgn i fjerde leveuke. Den høyeste dødeligheten sees i første leveuke (0,84 %)
etterfulgt av 0,54 % i uke to, 0,61 % i uke tre og 0,56 % i uke fire.

Figur5. Kumulativ dødelighet gjennom produksjonsforløpet. Tall fra 2010.

Diskusjon
Transportdødelighet utgjør omtrent 4,8 % av den totale dødeligheten i kyllingproduksjon. I
forhold til normaldødelighet per døgn i produksjonen sees en økning på omtrent 0,05 % det
døgnet kylling transporteres til slakteriet. Selv om dette er relativt lave tall og Norge peker
seg ut som en av klassens beste i internasjonal sammenheng, tilsvarer den årlige
transportdødeligheten ca. 96.000 individer, noe som oppleves som høye tall sammenlignet
med andre produksjonsdyr. Sammenlignet med svin viser tall fra 2011 at
transportdødeligheten ligger på 0,026 %, altså 5,4 ganger lavere enn for slaktekylling (0,14 %
i 2011). Det er spesielt klimatiske forhold som peker seg ut som den viktigste faktoren til høy
transportdødelighet sammen med transportavstand til slakteri i vintersesongen. Kyllingen
utsettes for mange potensielle stressbelastninger under transport i tillegg til klimatiske
faktorer som for eksempel; akselerasjon, vibrering, bevegelse, støt, faste og dehydrering,
sosiale omstillinger og støy (Mitchell & Kettlewell, 1998). Tidligere studier har vist at
dødelighet på transport øker med 50-80 % dersom varigheten overstiger 3,5-4 timer (Warriss
et al, 1992;Bianchi et al, 2005). Til sammenligning viser våre foreløpige tall en økning i
transportdødelighet på hele 2,8 ved lange transporter. Forekomst av kroniske og subakutte
tilstander som ascites og hjertelidelser virker inn på dødeligheten under transport, men det blir
viktig i det videre arbeidet å kartlegge sammenhenger mellom ulike faktorer slik at målrettede
tiltak kan iverksettes for å redusere dødeligheten og øke dyrevelferden på transporter av
slaktekylling.. Det foregår i dag mye arbeid med forbedringer på transportmidler som kan
forklare noe av nedgangen i transportdødelighet som har blitt registrert de senere årene.
Spesielt blir det viktig i det videre arbeidet, å fokusere på faktorer som virker inn på
kyllingene før de transporteres, slik at det kan jobbes med forebyggende tiltak i flokken
parallelt med utbedringer ved håndtering, transport, og oppstalling.
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Skader og transportdødelighet hos slaktekylling
KÄTHE KITTELSEN1, KRISTIAN HOEL1 OG OLA NAFSTAD1

Animalia1

Bakgrunn
Høsten 2011 startet prosjekt Skader og transportdød hos slaktekylling opp.
Samarbeidspartnere er Animalia, Nortura SA, Norsk Kylling AS, KLF, Norges
veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Felleskjøpet fôrutvikling og Norilia. Prosjektperioden
er estimert til 4 år.
Hovedmålet for prosjektet er å identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet både i
slaktekyllinghuset og under transporten, for så å utvikle forbyggende tiltak til bruk gjennom
hele kjeden. De forebyggende tiltakene skal rette seg mot dyrenes oppvekstforhold,
plukkingen, selve transporten og håndtering på slakteriet. Prosjektet skal se på
transportdødelighet (både en epidemiologisk studie, en studie spesifikt av transporter med høy
dødelighet og en studie av dødsårsaker hos transportdøde dyr), vingebrudd og slaktekyllingers
benhelse.
50 % av prosjektets finansiering kommer fra Norges forskningsråd, de resterende 50 %
dekkes av aktørene.
I det delprosjektet som presenteres her skal det, ved hjelp av obduksjoner, undersøkes
dødsårsaker hos selvdøde dyr de siste dagene før slakting, og selvdøde dyr på transporten.
Målet med forsøket er å studere om dyrene dør av det samme i kyllinghuset som på
transporten, eller om det er andre årsaksforhold som spiller inn under transport.

Materiale og metoder
Totalt 424 slaktekylling har så langt blitt sendt inn til obduksjon ved Veterinærinstituttet i
Oslo. Av disse er 16 kassert på grunn av kadaverose. Innsendingene stammer fra 32 ulike
besetninger. Alle slaktekyllingene er av hybriden Ross 308. Selvdøde kyllinger har blitt sendt
inn ferske til obduksjon hver av de tre siste dagene før flokken slaktes. Inntil 5 selvdøde dyr
fra hver dag sendes inn. Produsentene har blitt bedt om ekskludere selvdøde dyr med
avvikende størrelse. Slakteriene sender tilsvarende inn 10 selvdøde dyr fra transporten (DOA)
av de samme flokkene. Alle slaktekyllingene sendes med Ekspress over natt, uten forutgående
frysing, til Veterinærinstituttet i Oslo. Forut for sending blir vingene brettet inn og dyrene
pakkes i absorberende papir før de legges i en felles søppelsekk, som blir lukket med strips og
lagt i en flytteeske som transportmedium. Ingen kjøleelementer benyttes.
De 32 flokkene i vår studie populasjon slaktes mellom mars 2012 og februar 2013, med et
intervall på cirka 6 uker mellom hver flokk, for slik å få en representasjon av hele året.
Flokkene er fordelt på landets 4 kyllingslakterier, 8 flokker tilhørende hvert slakteri, slik at
alle regioner er representert. Visse slakteuker måtte utelukkes på grunn av helligdager. Siden
innsendingene pågår i 4 påfølgende dager, er kun flokker med slaktedag på onsdag eller
torsdag inkludert i prosjektet. Dette skyldtes at dyrene sendes ferske og derfor må obduseres
ankomstdagen.
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Kyllingene obduseres etter standard metode hos Veterinærinstituttet i Oslo. Diagnosene stilles
etter makroskopisk patologiske funn. Histologi, virologi og bakteriologi benyttes ikke. Hver
innsending får sin egen obduksjonsrapport, hvor hvert dyrs funn og diagnoser er listet opp.
Obduksjonsrapportene sendes fortløpende til Animalia, hvor resultatene legges inn i en Exceldatabase, som senere vil bli eksportert til STATA.
Resultatene i dette sammendraget er basert på enkle statistiske analyser og pivotering i Excel.
Mer detaljerte statiske analyser ved hjelp av statistikkprogrammet STATA vil bli gjennomført
senere.

Resultater
Leverruptur er signifikant (p<0,0001) mer vanlig blant kyllingene som dør på transporten, enn
i gruppen som dør på gården. I vår database fikk 12,1 % av alle DOA kyllingene diagnosen
leverruptur. Kun 1,6 % av de selvdøde i kyllinghuset har hatt det samme funnet.
Kyllingene som ble transportert hadde signifikant (p <0,007) flere tilfeller av akutt
sirkulasjonssvikt, enn de selvdøde på gården (38,8 % av de selvdøde på gården ble gitt
diagnosen akutt sirkulasjonssvikt, mens 52,2 % DOA ble diagnostisert med akutt
sirkulasjonssvikt).

Figur 1. Dyr som er gitt diagnosen Akutt sirkulasjonssvikt, fordelt på transporterte og ikke-transporterte.

Totalt 73 slaktekylling har vist patologiske tegn på ascites, 76,7 % av disse er dyr som døde
før transporten. Funnet er signifikant (p<0,004 %).
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Figur 2. Dyr som er gitt diagnosen ascites, fordelt på transporterte og ikke-transporterte.

Endokarditt sees ofte i materialet vårt, 77 slaktekylling har fått denne diagnosen. Så mange
som 71 av disse er dyr som døde på gården. Dette er en signifikant (p<0,0001) forskjell
mellom de to ulike gruppene.

Diskusjon
Siden prosjektet og innsendingene ikke er avsluttet, ønskes det ikke å trekke noen klare
konklusjoner på det nåværende tidspunkt.
Materialet vårt indikerer at hjertelidelser og traumerelaterte tilstander er viktige dødsårsaker,
både i huset og på transporten. Dette stemmer overens med en studie av Ritz et al. (2005)
hvor de fant, ved obduksjon av døde dyr på transport, at hovedårsaken til DOA var allerede
eksisterende sykdom og/eller traume. Tilsvarende funn ble gjort i en studie fra 2006 (Nijdam
et al)i Nederland. Her ble det påvist infeksjon hos 64,9 % av de døde på transporten, hjerteog sirkulasjonsforstyrrelser hos 42,4 %, mens hos 25 % av de døde var årsaken traume
(2006). Den klimatiske påkjenningen en transport innebærer, vil også kunne forverres av
allerede eksisterende sykdom, patologi og/eller skader (Mitchell, M.A. og Kettlewell, P.J.,
2009). Temperaturstress som årsak til død er derimot svært vanskelig å etterprøve ved
obduksjon.
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Utbrudd av botulisme hos norsk slaktekylling skyldes
sporadisk introduksjon av smitte
SIMON P HARDY OG MAGNE KALDHUSDAL
Veterinærinstituttet

Innledning
Botulisme hos fjørfe skyldes toksiner produsert av bakterien Clostridium botulinum type C
eller C/D (Eklund and Dowell, 1987; Takeda et al., 2005). Epidemiologien til botulisme er
bedre undersøkt hos ville fugler enn hos fjørfe. Sporer av C. botulinum type C finnes ofte i
våtmarksområder (Smith, 1987), inkludert områder uten pågående botulismeutbrudd
(Williamson et al., 1999). Utbrudd hos ville fugler knyttes ofte til råtnende fuglekadaver som
blir lett tilgjengelige i perioder med økt dødelighet (ikke relatert til botulisme) i tett befolka
fuglekolonier. Kadaver regnes derfor som en viktig initierende faktor bak større epidemier hos
ville fugler (Soos og Wobeser, 2006). Dette kan være en medvirkende årsak til at infiserte
eller toksinholdige kadaver også har blitt mistenkt for å være en sentral faktor i utbrudd hos
fjørfe. Det er rimelig å anta at kadaver som blir liggende tilgjengelig for resten av flokken i et
fjørfehus kan bidra til å opprettholde og øke omfanget av et botulismeutbrudd. Men det betyr
ikke nødvendigvis at slike kadaver har startet utbruddet. For at det skal være tilfelle må C.
botulinum være til stede i friske flokker.
Denne studien hadde som formål å undersøke forekomsten av toksindannende sporer av C.
botulinum type C og C/D i representative klinisk friske flokker fra en slaktekyllingpopulasjon
uten rapporterte botulismeutbrudd i de 3 siste forutgående år. På bakgrunn av
botulismeutbrudd i 7 norske fjørfehus i 2007/2008 fikk vi også muligheten til å sammenlikne
forekomst av botulinumsporer i fjørfehus med og uten rapporterte botulismeutbrudd 3-4 år
etter utbruddene.
Materiale og metoder
Studien omfatta 100 klinisk friske slaktekyllingflokker som ble slakta ved Norges fire største
fjørfeslakterier i perioden februar til desember 2011, samt 30 slaktekyllinghus (23 hus uten
rapporterte botulismeutbrudd og 7 hus med rapporterte utbrudd mellom mars 2007 og juni
2008) som ble undersøkt mellom juni 2011 og august 2012.
Fra hver flokk (første flokk som ble slakta på prøvedagen) ble innhold fra 60 blindtarmer
samla inn, homogenisert, varmebehandla (75 oC i 1 time) og inkubert i oksygenredusert
vekstmedium (TPGY + 0,01 % cystein) anaerobt ved 37 oC i 65 timer. Fra hvert hus ble
samleprøver av brukt strø og støv (fra ventilasjonsanlegg, innredning, bjelker) forbehandla på
samme måte som blindtarmprøvene. Bakterie-DNA ble ekstrahert (PurElute™ Bacterial
Genomic Kit, Edgebio, Gaithersburg, USA) fra inkubert prøvemateriale og undersøkt for
reinhet og mengde (Nanodrop 2000c, Thermo Fisher Scientific Inc.). DNA fra prøvene ble
undersøkt for en toksingen-sekvens som er felles for C. botulinum type C og C/D, ved hjelp
av kvantitativ PCR-metodikk (Lindberg et al., 2010). Prøven ble regnet som positiv dersom
den spesifikke DNA-sekvensen ble påvist etter 39 eller færre sykluser av PCR-reaksjonen.
DNA fra C. botulinum 07BKT-2873A (Skarin et al., 2010) ble brukt som positivt
kontrollmateriale.
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Resultater og diskusjon
Toksingener fra C. botulinum ble ikke påvist i noen av de 100 slaktekyllingflokkene. Det
synes å være en utbredt oppfatning at sporer av C. botulinum er vanlig forekommende i
fjørfebesetninger (Dohms, 2008), men få data er publisert. C. botulinum kan finnes i klinisk
friske kyllinger i utbruddsbesetninger (Roberts and Aitken, 1974; Dohms et al., 1982), og man
kan også finne bakterien i enkelte friske flokker i en fjørfepopulasjon med årlige utbrudd
(Blomqvist et al., 2009). Vi har imidlertid ikke funnet noen separat studie av prevalensen av
C.botulinum i en fjørfepopulasjon uten rapporterte tilfeller, kun en kort henvisning til fravær
av bakterien i strø fra 100 kyllinghus i et område uten klinisk botulisme (Roberts and Aitken,
1974). Sistnevnte referanse støtter våre funn, og kan tyde på at C. botulinum verken er vanlig
eller utbredt i slaktekyllingpopulasjoner uten botulismeutbrudd.
Blant de 30 husene vi undersøkte var ett positivt. Eieren av dette huset var en av to
produsenter som hadde slutta med slaktekyllingoppdrett som følge av botulismeutbrudd i flere
påfølgende flokker, og den eneste som ikke hadde gjenopptatt husdyrhold i huset. Her fant vi
toksingener både i brukt strø og i støv fra huset. Alle de andre 29 husene var negative,
inkludert de 6 som hadde hatt botulismeutbrudd. Dette funnet kan tyde på at den driftsformen
som praktiseres i norsk slaktekyllingoppdrett ikke representerer en gunstig nisje for
reproduksjon og overlevelse av C. botulinum. Sjøl om bakterien er sporedannende og
tydeligvis kan overleve minst 3 år i et tomt kyllinghus, tyder våre funn på at hygienetiltak og
miljøforhold i kyllinghus som er i drift i de fleste tilfeller vil desimere forekomsten av sporer
slik at risikoen for en etablering og spredning av bakterien i populasjonen er liten. Gjentatte
utbrudd i to av sju hus i 2007/2008 tyder likevel på at risikoen for en smitte-effekt mellom
flokker i samme hus kan være betydelig i noen tilfeller. Disse husene kan for eksempel ha fått
spesielt høy smittebelastning eller kan ha vært vanskelige å reingjøre godt nok. I begge
tilfeller vil en få økt risiko for vedvarende lokal miljøsmitte. Men husene kan også ha blitt
utsatt for gjentatt smittetilførsel fra en ytre kilde.
C. botulinum ser ut til å ha andre epidemiologiske trekk hos fjørfe enn det som er beskrevet
hos ville svømmefugler, sjøl om mikroben er av samme eller liknende toksintype. Mens denne
organismen ofte persisterer i miljøet og også finnes i individer i en frisk populasjon av ville
fugler (Haagsma, 1973), tyder våre funn på at bakterien normalt ikke finnes i en
slaktekyllingpopulasjon uten kliniske utbrudd av botulisme. Ulik epidemiologi er ikke
overraskende med tanke på de store forskjellene i miljø og levemåte til fjørfe og ville fugler.
Disse funnene har også konsekvenser for vårt syn på hvordan botulisme hos fjørfe kan
forebygges. Dersom botulismeutbrudd først og fremst er knytta til at bakterien blir ført inn i
flokken fra en ekstern smittekilde, bør sjukdomsforebygging fokusere på hvilke kilder som er
mest aktuelle og hvordan man best kan håndtere disse.

Konklusjoner
Det er lite som tyder på at toksinproduserende C. botulinum er en organisme som forekommer
normalt i den norske slaktekyllingpopulasjonen. Våre observasjoner og data indikerer at
denne bakterien kom inn i norske fjørfeflokker (hovedsakelig slaktekyllingflokker) fra en eller
flere ytre kilder i 2007/2008, men at populasjonen i hovedsak var fri for organismen 3-4 år
etterpå. Fjørfebotulisme under norske forhold er trolig et resultat av sporadisk introduksjon av
smitte fra ytre kilder. Arbeid med sikte på forebygging av nye utbrudd bør fokusere på å
identifisere høyrisiko-kilder og håndtering av disse med sikte på minst mulig risiko for
introduksjon av smitte til fjørfebesetningene.
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Innledning
Det er veldokumentert at sammensetningen av kyllingfôr er viktig for dyrehelse, kjøttkvalitet,
og er i stor grad avgjørende for den ernæringsmessige sammensetningen av kyllingproduktene
solgt til forbrukerne. Fôrets innhold av omega-3 alfa-linolensyre (ALA) og omega-6 linolsyre
(LA) vil påvirke mengden av disse fettsyrene i kyllingmuskelen og dermed deres omdannelse
til langkjedete-flerumettede fettsyrer (LCPUFA); henholdsvis eikosapentaensyre (EPA),
dokosapentaensyre (DPA), dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (AA). Mikromineralet
selen er en viktig del av mange antioksidanter (selenoproteiner) som sammen med de
hormonlignende stoffene som dannes fra AA og EPA, påvirker kroppens
inflammasjonsprosesser. Selen i fôr vil gi beskyttelse mot oksidasjon av både flerumettede
fettsyrer og kroppsvev som utsettes for inflammasjon (Pappa and Speak, 2008; Rock and
Moos, 2010).
Hensikten med studiet var å se om omega-6/omega-3 forholdet og seleninnhold i fôr ville
påvirke vekst, kråshelse og tarmhelse hos kyllinger.

Materialer og metoder
Kyllingforsøket ble gjort i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer for
dyreforsøk. Nyklekkede broiler-kyllinger (Ross 308) ble tilfeldig fordelt på 12 fôrgrupper. Fra
dag 0 til 12 var kyllingene plassert i batteribur. Dag 12 ble kyllingen veid og 17 kyllinger fra
hver gruppe ble plassert i individuelle metabolismebur. Fôrforbruk ble registret daglig og
kyllingene ble veid på dag 12, 19 og ved slakting, dag 28. Soyaolje, linfrøolje og rapsolje ble
brukt i varierende kombinasjoner med animalsk destruksjonsfett, raffinert og uraffinert (rød) palmeolje
og to nivåer av organisk selen (Tabell 1).

Blodprøver ble analysert for frie fettsyrer, gallesalter, glukose og triglyserider. Kjertelmage
og krås ble evaluert i henhold til M. Kaldhusdal et al. 2012 (Kaldhusdal, et al., 2012).
Testmateriale for histologi ble tatt fra to plasser i henholdsvis duodenum, jejenum og ileum.
Tarminnhold ble samlet fra duodenum og jejenum og analysert for fordøyelsesenzymaktivitet
og gallesyre- konsentrasjon.
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Tabell 1. Fôrsammensetningen %
Fôr gruppe
Fettkilde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D+SO

D+LO

PO+LO

RPO+LO

D+LO+RO

PO+LO+RO

D+SO

D+LO

PO+LO

RPO+LO

D+LO+RO

PO+LO+RO

Selen - nivå

lav

lav

lav

lav

lav

lav

høy

høy

høy

høy

høy

høy

Hvete

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Mais gluten

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Soyamel

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Havre

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Destruksjonsfett (D)

4

5.6

-

-

4

-

4

5.6

-

-

4

-

Soyaolje (SO)

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Raffinert
palmeolje(PO)

-

-

5.6

-

-

4

-

-

5.6

-

-

4

Rød palmeolje (RPO)

-

-

-

5.6

-

-

-

-

-

5.6

-

-

Rapsolje (RO)

-

-

-

-

1.6

1.6

-

-

-

-

1.6

1.6

Linfrøolje (LO)

-

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

-

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Se-beriket gjær*

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Vitamin, mineraler

*Selen-beriket gjær (Bio-Logics Inc. New O.S.Y 2000X) inneholder 2.15 g selen per kg.

Resultater og diskusjon
Den klareste forskjellen på vekst ble sett hos kyllingene i ung alder (dag 0-12) og fra dag 12
til 19. Gruppene som fikk rød palmeolje + linfrøolje hadde den beste tilveksten frem til dag
19, mens destruksjonsfett-gruppene hadde den laveste tilveksten i samme periode, uavhengig
av selen nivå (tabell 2 og 3). Forskjellene i vekt var ikke lengre signifikante ved slakt. Den
positive effekten av rød palmeolje på tidlig vekst hos kyllinger, kan være relatert til innhold
av denne oljens innhold av vitamin E, karotenoider og plantesteroler.
Høy-selen gruppene hadde høyere kråsvekt ved slakt, sammenlignet med lav-selen gruppene
(tabell 2). Selen-nivå påvirket i liten grad kyllingenes totale vekst. Krås-størrelse kan sees i
sammenheng med kråsens funksjon og utvikling (Amerah, et al., 2007). Skader på krås tidlig i
livet kan heles (gro) raskt (Good, et al., 1968), og eventuelt bare resultere i lavere krås- og
kropps-vekt ved slakt.
Fra dag 19 til slakt hadde D+LO og PO+LO gruppene den beste forutnyttelsen, mens
PO+LO+RO gruppene den laveste,- uavhengig av selennivå (tabell 2).
Ingen forskjeller ble funnet i ernæringsmessige blodparametere (plasma-frie fettsyrer,
gallesalter, glukose og triglyserid konsentrasjon) mellom gruppene. Heller ingen forskjeller
ble funnet i øvrige organvekter eller krås-skår mellom de 12 diett-gruppene (tabell 3). Det ble
observert mer rød misfarging av kråsens slimhinner i de tre palmeolje-gruppene sammenlignet
med destruksjonsfett-gruppene (tabell 2). Obduksjon og histologi av tarmene viste ingen
forskjeller mellom gruppene, med unntak av en økt tendens (Pearson Chi-Square = 0,0244) til
løs/vannaktig tarminnhold i lav-selen gruppene. Dette kan muligens forklares med selens rolle
som antioksidant og i beskyttelse mot sykdom.
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Tabell 2. Vekt og fôrutnyeelse. Krås vekt og missfarging av kråsslimhinne.
Fett kilde

D+SO

D+LO

PO+LO

RPO+LO

D+LO+RO

PO+LO+RO

33

33

32

34

34

33

Vekt dag 12 (g)

235ab

232ab

236ab

248a

226b

239ab

237

Vekt dag 19 (g)

578ab

577ab

579ab

618a

560b

582ab

580

Slakte vekt (g)

1287

1267

1267

1322

1219

1287

Fôrutnyttelse

1.43

1.43

1.44

1.40

1.43

1.46ab

1.51a

1.51a

1.50ab

n

Lav-Se

Høy-Se

P

P

P

(Fett)

(Se)

(Fett*Se)

235

0.0108

-

-

584

0.0151

-

-

1264

1286

-

-

-

1.42

1.43

1.42

-

-

-

1.50ab

1.45b

1.49

1.48

0.0035

-

-

dag 12-19
Fôrutnyttelse
dag 19-slakt
Krås vekt

36.66

37.17

36.70

36.58

34.48

36.25

35.42b

37.17a

-

0.0051

-

Rød misfarging

0.03b

0.10ab

0.28ab

0.32a

0.12ab

0.36a

0.25

0.17

0.0016

-

-

av kråsslimhinne

To-veis-varians analyse med fettkilde og selen- nivå som gruppe variabler (P < 0.05, REGW multiple range test).Signifikante forskjeller
mellom gruppene er indikert ved forskjellige bokstaver a-b.

Tabell 3. Total selen (mg/kg) og omega-6 : omega-3 forhold i kyllingbrystmuskel. Kroppsvekt og samlet kråsskår hos alle 12 fôrgruppene.
p-verdi
modell

Fôr gruppe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n

17

17

16

17

17

16

16

16

16

17

17

17

Total muskel Se (mg/kg)
omega-6 : omega-3*

0.09b
5.85b

0.09b
1.30c

0.09b
1.48c

0.10b
1.49c

0.09b
1.37c

0.14b
1.49c

0.60a
6.54a

0.56a
1.34c

0.58a
1.60c

0.59a
1.50c

0.57a
1.34c

0.59a
1.46c

0.0001

LA/ALA

17.23a

3.24b

3.23b

3.69b

2.82b

3.12b

17.37a

3.01b

3.59b 3.21b

2.43b

2.81b

0.0001

Vekt dag 12 (g)

239ab

234ab 245ab 241ab

224b

237ab

231ab

231ab

227b

256a

228ab 240ab

0.01

Vekt dag 19 (g)

588ab

583ab 591ab 593ab

551b

573ab

567b

571ab

567b

643a

568b

591ab

0.02

Slaktevekt (g)

0.0001

1301

1262

1284

1265

1190

1284

1273

1273

1251

1380

1247

1290

0.21

Krås-skår

6.7

5.6

7.0

7.5

7.8

6.6

6.8

6.4

7.1

7.6

6.4

7.3

0.72

Standard avvik, kråsskår

2.2

1.9

2.9

2.5

3.0

2.5

2.0

2.0

1.8

7.1

1.8

1.9

Signifikante forskjeller melleom gruppene er indikert ved forskjellige hevede bokstaver. (P < 0.05, REGW multiple range test).
*omega-6 : omega-3; omega-3 er ALA, EPA, DHA og DPA, omega-6 representerer LA + AA

Konklusjon
Under de gjeldende forsøksbetingelsene vil justeringer av fôrets fettsyre-sammensetning ikke vesentlig
påvirke krås og tarmhelse hos kyllinger. Bruken av rød palmeolje sammen med linfrøolje og høyere
selentilskudd hadde god effekt på tidlig vekst. Økt seleninnhold i fôret ga høyere kråsvekt og færre
tilfeller av løs avføring, men hadde liten effekt på vekst, krås og tarmhelse. Linfrøolje, rød palmeolje
og høyere selen-mengder er en spennende kombinasjon som bør studeres nærmere.

Referanser
Amerah, A. M., V. Ravindran, R. G. Lentle, og D. G. Thomas. 2007. Feed particle size: Implications on the
digestion and performance of poultry. World's Poultry Science Journal 63:439-455.
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Er kravet om oppal i aviarier for verpehøner som skal
produsere i innreda bur berettiget?
ANDREW M. JANCZAK¹, RANDI O. MOE¹, RACHEL ORRITT¹ OG TONE BEATE HANSEN²
¹Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, ²Animalia

Innledning
Et større forskningsprosjekt i regi av NVH, VI, UMB og Animalia, finansiert av
forskningsavgift for landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA),
Animalia, Norges veterinærhøgskole og Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)
er nå i gang. Prosjektets tittel er ‘Rearing of laying hens: development of optimal methods
that safeguard welfare and productivity’ Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for
oppal av robuste verpehøner som er bedre tilpasset aviarier og innredede bur. Prosjektet består
av tre deler som inkluderer 1) kartlegging av problemer og risikofaktorer knyttet til oppal, 2)
praktiske forsøk i besetninger som tar sikte på å utvikle forbedret metoder og rutiner for oppal
av verpehøner, og 3) grunnleggende studier som sikter på å belyse hvordan det tidlige miljøet
påvirker kognisjon (evnen til å finne frem til ressurser), fryktsomhet, og stressmestringsevne
hos verpehøner.
Den første delen, kartlegging av problemer og risikofaktorer, innebærer innrapportering av
uønsket atferd og produksjonsproblemer, så vel som informasjon om oppal, fra produsentene.
Det vil i tillegg bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle eggprodusenter og oppalere i 2013,
og vi håper på god svarprosent. Dette arbeidet er en del av fjørfenæringens handlingsplan for
dyrehelse og dyrevelferd. De praktiske besetningsforsøkene sikter på å teste hvorvidt
verpehøner som skal produsere i innredede bur bør oppales i bur eller aviarier, samt å teste
metoder for oppal i aviarier som er med på å redusere senere frykt og stress, og øke dyrenes
evne til å løse romlige utfordringer i aviarier.
De praktiske forsøkene i besetninger er nå i gang. Norsk regelverk krever at verpehøner som
skal ha tilgang til strø og vagle under produksjonsperioden, slik de har i innredede bur, også
skal ha dette under oppalsperioden. I praksis vil dette si at kyllingene må ales opp i
gulvsystemer eller aviarer selv om de senere skal holdes i innredede bur, ettersom det ikke
finnes innredede oppalsbur på markedet. Det er fordeler og ulemper med oppal i aviarier for
dyr som senere skal produsere i innredede bur. Mange produsenter og forskere har utrykket
bekymring for at oppal i aviarier produserer dyr som trolig blir frustrerte og stressede ved
overgang til bur, sammenlignet med dyr som ales opp i bur. Dette medfører at mange
produsenter vegrer seg for å bruke dyr fra aviarieoppal i innredede bur, og har vært grunnlag
for en dispensasjon fra kravet i to år fra og med 1. januar, 2012. Derimot er det enkelte
produsenter som har hatt problemer med koksidiose ved oppstalling av dyr i innredede bur.
Disse produsentene velger å bruke dyr fra aviarier ettersom det kun er disse som vaksineres
mot koksidiose.

Problemstilling, materialer og metoder
Første studiet i oppalsprosjektet har derfor siktet på å belyse disse utfordringene. Studiet gikk
ut på å teste effekt av oppal i bur eller aviarier på velferd hos de samme dyrene etter flytting
til innredede bur. Velferdsindikatorene vi brukte var utrykk av komfortatferd (comfort
behaviour), og oppmerksomhet ovenfor en ukjent gjenstand (brusflaske) i hjemmemiljøet.
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Begge atferdstyper er godt validerte som indikatorer på velferd hos verpehøner og utrykkes i
større grad av dyr som lever i et miljø som de trives i (Nicol et al 2009; Nicol et al 2011).
Atferden ble registrert for 24 bur per behandling ved 19 og 21 ukers alder i to forskjellige
besetninger bestående av 3750 høner fra oppal i aviarier, og 3750 høner fra oppal i oppalsbur
uten innredning. I tillegg målte vi blodglukosekonsentrasjoner i et utvalg av dyr fra begge
gruppene. Økt blodglukosekonsentrasjon er også et godt validert indikator på dårlig velferd
(Nicol et al 2011), og øker i forbindelse med stress og sekresjon av stresshormonet
kortikosteron.

Resultater
Ved besetning 1 var det ved 19 ukers alder flere dyr i gruppen fra oppal i aviarer enn ved
oppal i bur som utførte komfortatferd og var oppmerksomme på den ukjente gjenstanden. Ved
besetning 2 observerte vi samme eller motsatt effekt på komfortatferd avhengig av dyrenes
plassering i høyden. Ved 21 ukers alder var det ingen forskjell mellom dyr fra aviarie- eller
buroppal i besetning 1 eller 2. Det var ingen signifikante forskjeller i
blodglukosekonsentrasjon mellom høner fra aviarie- eller buroppal.

Konklusjon
Resultatene viser at oppal i aviarier kun har sporadiske effekter på velferd hos høner i
miljøinnredning til sammenligning med høner fra oppal i bur, og at effektene forsvinner i
løpet av 5 uker etter flytting til innreda bur. Funnet betyr at det ikke er grunn til å holde dyr
som skal produsere i miljøinnredning i uinnredede bur i forbindelse med oppal. Den praktiske
løsningen der en aler opp unghønene i frittgåendesystemet synes på grunnlag av disse
resultatene å være en god løsning, grunnet fordelen av vaksinering mot koksidiose ved oppal i
frittgående systemer og de velferdsmessige fordelene av et liv i et frittgående system fremfor
bur uten miljøberikelse.

Referanser
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Forventning om en positiv belønning fører til endringer
i kammens overflatetemperatur hos verpehøner
RANDI OPPERMANN MOE¹, SOLVEIG MARIE STUBSJØEN¹, JON BOHLIN², ANDREAS FLØ3 OG
MORTEN BAKKEN4
1

Institutt for produksjonsdyrmedisin/NVH, 2Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi/ NVH, 3Institutt for
matematiske realfag og teknologi/UMB, 4 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap/UMB

Positive emosjoner hos dyr
Dyrs subjektive følelser er viktige for dyrevelferd. I de senere årene har viktigheten av
positive emosjonelle opplevelser hos dyr fått økt oppmerksomhet (Boissy et al., 2007), og det
påpekes at det er balansen mellom positive og negative følelser som bestemmer dyrs
velferdsnivå (Spruijt et al., 2001). Dyrs følelser kan ikke måles direkte, men indirekte
målemetoder basert på observasjoner av fysiologiske og atferdsmessige endringer er viktige
for å vurdere dyrevelferd. Formålet med prosjektet ”Positive emosjoner hos verpehøner”
(NFR prosjekt 178210/110) er å fremskaffe kunnskap om atferdsmessige, fysiologiske og
nevrofysiologiske parametre som er korrelert med antatt positive følelser hos verpehøner. En
type positiv emosjon er knyttet til forventning om en positiv belønning. Atferd i respons til en
betinget stimulus (CS) som signaliserer en attraktiv belønning (ubetinget stimulus; US)
indusert ved hjelp av klassisk betinging kan benyttes for å studere positiv forventning hos dyr
inklusive verpehøner (Moe et al., 2009). Det er funnet holdepunkter for at dopaminsystemet i
hjernens belønningssystem aktiveres under positiv forventning hos verpehøner (Moe et al.,
2011). Det er tidligere vist at forventning om en negativ hendelse fører til endringer i perifer
og dyp kroppstemperatur- kalt emosjonell feber. Emosjonell feber er kjennetegnet ved en
initial perifer temperaturreduksjon grunnet perifer karkonstriksjon, og deretter påfølgende
økning i dyp kroppstemperatur gjennom økt varmeproduksjon som understøttes av redusert
varmeavgift. I dette forsøket var formålet å undersøke endringer i perifer kroppstemperatur
under positiv forventning hos verpehøner.

Materialer og metoder:
Fem høner ble oppstallet enkeltvis i romslige binger. Før forsøket ble hønene trent til å
assosiere et lyssignal med en attraktiv belønning (melorm) ved hjelp av klassisk betinging
(Moe et al., 2009). I forsøket ble hønene eksponert for et CS (lyssignal), og US (melorm) ble
tildelt etter et CS-US intervall på 25 sekunder (dvs. forventningsfasen) ved hjelp av en dertil
utviklet automat. Dette ble gjentatt åtte ganger med 15 minutters intervaller. Hønene gikk hele
tiden fritt i bingen sin, og det var ikke mennesker til stede verken under trening eller under
forsøket. Hønene ble filmet ved hjelp av infrarød termografi (ThermoVisionA40, FLIR
System AB, Danderyd, Sweden). Hønenes kamtemperatur før CS, i CS-US intervallet, og
etter tildeling av CS, ble registrert hvert minutt fra filmopptakene. Vi utførte så en statistisk
("spline") regresjon for å teste om temperaturen gikk ned etter CS. I tillegg brukte vi en
matematisk metode ("Fourier analyse") for å verifisere at temperaturnedgangen var et
periodisk fenomen.
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Resultater og diskusjon
Det ble vist at forventning om en velsmakende fôrbelønning indusert ved klassisk betinging
førte til en reduksjon i hønekammens overflatetemperatur på gjennomsnittlig 1,5°C (95% CI:
+/- 1.2°C) de første to minuttene etter at hønene ble eksponert for CS (p~0.0014) når
kamtemperaturen var over 30 °C. Det konkluderes med at positiv forventning indusert ved
klassisk betinging fører til endringer i perifer kroppstemperatur, noe som tyder på en
emosjonell aktivering assosiert med en initial karkonstriksjon. Temperaturendringer under
positiv forventning har dermed likhetstrekk med emosjonell feber ved negativ forventning.
Resultatene tyder på at temperaturendringer under forventning reflekterer en emosjonell
aktivering, men at en ved tolkning av emosjonell valens og dyrevelferd må utvise forsiktighet.
Resultatene er publisert i sin helhet (Moe et al., 2012).
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Utendørs aktivitetsområde til geit om vinteren – effekt
av værforhold
KNUT EGIL BØE³
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Innledning
I følge Simensen et al. (2010) holder mer enn 90 % av geitebesetningene geitene i varme,
isolerte bygninger om vinteren. Men geiter kan også holdes i ganske enkle bygninger og
uisolerte, åpne skur, som anbefalt av blant annet The British Goat Society (2011) og som
omtalt som gode alternativer i en oversiktsartikkel av Toussaint (1997). I isolerte bygninger er
arealet pr. dyr ofte svært begrenset, noe som medfører økt aggresjon og redusert liggetid,
spesielt for individer med lav sosial rang (Loretz et al., 2004; Andersen and Bøe, 2007).
Norske geiter er vanligvis holdt i binger med et areal på 0,7 – 0,8 m2/geit (Simensen et al.,
2010), mens Toussaint (1997) anbefaler minst 1,5 m2/geit. Det siste nevnte anbefalingen
samsvarer med minimumskravet i det europeiske regelverket for økologisk husdyrhold
(Council Regulation (EC) No. 1804/1999).
I stedet for å øke bygningsarealet, vil tilgang til et uteområde øke arealet pr. dyr betraktelig og
med en relativt lav kostnad. I Sveits er bruk av luftegårder/uteområder ansett å være positivt
og støttes av myndighetene (Das Eidgenössische Volkwirtschaftsdepartement, 2008).
Uteområder for geit er også anbefalt for geiter i England (British Goat Society, 2011). Bruk
av uteområder for husdyr om vinteren er lite utbredt i Norge, antagelig på grunn av store
snømengder og lave temperaturer. Likevel viser studier i en geitebesetning på Tynset
(Simensen et al., 2009) at geitene var i uteområdet når de fikk velge, også ved
lufttemperaturer ned mot -20 °C.
Når dyr holdes ute om vinteren vil de bli utsatt for barske værforhold. Lave temperaturer i
tillegg til regn og vind vil øke dyrenes varmetap og dyrene vil da respondere med fysiologiske
og adferdsmessige mekanismer for å begrense varmetapet (Curtis, 1981). Ved temperaturer
under den nedre kritiske temperatur vil dyrene øke varmeproduksjonen og eventuelt øke
fôropptaket. I forhold til søyer, hvor nedre kritiske temperatur er godt dokumentert (e.g.
Webster et al., 1969), er informasjon om nedre kritiske temperatur hos geit svært begrenset
(Mount, 1979; Toussaint, 1997).
I en luftegård vil geiter bli eksponert for vind, regn og lave temperaturer. Skal luftegården
være en del totalarealet, må geitene synes at uteområdet er attraktivt og bruke det under ulike
værforhold. Jørgensen and Bøe (2011) fant at søyer brukte uteområdet mer når det var dekket
av et tak.
Formålet med dette forsøket var å undersøke hvordan fôrplassering, tak over uteområdet og
værfaktorer ville påvirke melkegeiters adferd og bruk av et utendørs aktivitetsområde som en
del av totalarealet.

Materiale og metode
Et 2x2 faktorielt forsøk ble gjennomført (november 2010 – mars 2011) i fire like store binger
der faktorene fôrplassering (inne/ute) og tak over uteområdet (med tak/uten tak) ble
kombinert på følgende måte: binge 1: fôr inne, uten tak over uteområdet; binge 2: fôr inne,
med tak over uteområdet; binge 3: fôr ute, men tak over uteområdet; binge 4: fôr ute, uten tak
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over uteområdet (se Figur 1). Til sammen 20 voksne tørre melkegeiter, alder 3,1 ± 0,4 år, ble
delt inn i fire tilfeldige grupper med 5 dyr per gruppe. Gruppene ble holdt stabile men ble
systematisk rotert mellom bingene hver uke. Vekt ved start av forsøket var 54,1 ± 1,3 kg.
Geitene fikk fri tilgang på grasurfôr av god kvalitet og vann var tilgjengelig i oppvarmede
drikkekar (Mod. 46-VA3/4,Suevia Haiges®) plassert i uteområdet og vann. Underlaget inne
bestod av halmtalle mens uteområdene var støpt betong som ble rengjort hver dag.
Værparametere ble automatisk logget hvert 20. minutt via en digital værstasjon. Opplysninger
om gjennomsnittlig utendørs temperatur og nedbør det siste døgnet ble kombinert og
observasjonsdagene ble tildelt en værtype i henhold til følgende skala: 1) mildt, ikke regn (>
0ºC); 2) mildt, med regn; 3) kaldt, ikke snø (0 til -12ºC); 4) kaldt, med snø; 5) veldig kalde
dager (snitt temp < -12ºC). Det ble gjort videoopptak med fire videokameraer (ett over hver
binge) i to døgn i slutten av hver forsøksperiode, til sammen 32 døgn. Fra disse
videoopptakene ble geitenes adferd (stå/gå, ligge, spise) og oppholdssted (inne, ute) registrert
med øyeblikksobservasjoner hvert 15. minutt.

1,88 m

Fôrkrybbe

Fôrkrybbe
Syd

Åpent

Tak

Tak

Åpent

1,88 m

c+e

Nord
2,40 m

Fôrkrybbe

Fôrkrybbe

Figur 1. Skisse over forsøksfjøset med de fire bingene. Stiplet område er liggeareal med talle innendørs, grått område
indikerer uteområder med tak.

En variansanalysemodell med værforhold (kategori 1-5), tak over uteområdet, lokalisering av
fôret, dyregruppe samt relevante interaksjoner ble brukt til å analysere dataene.

Resultater
Uavhengig av værforhold oppholdt geitene seg mer i uteområdet når fôret var plassert i
uteområdet (Tabell 1). Videre oppholdt geitene seg mer i uteområdet når det var tak over
uteområdet (Tabell 1), men forskjellen i tid var ikke stor (43 minutter pr. døgn). Total liggetid
ble ikke endret som følge av tak over uteområdet eller plasseringen av fôret (Tabell 1), men
geitene lå noe mer inne når det ikke var tak over uteområdet.
Alle geiter ble observert liggende i uteområdet ved minst en observasjon, men det var store
individuelle variasjoner. Et observasjonsdøgn var det tre geiter som hadde all sin samlede
liggetid på uteområdet. Ligge synkront (alle geitene i gruppen ligger samtidig) ble sjeldnere
observert i binger med tak over enn i binger uten tak (28,1 ± 1,8 vs. 33,3 ± 1,8 % av totalt
antall observasjoner (P < 0,01)).
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Tabell 1. Effekten av tak over uteområdet og fôrplassering på geitenes adferd og oppholdssted.
% av antall
observasjoner
Være i uteområdet

Effekt av tak over uteområdet
Tak
Ikke tak
P-verdi
25,2 ± 1,4
22,2 ± 1,3
0,01

Effekt av fôrplassering
Inne
Ute
13,2 ± 1,4
34,3 ± 1,4

Ligger

53,3 ± 1,3

55,5 ± 1,3

0,14

53,8 ± 1,4

55,0 ± 1,3

NS

- inne

50,6 ± 1,8

53,8 ± 1,8

0,04

51,1 ± 1,8

53,3 ± 1,8

NS

- ute
Spiser
Står/går
- inne
- ute

2,7 ± 0,7
23,4 ± 0,8
23,4 ± 1,5
13,2 ± 0,8
10,2 ± 0,9

1,7 ± 0,7
22,8 ± 0,8
21,6 ± 1,5
13,3 ± 0,8
8,3 ± 0,9

0,08
0,36
0,23
0,93
0,02

2,7 ± 0,7
21,7 ± 0,8
24,4 ± 1,5
14,1 ± 0,8
10,3 ± 0,9

1,7 ± 0,7
24,4 ± 0,8
20,6 ± 1,5
12,3 ± 0,8
8,2 ± 0,9

NS
<0,0001
< 0,01
NS
< 0,05

P-verdi
<0,0001

Værforholdene hadde en klar innvirkning på geitenes bruk av uteområdet (Tabell 2). Når
utetemperaturen var lav og det var regn og snø, oppholdt geitene seg kortere tid i uteområdet.
Total liggetid var ikke påvirket av værforholdene, men liggetiden i uteområdet ble redusert
ved lave utetemperaturer.
Tabell 2. Effekt av lave temperature og nedbør på på geitenes adferd og oppholdssted

Være i uteområdet
Ligge
- i uteområdet
Ligge alene
Ligge sammen med en
Ligge sammen med to
Spise
Stå/gå inne

1
+ 10 – 0 °C
Ikke regn
(n = 4)
29,3 ± 2,2 a
55,5 ± 2,8
5,1 ±1,1 a
34,0 ± 3,4 a
18,9 ± 3,3 a
1,5 ± 1,7
22,4 ± 1,2
9,5 ± 1,9 a

2
+ 10 – 0 °C
Regn
(n = 4)
25,8 ± 2,1 b
55,6 ± 2,8
4,3 ± 1,0 b
31,3 ± 3,4 a
22,3 ± 3,1 a
3,2 ± 1,7
23,0 ± 1,2
12,2 ± 1,8 b

3
0 – -10 °C
Ikke snø
(n = 7)
23,0 ± 2,0 b
53,4 ± 2,5
1,3 ± 0,4 c
25,2 ± 3,0 b
26,0 ± 3,0 ab
3,5 ± 1,6
23,5 ± 1,0
13,9 ± 1,7 b

4
0 – -10 °C
Snø
(n = 13)
22,2 ± 1,6 b
55,4 ± 2,0
1,7 ± 0,5 c
25,3 ± 2,5 b
27,6 ± 2,3 b
2,5 ± 1,4
23,3 ± 1,0
13,5 ± 1,3 b

5
Below -10 °C
Ikke snø
(n = 4)
20,2 ± 2,3 b
49,8 ± 3,0
1,2 ± 0,7 c
29,4 ± 3,5 a
15,9 ± 3,5 a
3,3 ± 1,7
22,7 ± 1,2
18,4 ± 2,0 c

Ligge alene ble redusert mens ligge i kroppskontakt med en eller to geiter økte når
utetemperaturen ble lavere (Tabell 2).

Diskusjon
Både lave temperaturer og nedbør reduserte tiden geitene oppholdt seg i uteområdet, og tak
over uteområdet økte oppholdstiden i uteområdet. I en parallell studie med søyer (Jørgensen
og Bøe, 2011) var oppholdstiden ute mye lenger og at værforholdene hadde liten innvirkning
på oppholdstiden ute. Dette antyder at geitene reagerte mye sterkere på værforholdene enn
sauene. På den andre siden så ble ikke den totale liggetiden særlig endret, noe som viser at
geitene ikke ble utsatt for klimaforhold de ikke kunne takle, og at inneområdet ga geitene en
tilstrekkelig beskyttelse. Uisolerte bygninger for geit er da også ganske vanlig både i Norge,
Sverige, Canada og USA. Vind og regn vil generelt øke varmetapet og dermed den nedre
kritiske temperaturen (Curtis, 1981), noe som forklarer den positive effekten av tak over
uteområdet.
I forhold til sauer (Jørgensen og Bøe, 2011) lå geitene svært lite i uteområdet (< 3 % av
observasjonene). Å redusere liggetiden i uteområdet er egentlig bra, da dette området ikke er
ment som liggeplass og gulvet ofte vil være vått og skittent.
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Vi konkluderer at selv om oppholdstiden i uteområdet gikk ned ved lave temperaturer, så ble
den totale liggetiden ikke påvirket. Dette viser at enkle bygninger med uteområder også kan
benyttes selv i områder med lave utetemperaturer.
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Effekt av dyretetthet på sosial atferd hos geit
VAS, JUDIT; CHOJNACKI, RACHEL; LYNGWA, CHARLOTTE; KJØREN, MARTE FLOR; ANDERSEN,
INGER LISE
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Sammendrag
Ved oppstalling av geiter i fjøs vil tettheten (antall m2 per geit) være forskjellig. Formålet med
dette forsøket var å undersøke effekten av tre ulike dyretettheter (1 m2, 2 m2 and 3 m2) på sosiale
interaksjoner, fysiologiske responser og reproduktiv suksess hos drektige geiter. Et areal på 1 m2
per dyr medførte flere offensive og defensive interaksjoner. På den andre siden hadde tetthet
ingen effekt på kortisolnivå og antall levendefødte kje.

Innledning
Tidligere studier har vist at geiter reagerer sensitivt på noen aspekter av sosialt miljø som
gruppestørrelse eller gruppestabilitet (Andersen et al, 2008; 2011), og at miljøet rundt drektige
geiter har effekt både på atferd og basalt kortisolnivå hos kje (Andersen et al., 2008). Selv om
geitene i Norge er holdt inne i fjøset om vinteren, under drektigheten og under fødsel, vet vi lite
om hvordan forskjellige dyretettheter påvirker atferd, velferd og generelt om produksjonen vil
være bedre ved en lavere eller høyere tetthet av dyr. Det er vist at i andre arter kan økt tetthet
(mindre plass per dyr) gi økende nivå av agonistiske interaksjoner, og etter et kritisk nivå:
redusert produksjon (se Estevez et al., 2007). På grunn av en Europeisk regulering for økologiske
husdyrhold (council regulation EC No. 1804/1999) og Touissant (1997) er 1,5 m2 per geit
anbefalt. I Norge har reguleringen ikke presis formulering om hvor mye plass geit eller sau må ha
tilgjengelig. Det er vanlig å ha geiter på en tetthet på 0,8 m2 per dyr i Norge (Nilssen et
Henriksen, 2007). Formålet med dette forsøket var å undersøke hvordan forskjellige dyretetthet
(1m2 til 3m2 som er innenfor den normalt brukte dyretettheten i Norge) påvirker sosial atferd,
kortisolnivå i blod og suksess i reproduksjon hos drektige geiter.

Material og metode
I dette studie ble 54 drektige geiter (Norsk melkegeit) inndelt i grupper med tre forskjellige
dyretettheter i hennholdvis 1 m2, 2 m2 og 3 m2 per dyr (tre grupper av 6 dyr per behandling).
Dyrene ble holdt i sin gruppe fra tidlig drektighet til kjeing. Deres sosiale atferd (offensiv:
hodestanging eller kroppsstanging, true, dytting, stanging mellom to geiter med alle fire bein på
bakken, fortrengninger fra fôrhekk, fortrengninger fra liggeplass; defensiv: unngår, ble fortrengt;
sosial-positiv: snuse på/utforske, sosial kroppspleie) ble direkte registrert i tre timer i først, andre
og siste tredjedel av drektigheten. Blodprøver ble tatt også tre ganger i løpet av drektigheten og
deres kortisolinnhold ble analysert. Kroppskondisjon og vekt av dyrene ble også fulgt i løpet av
behandlingsperioden. Noe data fra avkom som antall levende kje i kull, vekt av kjea og vekt av
kull ble også registrert.
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Resultater

antall av offensive atferder
(gjennomsnitt + SE)

Antall offensive atferder i ulike perioder i løpet av drektigheten var: høyest med høy tetthet, færre
i gruppen med middels tetthet og lavt i gruppen med lav dyretetthet (se Figur 1, effekt av tetthet:
P<0,0001, periode: P<0,0001, tetthet*periode: P<0,0001). Derimot viste defensive atferder et
annerledes mønster. Geitene i gruppen med høy og middels tetthet viste økt nivå av defensive
atferder i begynnelsen av drektigheten og gruppen med høy tetthet var forskjellige fra gruppen
med lav tetthet i sist periode av drektigheten, men i den andre periode av drektigheten var det
ingen forskjeller i defensiv atferd mellom behandlingene (se Figur 2, effekt av tetthet: P<0,005,
effekt av periode: P<0,0001, tetthet*periode: P<0,01). Med hensyn til sosial-positiv atferd, hadde
tetthet ikke noen effekt, mens tidsperioden hadde effekt, antall sosiale-positive atferder økte på
slutten av drektigheten (effekt av tetthet: P=NS, periode: P<0,0001, tetthet*periode: P<0,0001).

140
120

A

100
80
60

A

B
C

høy

A
B

C

40

B
C

middels
lav

20
første tredjedel

andre tredjedel

siste tredjedel

periode

Figur 1: Antall (gjennomsnitt+SE) av offensive atferder hos voksne geiter i gruppene med høy,
middels og lav tetthet i løpet av første, andre og siste tredjedel av drektigheten. Forskjellige
bokstaver viser signifikante forskjeller mellom behandlingene i periodene (P<0,05).
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Figur 2: Antall (gjennomsnitt+SE) av defensive atferder hos voksne geiter i gruppene med høy,
middels og lav tetthet i løpet av første, andre og siste tredjedel av drektigheten. Forskjellige
bokstaver viser signifikante forskjeller mellom behandlingene i periodene (P<0,05).
Kroppskondisjon og vektutvikling av geitene var ikke påvirket av behandling (P=NS). Tetthet
alene hadde ingen effekt på kortisolnivået i blodet, men kortisolnivået gikk ned i løpet av
behandlingen generelt og mønsteret av endringen var avhengig av tetthet (effekt av tetthet: P=NS,
periode: P<0,0001, tetthet*periode: P=0,001). Tetthet hadde ingen effekt på kullvekt, vekt og
antall kje (P=NS i hvert tilfell).

Diskusjon
Som forventet, fant vi et større antall offensive og defensive atferder i gruppen meg høy tetthet i
forhold til gruppene med middels eller lav tetthet, hvor geitene hadde mere rom per dyr. Det ser
ut som at endringen er lineær, det betyr at hvis vi øker tilgjengelig plass per dyr fra 1 m2 til 2 m2
og videre til 3 m2 kan vi se færre agonistiske interaksjoner jo større plass dyret får. Resultatene
viste stor påvirkning på atferd, mens de fysiologiske stress responsene har vist lite.
Blodkortisolnivå viste ikke økt stress nivå ved høy dyretetthet, og høyt antall av agonistiske
interaksjoner hos drektige geiter ga ikke lavere produksjon av antall kje. Da vi mener at
agonistisk atferd er en indikasjon på velferd hos geiter, er den anbefalte plass på 1,0-1,5 m2 per
geit tvilsom.
Vi har ikke kunnskap om andre studier på effekten av redusert plass hos geiter. På den andre
siden er det vist at geiter konkurrerer med hverandre når eteplass er redusert eller til en mindre
grad når de har mindre liggeplass per dyr (Andersen og Bøe, 2007; Jørgensen et al, 2007). På
samme tid er påvirkninger av økt tetthet kjent i andre arter (se Estevez et al, 2007), og våre
resultater om atferd likner veldig resultater hos andre husdyr. Våre resultater på kotisolnivå i blod
og produksjon av kje kan ikke forklares med vår behandlingen av forskjellige tettheter. Likevel er
det også andre studier som viser at det ikke er effekt av behandling som gjentatt regruppering
eller transportering av dyr på blodkortisol og produksjon (e.g. Andersen et al, 2008; Fernández et
al, 2007; Shamay et al, 2000). Disse negative resultatene kan begrunnes med at blodkortisol ikke
viser effekt av langtids stress og at vår behandling begynte med en gang etter unnfangelsen når
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fostrene muligens ikke er så sensitive for urolig miljø. Den andre begrunnelsen er at under
evolusjon og domestiseringen ble geitene adaptert til harde miljø og de kan være fleksible og
modifisere deres atferd i forhold til miljøet, og er derfor motstandsdyktig i deres produksjon.

Anerkjennelse
Denne studien var fullført i rammen av Animal Welfare Indicators Project (AWIN), som ble
støttet av EU VII Framework programme (FP7-KBBE-2010-4).
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Effekt av prenatal stress på sosialkognisjonen av
geitekje
RACHEL CHOJNACKI; JUDIT VAS; INGER LISE ANDERSEN
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Femtifire drektige geiter ble holdt i forskjellige binger med størrelsene 1.0m2, 2.0m2, eller
3.0m2 pr. dyr under drektighetsperioden (totalt 18 dyr per bingestørrelse). Fødselsvekt,
kullstørrelse, kjønnsratio og basale kortisolnivåer ble registrert på alle kjeene. Ved 5
ukers alder ble ett kje fra hver geit utsatt for en sosial test og en separasjonstest. Det var
forventet at stress hos mødre i binger med høyere dyretetthet ville ha en negativ effekt på
kognitiv utvikling hos kje og at de ville vise en mer offensiv atferdsrespons. Med unntak
av et høyere vokaliseringsnivå i den gruppen med høyest tetthet, viste sosial ustabilitet
ikke noen andre signifikante effekter på faktorer som kortisol nivå eller geitproduksjonen.
Tilsvarende var det bare en mindre effekt på de atferdsmessige utviklingene hos
geitekillingene.

Innledning
Flere studier har vist negativ effekt av prenatalt stress på den atferdsmessige og kognitive
utviklingen til avkom (for vurderinger se Braastad, 1998; Kaiser og Sachser 2005; Charil
et al., 2010). Andersen et al. (2008) fant at geiter kan være følsomme for deler av det
sosiale miljø som gruppens størrelse, stabilitet og stress under drektighetsperioden og
dette kan ha en effekt på atferd og basalt kortisol nivå hos avkommet. Kronisk stress som
oppleves av mødrene under drektighetsperioden forårsaket av ulik flokk tetthet kan
påvirke, ikke bare morsegenskaper, men også prenatal og atferdsmessig utvikling av
kjeene. Målet med denne studien var å undersøke prenatal effekt av ulik flokk tetthet på
atferdsmessig og kognitiv utvikling hos kje. Dyr med høyreaktivitet var forventet å lide
mer fra sosialt stress enn dyr med lav reaktivitet.

Materiale og metoder
Drektigenorske melkegeiter (bekreftet via ultralyd) ble gruppert i flokker av 6 dyr (totalt
18 dyr per bingestørrelse) i tettheter på 1,0m2, 2,0m2, eller 3,0m2 per dyr. Geitene ble
holdt innendørs, i sin behandlingsbinge, fra tidlig i svangerskap fasen til 5 uker etter
fødsel. På tidspunktet for forventet fødsel ble hver geit isolert fra flokken, og etter fødsel
i 24 timer til for å gi tid til maternal omsorg og bonding (Dwyer og Lawrence, 1998).
Fødselsvekt, kullstørrelse, og kjønnsratio ble registrert på alle kje i løpet av 24 timer etter
fødsel. Etterpå ble geitene og deres kje returnert til deres flokk. Ved tre ukers alder, ble
basalt kortisolnivå målt ved blodprøver fra alle kje.
Ved fem ukers alder ble atferdsmessige strategier og sosial kognisjon målt i to
situasjoner: i en sosial motivasjons test og en separasjons test. Under sosiale motivasjons
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testen ble testkjeet presentert med ett kjent (fra samme binge) og ett ukjent kje (stimulus)
i en ukjent test binge for å vurdere gjennkjennelses ferdigheter hos geitekjeene
(modifisert fra Andersen et al., 2008). Testvarighet var to minutter og videoopptak ble
tatt. Latenstiden til nese-kontakt på hvert stimuli kje, varighet test kjeet tilbrakte i
området rundt hvert stimuli kje, samt hyppigheten av vokalisering, flukt forsøk og nese
kontakt var observert. Umiddelbart etter den sosiale motivasjons testen ble stimuli kjeene
fjernet og en separasjon test ble utført for å vurdere atferdsmessige mestring av
situasjonen. Oppførselen ble tatt opp på video og lest av i to minutter fra stimulus kjeene
ble fjernet. Hyppigheten av vokalisering, flukt forsøk og varighet av bevegelse ble
registrert. En dag med videoopptak var mistet på grunn av at kameraet hadde en
funksjonsfeil. Derfor er det kun data om vokalisering som kunne bli registrert.

Resultater
Å analysere effekten av behandling på kjønnsratio av kjeene ble bare data for kull med
tvillinger brukt (det var ingen kull med mer enn to levendefødte kje). Behandlingen av
tetthet har ikke effekt på kullvekt (tetthet: χ2=0,57, P=0,753), vekt av kjene (tetthet:
χ2=0,47, P=0,798) eller antall av kjeer (tetthet: χ2=0,74, P=0,692). Antall kje påvirket
kullvekt (χ2=24,26, P<0,0001), men ikke vekten av den enkelte kje (χ2=0,01, P=0,909).
Tetthet og antall kje har ikke noen interaktive effekter på kullvekt (χ2=0,00, P=0,999)
eller kje vekt (χ2=0,00, P=0,999).
Tetthet hadde ingen effekt på basalt kortisolnivå verken når dataene ble samkjørt med kje
målinger per mor (F(2,45)=0,719, P=0,493) og heller ikke når dataene ble samkjørt med
de atferdsmessige testene (sosiale motivasjon: (F(2,36)=0,247, P=0,782), objekt
permanence: (F(2,28)=0,213, P=0,810).
Analyser viste at det ikke var effekt av behandling på tid til kje tok nesekontakt med
stimuli kje (kjent kje: (F(2,29)=0,62, P=0,545; ukjent kje: (F(2,29)=1,62, P=0,210) eller
en effekt mellom kjent og ukjent stimuli kje (F(2,36)=1,632, P=0,090). Varigheten test
kjeet tilbrakt i området rundt enten stimuli kjeet ble ikke påvirket av behandlingen (kjent
kje: (F(2,29)=0,61, P=0,551), ukjent kje: (F(2,29)=1,05, P=0,364) heller ikke behandling
hadde en innvirkning på den tiden test kjeet brukte mellom kjent eller ukjent stimuli kje
(F(2,36)=1,275, P=0,292). Analyser viste ingen effekt av behandling på frekvens av
vokalisering (F(2,46)=0,742, P=0,482) eller nese kontakt (F(2,36)=1,095, P=0,345). Bare
to kje (både fra den minste tettheten) gjorde flukt forsøk under den sosiale
motivasjonstesten (med 1 og 8 forsøk).
En tendens (F(2,47)=2,651, P=0,081) for behandling med tildelingen 1,0m2 per dyr viser
vokaliserer mer enn behandlingen med tildeling 2,0m2 per dyr (P=0,066) ble funnet
(vokalisering gjennomsnittlig±SE i 1,0m2: 58,5±3,7; 2,0m2: 44,0±4,9; 3,0m2: 52,4±4,5).
Det var en signifikant effekt av behandling på flukt forsøk (F(2,47)=6,256, P=0,004) med
høyest tetthet forsøker å unnslippe signfikant mer enn de kje fra de andre tetthet (P=0,019
og P=0,040 henholdsvis; flukt forsøk±SE i 1,0m2: 2,94±0,74; 2,0m2: 0,73±0,41; 3,0m2:
1,06±0,38). Til slutt ble det ingen forskjell i varigheten av bevegelsen funnet mellom
behandlinger (F(2,36)=0,112, P=0,894).
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Diskusjon
Uventet var den eneste atferdsmessige signifikante effekten av behandlingen at den
høyeste tettheten viste det høyeste antallet flukt forsøk og en tendens til å vokalisere mer
enn de andre behandlingene. I tillegg viste ikke behandlingen et forhøyet nivå av den
fysiologiske måling av stress (kortisolnivået i blodet) med økende tetthet, økt tetthet ga
heller ikke lavere kje produksjon.
Det har blitt vist at husdyr arter er robuste og hardføre dyr. Geiter har særlig blitt tilpasset
tøffe miljøer på grunn av press under naturlig evolusjon og domestisering (Silanikove,
2000). Reduksjon av plass per dyr har ikke blitt undersøkt hos geiter før, og det kan være
at den prenatale behandlingen ikke var ekstrem nok for å vises gjennom fysiske eller
psykiske tegn på stress som overføres fra mor til avkom. Evolusjonære biologer har
hevdet at i overlevelse termer, er det mest optimale for avkommet å være tilpasset i det
miljøet de er født inn i. Derfor, hvis miljøet mor opplever under svangerskapet, er
tilnærmet likt det avkommet blir født i har avkommet en høyere sjanse for å overleve hvis
basal nivå ved stressreaksjoner er høyere (Kaiser and Sachser, 2005). Mens stress ved
separasjon kan ha vært akutt nok for at kjeene fra den høyeste tetthet viser mer stress.
Som en gruppe-levende art er geiter spesielt følsomme for å bli isolert fra flokken.
Resultene er i samsvar med en studie gjort av Andersen et al. (2008) hvor kjeene fra
mødre som har opplevd et mindre stabilt miljø gjennom hele svangerskapet resulterte i
flere flukt forsøk i sosial tester men liten atferdsmessige effekter i generall.
Kortisolnivået i blodet og produksjon av kje ble ikke påvirket av de ulike
tetthetsbehandlingene. Dette kan skyldes at blodkortisolnivå ikke er ideelt for å vise
kroniske effekter. Andre studier har vist at blod kortisol og produksjonsresultater ikke er
følsomme for behandlinger som hyppig omgruppering eller transport av dyr (Andersen et
al., 2008; Shamay et al., 2000; Fernández et al., 2007).
Med unntak av et høyere flukt forsøk og vokaliseringsnivå i den gruppen med høyest
tetthet, viste sosial ustabilitet ikke noen andre signifikante effekter på faktorer som
kortisol nivå eller produksjonen av hanngeiter. Tilsvarende var det bare en mindre effekt
på de atferdsmessige utviklingene hos geitekillingene.
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Genetiske bånd i geitavlen
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Innledning
Geitavlen har vært inne i en stor omlegging de siste 5-10 årene. Den samlede avlsframgangen
vurderes nå å være god (Blichfeldt, 2011). Dette tolker vi som at avlstiltaka våre er
hensiktsmessige, og at kvaliteten i registreringene, avlsverdivurderingene og
seleksjonsarbeidet er tilfredsstillende.
Det er likevel ingen grunn til å lene seg tilbake og hvile på laurbærene. Strukturen i næringa
endrer seg mye om dagen der ”Friskere geiter” er en viktig premissgiver. Når smittesaneringen er sluttført om et par år regner vi med å ha minst 50 aktive og motiverte
avlsbesetninger som tar ansvaret for avlsframgangen, og vi håper å øke antallet til 75-100
avlsbesetninger om noen år. Avlsbesetningene vil som hovedregel være enkeltbesetninger
som avkomsgransker bukker i egen flokk, og vi har antakelig ikke mer enn to bukkeringer
igjen med til sammen 10-12 avlsbesetninger.
Semin har blitt et svært viktig avlstiltak. Alle avlsbesetningene er pålagt å inseminere så mye
at de får minst 3 nye geiter med seminfar i produksjon hvert år, og de aller fleste prøvebukkene har en seminbukk som far.
Seminbukkene velges blant de 100-150 avkomsgranskede bukkene (2,5 år gamle, med 5-10
døtre halvvegs i sin første laktasjon) og blant de 500 kårede bukkene (0,5 år gamle, ingen
egne avkom). Det aller viktigste utvalgskriteriet er den samlede avlsverdien.
Informasjonsmengden for den enkelte bukk er liten, og det skaper usikkerhet i utvalget (lav
korrelasjon mellom beregnet og sann avlsverdi). Vi har i tillegg en annen usikkerhet i
utvalget. Er avlsverdien beregnet i en besetning sammenlignbar med avlsverdien i en annen
besetning?
Skal avlsverdiene være sammenlignbare, må vi ha gode genetiske bånd mellom besetningene.
Dette innlegget vil ta for seg styrken i de genetiske båndene i geitavlen.

Materiale og metode
I avlsverdivurderingen prøver vi å skille mellom hvor stor del av et dyrs prestasjon, eller
observasjon, som er bestemt av dyrets avlsverdi, av besetningsmiljø og av andre miljøforhold.
Hvis det genetiske gjennomsnittet i besetningene varierer ved starten av et avlsprogram, er det
nødvendig med genetiske bånd for å skille forskjeller i avlsverdier fra besetningsmiljø (Kuehn
et al., 2008a).
Vi har brukt en metode utviklet av Lewis et al. (1999, 2005) for å studere genetiske bånd i
denne undersøkelsen.
Datasettet er fra Geitkontrollen og er det samme som brukes i de rutinemessige
avlsverdiberegningene. Slektskapsfila inneholdt 400 496 individer.
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Observasjonen ”geitas første fettmåling i første laktasjon” (arvegrad 0,25) ble brukt som
egenskap i beregningen av genetiske bånd. Antall observasjoner var totalt 168 526 i til
sammen 866 besetninger. Vel 300 av disse besetningene er aktive medlemmer i
Geitkontrollen i dag. Aktive avlsbesetninger var 81, 37 av dem i 8 bukkeringer og 44
enkeltbesetninger.
Styrken i de genetiske båndene mellom to besetninger uttrykkes som en
besetningskorrelasjon. Som vist i Figur 1 så synker usikkerheten i sammenligningen av
beregnede avlsverdier mellom besetninger med økende besetningskorrelasjonen. Når
besetningskorrelasjonen er fra 0,1 og oppover, er de genetiske båndene meget gode og
usikkerheten lav. Er den fra 0,025 og nedover, er båndene dårlige og usikkerheten høy.

Figur 1. Sammenhengen mellom besetningskorrelasjonen som uttrykker styrken i de genetiske båndene og
graden av usikkerhet knyttet til sammenligning av beregnede avlsverdier mellom besetninger. Grunnlaget for
vurderingen av besetningskorrelasjonen er hentet fra Kuehn et al., 2008b

Resultater
Avlsbesetningene
Vi beregnet først de parvise besetningskorrelasjonene mellom hver enkelt av de totalt 81
aktive avlsbesetningene som inngikk i analysen. Resultatene ble vurdert innen hver av de 8
aktive bukkeringene (Tabell 1), og deretter samlet for alle avlsbesetningene under ett
(Figur 2).
Tabell 1. Besetningskorrelasjoner mellom besetningene innen den enkelte bukkering
Besetningskorrelasjon
Bukkering
Medlemmer
Gj.snitt
Min
Maks
61
5
0,21
0,15
0,28
111
4
0,24
0,14
0,33
144
5
0,36
0,29
0,46
152
5
0,22
0,11
0,33
153
4
0,25
0,24
0,26
184
8
0,40
0,31
0,47
193
3
0,32
0,30
0,33
199
3
0,18
0,16
0,21

Resultatene viser at de genetiske båndene mellom besetninger innen en bukkering er meget
gode, med besetningskorrelasjoner i området 0,2-0,4 (Tabell 1).
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Figur 2 viser resultatene for alle 81 avlsbesetningene samlet. Gjennomsnittet av alle parvise
korrelasjoner mellom en avlsbesetning og de 80 andre er 0,036. Hovedtyngden av
besetningene har dårlige genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon under 0,025)
eller mindre gode genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon 0,025-0,05) til de
andre avlsbesetningene. Det er kun ¼ av avlsbesetningene som har en gjennomsnittlig
besetningskorrelasjon på 0,05 eller høyere og som faller i kategorien gode genetiske bånd.

Figur 2: Gjennomsnittlig besetningskorrelasjon mellom den enkelte avlsbesetningen og alle de andre
avlsbesetningene (81 avlsbesetninger totalt)

Bruksbesetningene
Vi beregnet også den gjennomsnittlige besetningskorrelasjonen for en og en bruksbesetning
mot alle de 81 avlsbesetningene (Figur 3). De aller fleste av bruksbesetningene har dårlige
genetiske bånd til avlsbesetningene (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon under 0,025), og
kun tre av dem har gode genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon over 0,05).

Figur 3: Gjennomsnittlig besetningskorrelasjon mellom den enkelte bruksbesetningen og de 81
avlsbesetningene.

Diskusjon
Besetningene i en bukkering har felles bukkehold og både prøvebukker og elitebukker får
avkom i de fleste av besetningene i ringen. Besetningskorrelasjonen som vi nå har beregnet,
viser at bukkeringene har fungert godt med tanke på å lage gode genetiske bånd innen ringen
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(Tabell 1). Seleksjon av prøvebukker og rangering av avkomsgranskede bukker på tvers av
besetninger innen bukkeringen har dermed vært beheftet med liten usikkerhet knyttet til
besetningens genetiske nivå.
Semin har vært et avlstiltak i mange år, og vil gi genetiske bånd mellom besetninger på tvers
av bukkeringene. Inseminasjonsteknikken var tidligere vanskelig og innlegget måtte utføres
av en veterinær eller semintekniker. Semin ble derfor brukt i et lite omfang i bare noen få
ringer. Fra midt på 2000-tallet ble inseminasjonsteknikken forenklet (såkalt ”skudd i blinde”),
og geiteholderne fikk tillatelse til å utføre innlegget selv. Dette har ført til økt bruk av semin,
og i avlsbesetningene vil nå vanligvis 10-20 % av påsatte geiter ha seminfar.
Vi har hatt forhåpninger/forventninger til at den økte seminbruken skulle gi gode genetiske
bånd mellom dagens aktive avlsbesetninger. Dette har dessverre ikke slått til (Figur 2).
Seleksjon av seminbukker fra avlsbesetningene kan dermed være beheftet med noe
usikkerhet. I verste fall velger vi en bukk som ikke skulle vært valgt fordi
besetningens/ringens avlsnivå er overvurdert, eller vi unnlater å ta inn en bukk fordi
avlsnivået er undervurdert. Avlsframgangen kan dermed bli mindre enn den ville blitt om de
genetiske båndene mellom alle avlsbesetningene var gode.
Resultatene viser at det er vanskelig å lage et avlssystem på geit som på noen få år gir gode
genetiske bånd. Det er grunn til å håpe og tro at de genetiske båndene mellom
avlsbesetningene blir sterkere etter hvert. Alle avlsbesetningene er pålagt å inseminere, og det
gir døtre etter seminbukkene i alle besetningene. Om få år vil de aller fleste geitene i
avlsbesetningene ha en seminbukk som far, farfar og/eller morfar.
Beregning av genetiske bånd mellom avlsbesetningene vil bli tatt inn som et nytt element i
kvalitetssikringen av avlsarbeidet på geit framover.
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Introduction
Genetic evaluation of dairy animals requires rather large datasets, possibly larger than what is
feasible to observe directly through chemical analyses for milk composition and quality traits
because they are costly and time consuming. An alternative and more convenient method –
use of infrared (IR) spectra – has been proposed (Goulden, 1964). Fourier transformed
Infrared (FTIR) spectrometry is among several vibration spectroscopy techniques applied in
dairy analysis, which utilize mid infrared region of the light spectra.
The usual practice today is that milk component phenotypes are predicted using FTIR spectra
and they are then together with pedigree information used in best linear unbiased prediction
(BLUP) for calculation of individual breeding values (EBV). Here this is referred to as the
indirect prediction (IP) approach. An alternative approach – a direct prediction method (DP)
– is proposed, where genetic analyses are directly conducted on the milk FTIR spectral
variables. Breeding values of all derived milk traits (protein, fat, fatty acid composition,
coagulation properties, etc.) can then be predicted as traits correlated only to the genetic
information of the spectra. The proposed method involves genetic analysis of several
hundreds of spectral variables and is expected to benefit from utilization of information richer
spectral data.

Materials and Methods

FTIR spectra and phenotype data: the raw FTIR spectra used in the study were obtained
from TINE database. In this study 27,927 spectral observations from 14,869 goats of 271
herds were included. Phenotype measurements (i.e. fat, protein and lactose) were obtained
from the Norwegian Dairy Goat Control. These phenotypes were predictions based on the
spectra. We use these predicted phenotypes because there was no phenotype available from a
chemical analysis. Two datasets were created, one for calibrating a model (calibration
dataset) and other for testing model performance (validation dataset). The sizes of the
datasets were 19,927 and 8,000 for calibration and test datasets, respectively.

Models

Prediction of breeding values for fat, protein and lactose percentages were obtained using two
alternative prediction approaches:
Indirect prediction (IP)
This is the common approach used today for genetic evaluation of dairy animals. Milk
composition phenotypes are collected using FTIR spectra. The predicted phenotypes are then
together with pedigree information, and variance component estimates used in BLUP for
estimation of individual breeding values. In this study this approach is referred as IP approach
– see Figure 1.
Direct prediction (DP)
In this approach, the additive genetic variance components of all spectral variables and their
breeding values were calculated first. Then breeding values for fat, lactose and protein
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percentages were predicted as traits correlated to the genetic component of the FTIR spectra.
The genetic component of the FTIR spectra was estimated after reducing the spectral
dimension using principal component analysis (PCA). See Figure 1.

Figure 1: Schematic representation of the indirect (IP) and direct prediction (DP) approaches

Model evaluation: performances of the two approaches for prediction of breeding values
~
~
were tested on the validation dataset. The two vectors of breeding values ( U i and U i* – see
Figure 1) are two different predictions of the same breeding values each with their associated
prediction error variances (PEV). Prediction error variances were obtained from the inverse of
the coefficient matrix of the respective mixed models.

Results and Discussion
FTIR spectra genetic component: the PCA yielded eight components (latent traits)
explaining 99.05% of the total spectral variation. The genetic variance ratios (heritability) of
the latent traits varied from 0.198 to 0.382. The permanent environment effect ratios were
between 0.135 and 0.227 and the residual variance ratios ranged from 0.404 to 0.634.
Prediction error variance and relative genetic gain: One approach to measure the
approximate relative gain due to the use of DP instead IP approach for prediction of breeding
values is through comparing prediction error variances (PEV; Schaeffer, 1984). Table 1
presents summary of estimated breeding values under the two approaches, mean PEV and
relative reductions in mean PEV. The Table shows the use of direct approach reduced the
mean PEV by 3.73% for fat, 4.07% for lactose and 7.06% for protein.
The main difference between the IP and DP approaches is that the genetic analysis is carried
out on the spectral variables for the latter method. Thus DP utilizes more information to
evaluate animals through genetic and environmental correlations among the spectral variables.
The DP method could be thought of as a multi-trait analysis on several hundreds of spectral
traits. Therefore, the observed reductions in mean PEV (Table 1) are due to the fact that it
combines the genetic relationship among spectral traits. These results are in agreement with
studies testing the power of multi-trait over single trait models (Schaeffer, 1984; Gengler and
Coenraets, 1996).
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Table 1: Average PEV and relative reduction in PEV due to use of DP instead of IP method for prediction
breeding values for Fat %, lactose % and protein %
Indirect prediction (IP)
Fat
Lactose Protein

Direct prediction (DP)
Fat
Lactose
Protein

Mean_bv

0.0128

-0.0027

-0.0001

0.0098

-0.0022

-0.0020

Std_bv

0.2925

0.0844

0.0980

0.2923

0.0871

0.1025

Mean PEV

0.0882

0.0062

0.0077

0.0853

0.0059

0.0072

Reduction in mean PEV*
3.73%
4.07%
7.06%
Mean accuracy
0.627
0.649
0.647
0.645
0.667
0.679
‡
Relative genetic gain
2.99%
2.77%
4.85%
Mean_bv = average breeding value; Std_bv = standard deviation of the breeding values; Mean PEV= average
values of the prediction error variance.
* The relative reduction in mean PEV for using DP instead of IP
‡
The relative genetic gains are calculated for using DP method instead of using IP

Given the prediction error variances, one can also compare improvement in accuracy and
genetic gain resulting from genetic evaluation by the DP approach. For both methods the
accuracies were calculated using estimated additive genetic variances and PEV. The relative
genetic gains were then determined as a proportion of accuracies. Table 1 presents the mean
accuracies for prediction of breeding values for fat, lactose and protein under both
approaches. The Table also presents the relative genetic gain obtained by the use of the DP
approach instead of the IP for genetic evaluation. The result shows that DP gives a better
accuracy for all traits studied. The DP approach also increased the genetic gain by 2.99% for
fat, 2.77% for lactose and 4.85% for protein (Table 1).
The superiority of the DP approach in estimation of EBV more accurately (Table 1) is not a
surprise because it combines information from strongly correlated spectral traits for the
genetic evaluation. Lynch and Walsh (1998) pointed out that use of information from
correlated traits improves the accuracy of breeding value prediction. Several other studies also
concluded that genetic evaluation of correlated trait simultaneously (i.e. multi-trait model)
improves prediction accuracy, thus increases genetic gain (Schaeffer, 1984).
Implementation of a breeding scheme that aim at improving milk quality require identification
of superior individuals and keeping them for breeding. In this study, genetic evaluation of
animals using the direct approach (DP) and the indirect approach (IP) were compared for fat,
protein and lactose percentages. The results show that the DP method improves the accuracy
of identifying best individuals for all traits tested in the study. Moreover, lowly heritable traits
could benefit more from the DP approach as it utilizes information from strongly correlated
spectral traits to evaluate animals. To this end, with more detailed milk composition
information such as free fatty acids and protein composition are becoming available for
breeding, the DP approach has strong potential in dairy animals breeding schemes.
The application of the DP approach is not limited to milk composition traits obtained from
milk infrared spectroscopy, but could also be extended to any trait predicted from any
spectroscopy method. For instance, genetic evaluations in beef cattle breeding, pig breeding,
and fish breeding utilize spectroscopy techniques for acquisition of phenotypes. The
principles of the DP approach could also be implemented in these breeding programs for
estimation of variance components and prediction of breeding values.
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Ekstra fett i fôr til mjølkegeit - effekt på fettomsetning
og mjølkekvalitet
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¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, ²Institutt for kjemi, biokjemi og matvitenskap, UMB,
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Bakgrunn

Mjølk med høyt tørrstoffinnhold, god smak og gode ystingsegenskaper er avgjørende for
produksjonen av geitemjølksprodukter. For å sikre en god mjølkekvalitet, er det viktig at
geita får tilført tilstrekkelig energi, noe som ofte kan være en utfordring, spesielt for
høytytende geiter i tidlig laktasjon. Ved å tilsette fett i kraftfôret kan fôrrasjonens
energikonsentrasjon økes. I tillegg synes forekomsten av frie fettsyrer i geitemjølk, som har
nær sammenheng med utviklingen av harsk/besk smak, å bli redusert med tilførsel av fôrfett
(Chilliard et al., 2003). Denne artikkelen er basert på et geiteforsøk utført ved Universitetet
for miljø- og biovitenskap i 2011. Hensikten med denne delen av forsøket var å øke
forståelsen av sammenhengen mellom geitas fettomsetning og endringer i mjølkekvaliteten.

Materiale og metoder

Tretti geiter inngikk i forsøket som varte fra kjeing i februar til 8. laktasjonsmåned. Til og
med laktasjonsdag 60 ble geitene tildelt et kontrollkraftfôr bestående av bygg, rapsmjøl
(Expro 00SF), ekstrahert soyamjøl, roesnitter, melasse og mineral/vitaminpremix. Deretter
ble de gruppert i tre forsøksgrupper à 10 geiter, heretter betegnet som ’Kontroll’, ’Metta’
og ’Umetta’. Kraftfôret til geitene i gruppene ’Metta’ og ’Umetta’ var basert på de samme
råvarene som kontrollfôret, men var i tillegg tilsatt henholdsvis metta og umetta fett.
Tabell 1. Kjemisk sammensetning og beregnet energiinnhold i kraftfôr og surfôr.
Kontroll
Metta
Umetta
Kjemisk sammensetning:
Tørrstoff, g/kg
913
897
889
Aske, g/kg TS
73
73
70
Råprotein, g/kg TS
196
191
195
Fett, g/kg TS
22
107
110
Stivelse, g/kg TS
343
280
299
NDF m/ askekorr, g/kg TS
187
172
168
Fettsyresammensetning, g/kg TS:
C14:0
0,07
0,74
0,10
C16:0
4,36
53,11
7,48
C16:1, cis9
0,08
0,08
0,23
C18:0
0,43
26,11
2,18
C18:1, cis9
3,68
4,52
45,05
C18:1, cis11
0,57
0,67
2,90
C18:2, n-6
9,25
8,04
21,07
C18:3, n-3
1,10
0,98
6,37
Beregnet energiinnhold:
FEm pr. kg TS
1,09
1,19
1,19

Surfôr
289
77
138
34
531
0,08
2,12
0,24
0,25
0,50
0,07
2,35
6,51
0,88

Geitene fikk 0,9 kg kraftfôr pr. dag fram til beiteslipp, deretter 0,7 kg pr. dag. I innefôringsperiodene vår og høst, fikk geitene samme surfôrparti etter appetitt. I perioden 20. juni til 1.
september gikk dyra på fjellbeite i Einunndalen i Folldal med beiting både dag og natt.
Kjemisk sammensetning av kraftfôr og surfôr er vist i Tabell 1.
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Surfôropptaket ble registrert individuelt tre påfølgende dager hver uke i de to innefôringsperiodene. Mjølkemengden ble målt tre påfølgende dager annenhver uke. Det ble
gjennomført totalt sju prøveuttak; tre uttak i forperioden (laktasjonsdag 10, 30, 60), to uttak i
forsøksperioden på våren (laktasjonsdag 90 og 120), ett uttak ved avslutning av
fjellbeiteperioden (laktasjonsdag 200) og ett uttak ved avslutning av forsøket (laktasjonsdag
230). Mjølka ble analysert etter et omfattende analyseprogram, og i forbindelse med hvert
prøveuttak ble geitenes energistatus vurdert vha. endringer i kroppsvekt og
blodsammensetning.

Resultater og diskusjon

Tilskudd av metta fett ga signifikant lavere surfôropptak, noe som resulterte i at det totale
fettinntaket var noe lavere for ’Metta’, sammenlignet med ’Umetta’ (Tabell 2).
Surfôropptaket var høyere for alle grupper på høsten sammenlignet med laktasjonsdag 120.
Økningen skyldes sannsynligvis et energiunderskudd i fjellbeiteperioden, noe som også
gjenspeiler seg i kroppsvektreduksjonen i denne perioden.
Tabell 2. Fôropptak og kroppsvekter innen forsøksperiodene (lsmeans).
Forsøksperiode
Inne, vår
Inne, vår
Fjellbeite
Inne, høst
Laktasjonsdag
90
120
200
230
Surfôr, kg TS/dag
Kontroll
1,56a
1,32a
1,71 a
b
b
Metta
1,22
0,98
1,35 b
a
a
Umetta
1,36
1,27
1,56ab
Fett fra kraftfôr, g/dag
Kontroll
18
18
14
14
Metta
89
89
69
69
Umetta
86
86
67
67
Fett totalt, g/dag
Kontroll
77b
60c
73b
a
b
Metta
133
118
114a
a
a
Umetta
140
128
122a
Kroppsvekt, kg
Kontroll
54,5a
55,2a
50,7a
58,1a
b
a
b
Metta
51,8
51,6
47,8
55,7b
b
b
b
Umetta
52,3
52,8
49,1
55,9b
a,b,c
Verdier med forskjellig bokstav innen samme kolonne er signifikant forskjellige (P<0,05).

SEM
0,087

3,0

0,70

Tabell 3. Blodkonsentrasjoner av triglyserider og -hydroksybutyrat innen forsøksperiodene (lsmeans).
Fôringsperiode
Inne, vår
Inne, vår
Fjellbeite
Inne, høst
Laktasjonsdag
90
120
200
230
Triglyserider, mmol/l
Kontroll
0,18b
0,23b
0,30b
0,24b
a
a
a
Metta
0,30
0,33
0,37
0,33a
a
a
a
Umetta
0,26
0,33
0,37
0,31a
-hydroksybutyrat, mmol/l
0,86a
0,75a
1,78a
0,58a
Kontroll
a
b
b
Metta
0,71
0,53
1,29
0,53a
a
b
b
Umetta
0,67
0,51
1,49
0,43a
a,b
Verdier med forskjellig bokstav innen samme kolonne er signifikant forskjellige (P<0,05).

SEM
0,021

0,081

Tilskudd av fett i fôret ga signifikant høyere innhold av triglyserider i blodet (Tabell 3). Et
forhøyet innhold av -hydroksybutyrat i blod indikerer nedbrytning av kroppsfett og
oksidasjon av fettsyrer som en konsekvens av energiunderskudd. Tilskudd av fett ga lavere
konsentrasjoner av -hydroksybutyrat i blodet sammenlignet med ’Kontroll’-gruppa.
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Innholdet av -hydroksybutyrat var svært høyt i alle grupper i slutten av fjellbeiteperioden,
noe som samsvarer godt med en markant vektnedgang i perioden.
Tabell 4. Mjølkeavdrått, fettinnhold og mjølkefettkulenes størrelse innen forsøksperiodene (lsmeans).
Forsøksperiode
Inne, vår
Inne, vår
Fjellbeite
Inne, høst
Laktasjonsdag
90
120
200
230
SEM
Mjølk, kg
Kontroll
3,20a
2,99a
2,44a
1,90a
0,111
a
a
a
Metta
3,05
2,71
2,61
1,78a
Umetta
3,04a
2,85a
2,57a
1,95a
Fett, %
Kontroll
3,59b
3,17b
3,41b
3,40b
0,144
a
a
a
Metta
4,50
3,94
3,97
3,97a
Umetta
3,99b
3,41b
3,66ab
3,46b
Fett, g
Kontroll
114b
92a
82b
64a
4,9
a
a
a
Metta
134
104
103
69a
Umetta
124ab
99a
97a
68a
Fettkulediameter,m
3,05b
3,03b
3,02b
2,89a
0,083
Kontroll
a
a
a
Metta
3,47
3,37
3,28
2,97a
Umetta
3,32a
3,19ab
3,35a
2,86a
a,b
Verdier med forskjellig bokstav innen samme kolonne er signifikant forskjellige (P<0,05).
Tabell 5. Fettsyresammensetning i mjølk (g/100 g fettsyrer) innen forsøksperiodene (lsmeans).
Forsøksperiode
Inne, vår
Inne, vår
Fjellbeite
Inne, høst
Laktasjonsdag
90
120
200
230
C6-C14
Kontroll
32,3a
29,1a
22,2a
35,6a
c
c
b
Metta
21,5
18,7
17,4
27,8c
b
b
b
Umetta
24,9
21,5
18,5
30,6b
C16:0
Kontroll
36,3b
35,1b
29,5b
39,8a
a
a
a
Metta
43,8
39,8
37,4
41,2a
c
c
c
Umetta
25,2
22,8
24,2
29,7b
C18:0
Kontroll
7,56c
7,93c
14,7b
4,25c
b
b
b
Metta
9,44
10,8
14,4
6,18b
a
a
a
Umetta
15,7
16,8
20,0
9,45a
C18:1
Kontroll
17,5c
20,5c
24,8b
14,6c
b
b
b
Metta
19,9
24,5
23,6
19,7b
a
a
a
Umetta
27,3
31,1
29,0
24,1a
C18:2
Kontroll
1,98a
2,60b
3,57a
1,84a
b
c
b
Metta
1,43
1,94
2,67
1,51b
a
a
a
Umetta
2,22
2,91
3,28
2,07a
a,b,c
Verdier med forskjellig bokstav innen samme kolonne er signifikant forskjellige (P<0,05).

SEM
0,723

0,869

0,489

0,630

0,101

Mjølkemengden var ikke påvirket av fettilskuddet (Tabell 4). ’Metta’-gruppa hadde høyere
(P<0,01) fettinnhold i mjølka enn ’Kontroll’ og ’Umetta’, og denne gruppa hadde også
høyest daglig produksjon av mjølkefett, men forskjellen mellom ’Metta’ og ’Umetta’ var
dog ikke signifikant (P=0,31). ’Kontroll’-gruppa hadde en signifikant lavere sekresjon av
mjølkefett enn de øvrige gruppene til og med laktasjonsdag 200, men i den siste delen av
forsøket var det ingen effekt av fettilskudd på mjølkefettsekresjonen. Fettkulediameteren var
til og med laktasjonsdag 200 høyere i gruppene med fettilskudd enn i kontrollgruppa. Det
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var også en nær sammenheng mellom mjølkas fett % og størrelsen på fettkulene (r=0,70,
P<0,001), noe som samsvarer med observasjoner i kumelk (Wiking et al., 2003).
Kontrollgruppa hadde høyere innhold av korte- og mellomlange fettsyrer i mjølkefettet enn
gruppene som fikk fettilskudd (Tabell 5). Alle gruppene viste nedgang i konsentrasjonen av
de korte- og mellomlange fettsyrene i fjellbeiteperioden. Dette er trolig en tilpasning til et
lavere energiinntak med økt fettmobilisering og dermed en hemming av de novo syntesen
(Palmquist et al., 1993). Det høye innholdet av palmitinsyre (C16:0) i kraftfôret til ’Metta’
førte til høyere innhold av C16:0 i mjølkefettet. Andelen av C18:0-fettsyrer i mjølkefettet i
’Umetta’ var høyere enn i ’Metta’, sannsynligvis pga. hydrogenering av de umetta C18fettsyrene i vomma.

Konklusjon

Tilskudd av fett bedret geitenes energistatus. Både metta og umetta fett i rasjonen ga høyere
mjølkefettsekresjon i hele forsøksperioden, selv om forskjellene var svært små mot slutten
av laktasjonen. På laktasjonsdag 230 var mjølkefettsekresjonen lav i alle grupper,
sannsynligvis fordi fettet da først og fremst ble prioritert til oppbygning av kroppsreserver til
neste laktasjon. Fettilskudd, og da spesielt metta fett, ga en reduksjon i andelen av kortkjeda
fettsyrer i mjølka. Andelen av langkjeda, umetta fett, spesielt C18:1, økte med tilførsel av
umetta fett.

Etterord

Dette forsøket inngår i forskningsprosjektet ”Kvalitetesmjølk for kvit geitost”, som er
finansiert av Norges Forskningsråd med bidrag fra TINE SA. Takk til Senter for
husdyrforsøk for grovfôrproduksjon, forsøksfasiliteter og forsøksarbeid, LabTek-gruppa
ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB for analyser og forsøksarbeid,
Institutt for kjemi, biokjemi og matvitenskap ved UMB for mjølkeanalyser og Københavns
Universitet for blodanalyser.
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Smittesaneringsprosjektet
Friskere geiter

Foto: Dag Lindheim

Målet i sikte !
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Årsrapport Friskere geiter 2012
Oppsummering
I 2011 gikk prosjektet over fra fase 2 til sluttfaseprosjekt, eller fase 3. Styringsredskaper har
siden vært Prosjektplanen for sluttfaseprosjektet som Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit
har vedtatt, føringer som er gitt gjennom flere jordbruksforhandlinger og signaler fra prosjektets
oppdragsgivere. Det har vært et mål for sluttfaseprosjektet at alle geitebesetninger skal ha startet
sanering innen utgangen av 2013. I 2011 ble virkemiddelbruken fra varemottakere overfor ikkesanerte geitebesetninger gjort kjent. Det mest utslagsgivende var at TINE innførte pristrekk på
melk fra usanerte besetninger uten sanerings- eller smittesikringsavtale fra og med 01.01.2012 og
at TINE ikke anvender melk fra usanerte besetninger etter 31.12.2013, samtidig som
veterinærmyndighetene oppgraderte CAE til en gruppe-B sjukdom. I 2012 har uklarheter rundt
finansieringen av innspurten av saneringsarbeidet preget arbeidet i prosjektledelsen, mens en har
lykkes med å ikke skape mer usikkerhet ute hos geiteholderne enn at arbeidet hos dem som
hadde planlagt å sanere har gått etter planen.
I løpet av 2012 har en oppnådd å komme dit at alle geitmelksleverandører som skal levere melk
etter 2013 enten har sanert eller står i ferd med å sanere. Etter 2013 vil all foredlet geitemelk fra
TINE komme fra sanerte besetninger.
Utfordringene rundt finansieringen har der i mot medført at det er usikkert hva som vil skje med
geithold som ikke er melkeleverandører og som ikke er sanert per i dag. Det er en urovekkende
og truende situasjon i forhold til det som er hovedmålsettingen med sluttfaseprosjektet, som er en
norsk geitepopulasjon sanert for de kroniske smittsomme sjukdommene paratuberkulose,
byllesjuke og CAE (smittsom hjerne- og leddbetennelse). Det er å håpe at denne situasjonen blir
avklart i løpet av 2013.
Landbrukets krav inn i jordbruksforhandlingene i 2012, var for prosjektet sin del, identisk med
det behov prosjektet hadde spilt inn på forhånd. Tilbudet fra Staten, før det ble brudd i oppgjøret,
var i underkant av 1/3 av behovet for kostnadsdekning.
I 2012 har 148 produsenter, mer enn dobbelt så mange som noe år tidligere, gjennomført
sanering eller testing som skal dokumentere frihet for de tre sjukdommene.
Det er totalt 527 produsenter som har deltatt i testprogram og har gjennomført eller startet
sanering siden starten. For 2013 er foreløpig 63 besetninger påmeldt.
Det er også i 2012 testa dyr på nivå med de tidligere år. Mye av testingen er gjennomført for å
dokumentere helsestatus i besetninger som er sanert flere år tilbake. Prosjektet holder en høy
prøvetakingsfrekvens i områder der det er stor risiko for påvisning av smittestoff.
Byllesjuketesten som ble tatt i bruk i 2007, gjorde oss i stand til å gjennomføre mer
kostnadseffektiv testing for denne sjukdommen de senere år enn tidligere..
I risikoområder for paratuberkulose følges det opp med mer prøvetaking enn i andre områder.
Antall CAE-positive geiter etter sanering er fortsatt svært lavt, og det er i 2012 ikke konstatert
tilbakefall. Det er heller ikke påvist nye tilfeller av verken paratuberkulose eller byllesjuke i
sanerte besetninger i løpet av 2012.
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Som i 2011 pågår det fortsatt et arbeid i Mattilsynet med å revidere regelverket for forvaltning
av paratuberkulose. I dag er det ulik forvaltningspraksis for de ulike husdyrartene storfe, sau og
geit. Oppfatningen hos både veterinærmyndigheter og fagekspertise er at det i Norge er geita som
er det største smittereservoaret for bakterien som forårsaker denne sjukdommen. I flere tiår har
geitebesetningene i mange fylker vært underlagt tvungen vaksinasjon mot paratuberkulose, noe
som har begrenset skadeomfanget av sjukdommen, men som samtidig er en lite effektiv praksis
med tanke på å utrydde den. I besetninger som sanerer gjennom Friskere geiter prosjektet
opphører vaksineringen. Både myndigheter og veterinære fagmiljøer øyner nå at Norge har en
historisk mulighet til å utrydde paratuberkulose i norsk husdyrhold, og det vurderes derfor
sterkere virkemiddelbruk ved funn av paratuberkulose hos geit i de kommende år, som skal gjøre
bekjempelse mulig.
Dersom dette gjøres og innsatsen lykkes, vil en betydelig trussel for norsk husdyrhold være
fjernet. Paratuberkulose er en svært tapsbringende sjukdom over store deler av verden. I vårt
naboland Danmark, hvor 85 % av alle storfebesetninger har fått påvist paratuberkulose, er det
dokumentert årlige produksjonstap i storfeholdet grunnet sjukdommen på i størrelsesorden 400
millioner kroner.
Helsetilstanden i sanerte besetninger er i hovedsak svært god ifølge produsentene. Godt
kjeoppdrett, riktig fôring, godt stell og stort fokus på smittebeskyttelse har avgjørende betydning
for resultatet under og etter sanering. Til god smittebeskyttelse hører praktisering av geit – kje
adskillelse, god dokumentasjon på smittestatus ved livdyrhandel og velfungerende smittesluser
på gården.

Bygningsmessige tiltak gjennomført under saneringen, fjøset klart for innsett av nye geiter!

Innledning
Smittesaneringsprosjektet Friskere geiter har vært drevet videre etter vedtatte retningslinjer.
Målsettingen er å utrydde sjukdommene CAE (Caprin Artritt Encephalitt), byllesjuke og
paratuberkulose i alle norske geitebesetninger. Sjukdommene har stor negativ innvirkning på
dyrehelse, dyrevelferd og produksjon i flokkene.
Fase 1 av prosjektet startet i 2001, Fase 2 startet i 2005 og sluttfaseprosjektet startet i 2011.
Prosjektet er vurdert å ha stor nasjonal verdi, og det var satt av 11 mill. kroner fra Landbruks- og
Matdepartementet, gitt over jordbruksavtalen for 2012. Totalt, med overført forbruk av midler i
2011 på kr. 1 194 171,-, hadde prosjektet kr. 9 805 829,- til disposisjon til saneringsarbeid i
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2012. Avsluttet regnskap viser at det er forbrukt kr 14 438 266,-. Det vil si at det har vært et
forbruk i driftsåret på 4 632 437 mer enn disponibelt.
Gjennom det store antallet nye besetninger som har startet å sanere i 2012, har prosjektet tatt på
seg økonomiske forpliktelser. Rekrutteringsbidragene blir utbetalt fra 1 -3 år etter at
saneringsarbeidet er startet, når det gjennomførte arbeidet er endelig godkjent. Dette har
prosjektet synliggjort for avtalepartene hvert år i forkant av jordbruksforhandlingene. Faglagene
er inneforstått med dette og har tatt høyde for det i sine krav. Myndighetene har ikke tildelt i
henhold til budsjettforslagene. Dette til tross for at de var med og gav sin tilslutning til
gjennomføring av sluttfaseprosjektet så sent som i 2010.

Finansiering
Det har de siste 4 driftsår vært bevilget til sammen 16 millioner mindre til saneringsarbeidet enn
hva styringsgruppe og prosjektledelse budsjetterte med i forkant av sluttfaseprosjektet.
I jordbruksforhandlingene for 2013 krevde faglagene at det ble tilført 34,5 millioner til ferdigstillelse av saneringsarbeidet. Tilbudet fra Staten var på 11 millioner før forhandlingene ble brutt.
I etterkant av jordbruksoppgjøret i 2012 har det vært omfattende dialog mellom ledelsen i TINE
SA, som prosjekteier, og avtalepartene i jordbruksoppgjøret. I høst hadde TINE mottatt signaler
som gjorde at konsernet gikk ut og garanterte at geitemelksleverandører med avtale om sanering
skulle få gjennomføre saneringsabeidet i henhold til avtalene. Da alle melkeleverandører som vil
fortsette som melkeprodusenter har slik avtale, er det de usanerte geitehold uten melkeproduksjon som ikke er omfattet av garantien. Prosjekteier innførte stopp i inngåelse av nye
saneringsavtaler fra 30. juni 2012, i henhold til vedtak i konsernstyret i TINE i desember 2011.

Prosjektstyring
Friskere geiter er et nasjonalt prosjekt eid av TINE BA ved Helsetjenesten for geit (HTG).
Samarbeidsrådet i HTG fungerer som styringsgruppe for prosjektet.
Samarbeidsrådet i Helsetjenesten for Geit har i 2012 bestått av:
Ingolf Folven, TINE SA, leder
Tone Edland, NSG
Helga Kvamsås, TINE RM
Thor Blichfeldt, NSG
Annette Kampen, Veterinærinstituttet
Jan Loopstra, DNV
Erik Georg Granquist, NVH
Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau, Animalia (på vegne av Nortura og KLF)
Tone Kjeang, Mattilsynet (observatør)
Liv Sølverød, TINE Rådgiving/ leder Helsetjenesten for Geit, sekretær

Prosjektmedarbeidere
Ansatte: Prosjektleder i 100 % stilling, Dag Lindheim. Arbeidskontrakter med Ola Nyberg (40 %
stilling) og Trond Pettersen (10 % stilling) ble avsluttet ved utgangen av 2012.
Feltpersonell regionalt og lokalt utføres av ca. 20 TINE Geitrådgivere og ca. 60 praktiserende
veterinærer med avtale.

Informasjonsarbeid
Møter og samlinger for produsenter:De fleste informasjonsmøter har gått i lokal og regional regi.
Prosjektleder har deltatt med innlegg på geitedagane på Sola, geitehelg i Jølster, på
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informasjonsmøte i Sogndal og på NSGs avlskonferanse. Prosjektleder har også vært på noen
besetningsbesøk for å bistå feltpersonellet.
Et planlagt , årlig , todagers kurs for besetningsveterinærer og TINE-geiterådgivere, måtte
avlyses på grunn av at prosjektet ikke har midler til det.
Styringsgruppe og prosjektledelse har vært i møter med både Landbruks- og Matdepartementet,
Statens Landbruksforvaltning og med Mattilsynet på ulike nivå. Prosjektledelsen har vært aktivt
benyttet av Mattilsynet som høringspart under utarbeidelse av revidert forskrift for bekjempelse
av smittsomme dyresjukdommer, samt i prosessen med å gjøre CAE til en B-sjukdom.
Helsetjenesten for geit (Prosjektleder) møter i Mattilsynets Strategiske Forum for dyrehelse.
Undervisning ved Norges veterinærhøgskole:
To epidemiologioppgaver om geitesjukdommer er gitt studentene i 11. termin på Norges
Veterinærhøgskole (NVH), og personell fra prosjektet har utformet oppgavene og deltatt under
presentasjon, veiledet om oppgavene og evaluert oppgaveløsningene.
I tillegg er det gitt en times undervisning i forebyggende helsearbeid på geit for 7. semester.
Undervisning ved Geithøyskolen til HINT: Prosjektleder underviste og deltok under en 3-dagers
modul av Høyskolen, som ble holdt på Senja.
Internett: Oppdatering av websider http://geithelse.tine.no

Deltagelse i andre prosjekt
Helsetjenesten for geit bidrar og har bidratt i fire forskingsprosjekt finansiert gjennom Norges
Forskningsråd:
”Paratuberkulose, videreutvikling av gammainterferontesten” sammen med Veterinærinstituttet
”Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter” sammen med
NorgesVeterinærhøgskole
”Geitevelferd og infeksjonssjukdommer”, sammen med NorgesVeterinærhøgskole
”Anthelmintikaresistens hjå småfe”,- sammen med NorgesVeterinærhøgskole, Animalia og
Helsetjenesten for sau.

Finanisering av prøvetaking og analyser til prosjektene, med unntak av det som tar for seg
Antihelmintikaresistens, har vært støttet over Friskere geiters budsjett. Friskere geiter har også
bidratt med informasjon fra prosjektets arbeid inn i forskningsprosjektene.
Doktorgradstipendiatene på prosjektene om paratuberkulose og antihelmintikaresistens har
fullført sine arbeider og forsvart sine doktorgrader i løpet av 2012.

Møter i styringsgruppa
Styringsgruppa: Det har vært avholdt tre telefonmøter. I tillegg har noen saker vært sendt på
høring til styringsgruppa og lederen har deltatt i møter med eksterne samarbeidspartnere.

Kontakt med Mattilsynet og Veterinærinstituttet
Det har vært en god dialog med Mattilsynet på ulike distrikts- og regionkontor rundt om i landet.
Det har også ved flere anledninger vært kontakt med hovedkontoret om forvaltningspraksis for
smittsomme sjukdommer og behov for endringer.
Veterinærinstituttet er oppnevnt av LMD til å kvalitetssikre de faglige vurderinger i forhold til
saneringsarbeidet, og prosjektet er i en god dialog med dem.

Deltagelse og påmelding, status per 2012
Totalt 148 besetninger har gjennomført eller startet med sanering i 2012, og ytterligere 63
besetninger er påmeldt sanering etter 2013. Til sammen har nå 527 produsenter gjennomført eller
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er i gang med sanering og samlet tall for påmeldte fra 2001 er 590 besetninger. Av disse har 423
Norsk mjølkegeit mens 167 har andre geiteraser.
I over 95 % av de deltagende besetningene med andre raser enn Norsk Mjølkegeit, er ingen av de
tre sjukdommene påvist. På grunn av utfordringene med å finanisere sluttfaseprosjektet har en
ikke kunnet gjennomføre arbeidet med å dokumentere helsestatus i ikke-melkeproduserende
besetninger slik som ønsket. Det må avklares om og i tilfelle hvordan dette kan finansieres.
Kostnaden med å dokumentere helsestaus per besetning med andre raser, er beskjeden
sammenlignet med det å sanere besetninger med melkeproduksjon. Det er stipulert at det vil
koste i størrelsesorden 1 million kroner for å fullføre sanerings- og dokumentasjonsarbeidet for
de gjenværende besetninger som ikke er melkeleverandører.

Resultater
CAE, SMITTSOM HJERNE- OG LEDDBETENNELSE
I 2012 ble det analysert 25 915 prøver for antistoff mot CAE-virus ved TINE Mastittlaboratoriet
i Molde. Av dette er 539 tankmelkprøver. Dette er den største analysevirksomhet på et år
noensinne, for denne sjukdommen. Antallet analyser på sau øker, og det er testet nesten dobbelt
så mange dyr som i 2011, som et resultat av at det stadig kommer med en større andel
besetninger som er kombinasjonsbruk med geit og sau. Det er ingen tilbakefall med CAE i
sanerte besetninger i 2012.
Tabell 1
Omfang av CAE testing, prøver tatt ut i 2012
Antall
besetninger

Prøvetype

Geit blodprøver
Sau blodprøver
Sum blodprøver
Tankmelktester, inkludert fellesstøler
Individprøver melk, geit

241
110
323
3

Antall prøver

18784
6584
25368
539
8

Tabell 2 Individprøver testet på antistoffer mot CAE-virus, gjennom alle år i prosjektet
Prøver fra
geit
Uttaksår
2000

Prøver fra
sau

Total

30

.

30

2001

1 792

.

1 792

2002

3 872

35

3 907

2003

5 997

3

6 000

2004

6 668

290

6 958

2005

9 833

1 015

10 848

2006

11 136

1 376

12 512

2007

8 848

970

9 818

2008

8 955

1 437

10 392

2009

8 967

1 249

10 216

2010

17 149

2 794

19 943

2011

15 916

3 458

19 374

2012

18 792

6 584

25 376

Totalt

117 955

19 211

137 166
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Andelen av CAE-positive geiter etter sanering er fremdeles svært lavt, og det er sjelden funnet
mer enn to positive geiter per besetning. Frekvensen av testing ved hjelp av blodprøver i årene
etter snapping vil stadig gå ned, og det vil satses mer på bruk av tankmelkprøver. Dette vil gjøre
overvåkingen enklere og billigere.
Det blir analysert en eller to tankmelkprøver årlig fra geitemelkleverandører med sanert
besetning. Det ser ut til å være god nok overensstemmelse mellom blodprøver av enkeltdyr og
tankmelktest for CAE-kontroll på besetningsnivå. Påvist resultat på tankmelktesting utløser
individprøvetaking.
CAE-virus på sau
CAE-virus finnes både hos sau og geit. I de aller fleste besetningene som har både sau og geit
finnes CAEV-antistoffpositive sauer. Det er derfor nødvendig å kartlegge og sanere sau på linje
med geitene, for å hindre at sanerte geiter blir smittet av sauene. Ved utslakting og ny testing
etter en stund, ser vi at frekvensen av CAEV-antistoffpositive sauer går ned. Rene
sauebesetninger som har mer tett kontakt med geitebesetninger enn sporadisk streifkontakt i
utmark, blir også prøvetatt i forbindelse med sanering av geitebesetningene.
BYLLESJUKE
Byllesjuketesting
Byllesjuke sprer seg svært fort i en geitebesetning dersom en byll sprekker og pusset kommer ut i
miljøet. Ved innvendige byller kan smittestoffet også spres via slim, spytt, avføring og melk.
Smittestoffet kan være lenge til stede i enkelte dyr uten at det kommer til uttrykk klinisk med
utvendige byller. Småfe med klinisk byllesjuke vil ikke alltid vise byllesjukeantistoff i
blodprøver gjennom alle stadier av sjukdommen. Det er derfor avgjørende at både klinisk
observasjon og blodprøveresultater legges til grunn for påvisning av byllesjuke. Det er ingen nye
påvisninger av klinisk byllesjuke i sanerte besetninger i 2012.
I 2012 ble det analysert 25 636 prøver for antistoff mot byllesjuke ved TINE Mastittlaboratoriet i
Molde. Det er en nedgang på 1700 prøver fra året før. Det at det er en nedgang til tross for større
aktivitet i felt, skyldes dels at de fleste positve prøvene fra forventet friske besetninger , blir
videresendt til et laboratorium i Nederland for ny vurdering, som alternativ til å ta nye
oppfølgende prøver ute i besetningene.
Det er videresendt 636 slike prøver til Nederland,hvor av 446 blodprøver fra geit og 190 fra sau.
Denne rutinene har effektivisert det diagnostiske arbeidet.
Utviklingsarbeid med tanke på å etablere en tankmelktest også for byllesjuke har fortsatt.
Resultatene fra dette arbeidet er under vurdering, både i Norge og Skottland.
Tabell 3
Omfang av Byllesjuketesting, Prøver uttatt i 2012
Prøvetype

Geit blodprøve
Sau blodprøve
Totalt (både sau og geit)
Tankmelktester, inkludert fellesstøler

Antall
besetninger

Antall prøver

219
19 125
75
6 511
276
25 636
323 Tankmelktesting er under utprøving.
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Tabell 4 Individprøver testet på antistoffer mot byllesjukebakterien gjennom alle år i prosjektet
Prøver fra
geit

Prøver fra
sau

Total

Uttaksår
2002

191

.

2003

359

.

2004

579

2

2005

749

74

2006

810

513

2007

1 862

2 152

2008

7 851

6 168

2009

29 771

3 748

14 019
33 519

2010

23 104

5 622

28 726

2011

21 997

5 337

27 334

2012

19 125

6 511

25 636

Totalt

106 398

30 127

136 525

191
359
581
823
1 323
4 014

PARATUBERKULOSE
Sjukdommen er ikke påvist i sanerte besetninger i 2012.
TINE Mastittlaboratoriet i Molde har analysert 4016 prøver for antistoffer mot paratuberkulose.
Det er et arbeid i gang på laboratoriet for å kunne bruke testen til overvåking av
melkegeitpopulasjonen ved å teste tankmelk regelmessig.
Tabell 5 Undersøkelse for antistoff mot Paratuberkulose i 2012.

Serum Geit
Serum sau
Melk sau
Tankmelk geit

Antall prøver
1715
1812
9
480

Bakteriedyrking for påvisning av paratuberkulose 2012
Mattilsynet tar ut avføringsprøver av småfe til paratuberkuloseundersøkelse hvert år, som en del
av sitt eget overvåkings- og kontrollprogram.
Testing av både geit og sau for paratuberkulose er helt nødvendig i et saneringsopplegg i
risikoområder for paratuberkulose. Hvor lenge dette må fortsette blir vurdert fortløpende.
Prosjektet har planer om å bruke ressurser på dette også de kommende årene.

Semin
Alle geiteflokker er avhengige av å få inn ”nye” gener utenfra med jevne mellomrom for å få del
i avlsframgangen og for å unngå innavl. I geiteholdet har det vært vanlig å ta inn bukker fra
nabobesetninger og/eller bukkeringsbesetninger i fylket. Dette representerer en relativt stor risiko
for spredning av de vanlig forekommende smittsomme sjukdommene. Friskere Geiter har
tidligere år bevilget penger til NSGs avlsarbeid med semin på geit, men i 2012 var det ikke
disponible midler til å gi slik støtte.
Med bruk av semin er det nå mulig å drive godt avlsarbeid både i hele populasjonen og i den
enkelte besetning med liten/ingen risiko for smittespredning. Helsetjenesten for geit og NSG
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samarbeider om videreutvikling av semin slik at innkjøp av bukker utenfra vil bli ytterligere
redusert, også mellom sanerte besetninger.

Livdyrhandel
Sjukdomskontroll og dokumentasjon av livdyromsetningen av geit etter prosjektavslutning , må
baseres på definerte krav til smittebeskyttelse, som næringen vil bidra til å sikre gjennom et
kvalifiserende system som har fått navnet ”Tryggere livdyrhandel”. Det er behov for både
offentlige og private reguleringer av livdyrhandel.

Evaluering av arbeid og resultater
Testingen og overvåkingen av geitepopulasjonen er viktige innsatsfaktorer for å evaluere
effekten av det arbeidet som legges ned.
Styringsgruppa evaluerer fortløpende arbeidet via rapporter og tilbakemeldinger og er et viktig
korrektiv til utøvelsen av innsatsen. Styringsgruppa har myndighet når det gjelder strategiske
valg som skal gjøres underveis.
Forskningsarbeidene som er igangsatt vil gi bidrag til å evaluere effekter av arbeidet og til å gi
innspill til videre fremdrift.
Evaluering skjer også løpende gjennom tett kommunikasjon med våre faglige støttespillere på
Veterinærinstituttet og Norges Veterinærhøgskole.
Stipendiat Gunnvor Elise Nagel Alne utarbeider i sitt doktorgradarbeide, en kost-nyttevurdering
av saneringsarbeidet, i samarbeid med Norsk Institutt for Lanbruksforskning.

Sluttord
I 2012 har påmeldingen til sanering vært mer en dobbelt så stor som noe tidligere år. Dette
skyldes i hovedsak at både varemottakere og veterinærmyndigheter i 2011 klargjorde hvilke
virkemidler de ville ta i bruk overfor besetninger som ikke sanerer, i tråd med de føringer som er
gitt i tidligere jordbruksforhandlinger.
Alle besetninger som skal levere melk til TINE etter 2013 er nå enten sanert eller står i ferd med
å sanere. TINEs konsernstyre vedtok i desember 2011 at TINE ikke skal anvende melk fra
usanerte besetninger etter 2013.
I 2012 var det ingen påvist tilbakefall av verken paratuberkulose, byllesjuke eller CAE i sanerte
besetninger.
Det må frem til jordbruksforhandlingene 2013 arbeides intenst med å legge grunnlag for å få til
en god finansieringsløsning for fullføring av saneringsarbeidet for den resterende del av den
norske geitepopulasjonen.
Det at CAE 19.12.2011 ble en B-sjukdom, formaliserer og styrker det forhold at ansvaret for å
unngå smittespredning av dyresykdommer hører hjemme hos eierne av besetninger med
smittsomme sykdommer.
Betydningen av godt og bevisst smittevern og kontrollert livdyrhandel kan ikke understrekes nok,
og er like viktig etter saneringen er avsluttet som under snapping og resterende saneringsarbeid.
Gran, 24. januar 2013

Dag Lindheim
Prosjektleder
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Arvelig variasjon for holdbarhet hos sau
LEIV SIGBJØRN EIKJE¹, RAFAEL P. MAIA² , INGER ANNE BOMAN¹, OG RODRIGO LABOURIAU²
¹Norsk Sau og Geit, ²Institutt for Genetikk og Bioteknologi, Universitetet i Århus, Danmark

Innledning
I saueholdet har det blitt mer fokus på søyegenskaper. Bøndene ønsker seg i større grad søyer
som melker godt, har et funksjonelt jur, lette lamminger og som holder lenge. Det er fordi
høye lammetall og mål om høy lammetilvekst stiller mer krav til mordyrene og fordi det er
blitt viktigere med en lite arbeidskrevende sau, samtidig som god helse og velferd skal
ivaretas.
Holdbarhet kan ha sammenheng med sjukdom. Mange mener for eksempel at mastitt er en
viktig årsak til at søyer blir utrangert. Dette underbygges av to eldre studier som fant at 6,8 %
(Larsgard og Våbenø, 1993) og over 8,5 % (Gravdal, 1992) av søyene ble utrangert på grunn
av mastitt. Dessverre har det vært svært mangelfulle registreringer av mastitt i Sauekontrollen
fram til for et par år siden, noe som har gjort det vanskelig å undersøke muligheten for å avle
direkte mot denne sjukdommen.
Søyer som lever og produserer lenge, er også lønnsomt. Det vil ikke bare føre til lavere
veterinærkostnader, men også mer i husdyrtilskudd (utbetales for sauer over ett år). I tillegg
har voksne søyer som regel høyere avdrått, og det er lavere pris for saueslakt enn for
lammeslakt.
Noen utfordringer med avlsarbeid for holdbarhet er: egenskapen blir registrert sent i dyrets
liv, den kan være sammensatt av flere underliggende egenskaper, som avdrått og fruktbarhet, i
tillegg til helseegenskaper, og for saueholdet mangler det ennå gode nok registreringer om
holdbarhet fram til lamming som ettåring.
Til tross for utfordringene pågår det et arbeid for å undersøke arvelig variasjon for holdbarhet
hos sau med tanke på å beregne rutinemessig avlsverdier for denne egenskapen. Dette
arbeidet er presentert her.

Material og metode
Det er tatt utgangspunkt i registrerte spælsau-søyer i Sauekontrollen mellom 1999 og 2010,
som har lammet som ettåringer og som tilhører besetninger som var medlem i værering i 2011
(senere vil også andre raser bli inkludert). Dette utgjør 31 983 søyer, som er døtre til 4 135
værer.
Til analysen ble det brukt en proporsjonal hasard (far)modell som modellerer risiko for død
som en funksjon over tid. Tidsenheten var fra og med lamming som ettåring opp til lamming
som seksåring. En fordel med denne modellen er at den tar hensyn til at dyr som er i live
nødvendigvis også vil ha overlevd alle tidligere alderstrinn. Det vil si at den kan inkludere
informasjon om holdbarhet til søyer som ennå ikke har rukket å bli seks år.
Tre steder søyene kan dø ble inkludert som egenskaper i analysen for å se om årsaker til
død/holdbarhet på disse stedene har ulik arvelig bakgrunn. Dette ble gjort ved hjelp av en
såkalt konkurrerende risikomodell. Stedene ble kalt ”hjemme”, ”sommerbeite” (i hovedsak
skogs- og fjellbeite) og ”slakteri” og ble bestemt ved hjelp av utkodene i Sauekontrollen.
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Utkodene er vist i Tabell 1 sammen med en oversikt over andel registrerte søyer i de
forskjellige kategoriene.
Modellen inkluderte faste effekter som korrigerte for antall lam og kalenderår (begge som
tidsavhengig forklaringsvariabel, som vil si at verdiene kan endre seg over tid for hvert dyr),
og den inkluderte tilfeldige effekter av far og besetning-år.
Beregningene ble utført i programpakken DMU (Madsen m.fl., 2006).
Tabell 1. Andel søyer med utkoder og definerte steder å dø i prosent av alle søyer (både døde og levende), for
hele perioden og for 2010
Utkode
1999-20101
2010
Sted
1999-20101
2010
2,96
1,25
Død inne
2,08
0,54
Død på vårbeite
8,83
3,90
Hjemme
0,91
0,59
Død på høstbeite
1,69
0,79
Avlivet
1,19
0,73
Ukjent
5,32
4,82
Tapt på sommerbeite
7,06
4,82
Sommerbeite
1,74
Tatt av rovdyr
62,76
25,65
62,76
25,65
Slaktet
Slakteri
1
Høyere tall for hele perioden enn for 2010 fordi risikoen for at et dyr skal dø i løpet av en periode på flere år er
mye større enn for hvert enkelt år.

I kategorien hjemme inngår også utkodene avlivet og ukjent, men det er selvsagt mulig at
noen av disse sauene døde på sommerbeite. Ellers ser en at for hele perioden, fra 1999 til
2010, er det noen flere sauer som dør hjemme enn på sommerbeite, mens det er omvendt for
2010. Utkoden tatt av rovdyr har ikke vært i bruk de siste årene. Nå blir disse sauene
hovedsakelig ført som tapt på sommerbeite. Dette kunne også forekomme før det ble slutt på
tatt av rovdyr-utkoden.

Resultater
Arvegrader og genetiske korrelasjoner er vist i Tabell 2.
Tabell 2. Arvegrader og genetiske korrelasjoner for holdbarhet hjemme, sommerbeite og slakteri
Holdbarhet
Hjemme
Sommerbeite
Slakteri
Hjemme

0,071

Sommerbeite

-0,028

-0,527

0,101

-0,429
0,016

Slakteri

Arvegraden er størst for holdbarhet registrert på sommeren. Arvegraden for holdbarhet
hjemme er noe lavere. Det er ikke funnet særlig arvelige forskjeller for hvor gamle søyene er
ved slakting.
Den genetiske sammenhengen mellom holdbarhet hjemme og om sommeren er svært lav (og
ikke statistisk sikker). Det er tilsynelatende andre arvelige årsaker til at sauene dør hjemme
enn om sommeren. Avlsarbeid for holdbarhet hjemme forbedrer altså ikke holdbarheten om
sommeren, og omvendt. Begge disse holdbarhetsmålene har en ganske sterk negativ
sammenheng til holdbarhet målt ved slakting.
I Figur 1 er det vist den avlsmessige endringen for dødelighet hos søyer de siste 20 årene.
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Figur 1. Avlsmessig endring for dødelighet hos søyer

Økning i gjennomsnittlig avlsverdi over fødselsår til far betyr her altså en avlsmessig
tilbakegang for holdbarhet til søyene. Tilbakegangen er klart størst for holdbarhet om
sommeren, men også for holdbarhet hjemme er det en negativ trend. For holdbarhet til
slakting er det små endringer over år.
Modellen som er brukt til beregning av arvegradene og avlsverdiene opererer på en annen
skala enn modellene for egenskapene det blir avlet for i dag. Dette gjør at arvegradene ikke
kan sammenlignes direkte med arvegrader for andre egenskaper i avlsarbeidet på sau. Det
betyr også at det er usikkert hvor mye den negative trenden i holdbarhet utgjør i faktiske
enheter. Dette vil det bli arbeidet videre med.

Diskusjon
Arvegradsestimatene viser at det kan være mulig gjennom avlsarbeid å redusere antall søyer
som dør hjemme på gården og på skogs- og fjellbeite om sommeren, og dermed snu den
negative avlsmessige trenden som er observert for holdbarhet. Det ser imidlertid ikke ut som
at holdbarhet til slakting er en egnet avlsmålsegenskap, da den beregnede arvegraden er svært
lav.
Informasjon om holdbarhet til døtre vil foreligge sent i værens liv. Avlsverdiene har blitt
beregnet for værer som er blitt fedre til døtre som er over ett år. Det gjør at de bare kan brukes
som en opplysning om fedre, bestefedre osv i seleksjonen av prøveværer og første års
eliteværer, siden de som skal selekteres ennå ikke har rukket å få egne døtre som har lammet.
Det vil bli vurdert hvorvidt det er hensiktmessig å beregne avlsverdier for alle dyr (ikke bare
eldre værer), basert på annen slektskapsinformasjon enn døtre med lam.
Etter hvert vil det også bli beregnet genetiske sammenhenger til viktige
produksjonsegenskaper som lammetall og slaktevekt. Dersom sammenhengene viser seg å
være klart negative, må det vurderes å endre vektleggingen av disse egenskapene i den
samlede avlsverdien.
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Det er likevel sannsynlig at det vil være mer effektivt å drive avl for underliggende
enkeltegenskaper enn for holdbarhet som sådan (se for eksempel Sehested m.fl., 2009), men
dette krever registreringer i Sauekontrollen. Som nevnt innledningsvis er registreringen av
mastitt blitt mye bedre de siste par årene. Om denne trenden fortsetter vil disse registreringene
bli utnyttet i avlsarbeidet for holdbarhet, dersom mastitt hos sau viser seg å være arvelig.
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Identifisering av en genvariant som viser sterk
sammenheng med kullstørrelse hos norsk kvit sau.
DAG INGE VÅGE1, MAREN HUSDAL1, MATTHEW PETER KENT1, GUNNAR KLEMETSDAL1, THOR
BLICHFELDT2 OG INGER ANNE BOMAN2
1
Senter for integrert genetikk (CIGENE), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og
biovitenskap. 2Norsk Sau og Geit.

Innledning
Antallet lam som fødes og overlever har over lang tid vært en viktig egenskap i saueavlen.
Allerede på 1960-tallet ble det importert individer av finsk landrase for å øke fruktbarheten i
norske søyer, da de finske dyra var kjent for å være spesielt fruktbare. I perioden 1990 til
2012 har lammetallet per søye økt fra 1,86 til 2,10, og det er ikke uvanlig med kull på både 4
og 5 lam, noe mange oppdrettere finner problematisk. Utviklingen innenfor genomforskning
på sau gir oss nå muligheten til å undersøke om det finnes genetiske faktorer som har en sterk
påvirkning på denne egenskapen. I denne studien har vi brukt en såkalt Single Nucleotid
Polymorphism (SNP) - markører for å undersøke denne egenskapen hos norsk kvit sau
(NKS).
Om studien
Illumina’s SNP chip med sirka 50 000 genetiske markører for sau ble analysert i et
dyremateriale som består av 378 avkomsgranskede seminværer av NKS. For å undersøke om
det var noen sammenheng mellom enkeltmarkører og avlsverdien for lammetall ble det
benyttet en lineær mixed model (GEMMA) (Zhou og Stephens 2012). I denne programvaren
blir slektskapet mellom dyra beregnet på grunnlag av de ~ 50 000 genetiske markørene som
inngår i analysen, og slektskapet blir deretter tatt inn i modellen for å kunne skille mellom
effekten av slektskap og eventuelle funksjonelle effekter.
I denne studien identifiserte vi en mutasjon med spesielt sterk sammenheng med fruktbarhet
(Våge et al. 2013). Foruten å bli testet i de 378 værene, ble denne mutasjonen også undersøkt
i 1046 søyer (med til sammen 3 313 kull) for å undersøke hvor mye den påvirket lammetallet.
Søyene ble valgt fra en tilfeldig værering.
Resultater
Den første sammenlikningen viste at det var en sterk sammenheng mellom markører på
sauens kromosom 5 og avlsverdien for lammetall som vist i Figur 1A. I dette området ligger
det et gen som kalles «growth differentiation factor 9», eller GDF9. Det er tidligere vist tre
mutasjoner i dette genet som påvirker fruktbarhet hos sau (Hanrahan et al. 2004; Nicol et al.
2009; Silva et al. 2011). To av disse mutasjonene gir økt lammetall hos søyer som har
mutasjonen i enkel dose (heterozygote), mens søyer som har mutasjonen i dobbel dose
(homozygote) er sterile. Den tredje mutasjonen gir høyere fruktbarhet både i enkel og dobbel
dose. Ingen av disse kjente mutasjonene ble påvist i de norske NKS-seminværene.
Ved å sekvensere gjennom den kodende delen av GDF9-genet hos noen værer med
henholdsvis høye og lave avlsverdier for lammetall fant vi en mutasjon som så ut til å ha
sammenheng med værenes avlsverdier. Dette er en G>A mutasjon i genets nukleotidposisjon
1111 som forårsaker at aminosyren valin (V) byttes ut med aminosyren metionin (M) i GDF9proteinets posisjon 371. Dette er innenfor den bioaktive delen av proteinet som strekker seg
fra posisjon 319 til 453. Når denne GDF9 c.1111G>A mutasjonen ble testet i alle de 378
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værene samtidig med de ~50 000 andre markørene som ble brukt i den innledende studien,
fikk vi resultatet som er vist i Figur 1B. Denne viser at c.1111G>A har en langt sterkere
sammenheng med fruktbarhet enn noen av de andre ~50 000 SNPene som ble analysert.
Figur 1

Figur 1. Sammenhengen mellom genetiske markører på kromosom 5 og værenes avlsverdi for lammetall. Xaksen viser posisjoner i basepar på kromosom 5, og y-aksen viser den ukorrigerte –log10 av p-verdien for den
enkelte markør. I 1A vises dette plottet for alle markørene på Illuminas SNP-chip. Det samme vises i 1B, men
her er mutasjonen som ble funnet i denne studien tatt med.

For å forsikre oss om at dette sterke utslaget ikke skyldes forhold ved dyrematerialet laget vi
et såkalt QQ-plot som er vist i Figur 2. I dette plottet blir våre observerte p-verdier
sammenliknet med en teoretisk fordeling av p-verdier, gitt at det ikke var noen reelle
sammenhenger mellom markørene og fruktbarhet. I plottet til venstre (Figur 2A) ser vi et stort
avvik mellom observerte og forventede verdier, særlig GDF9 mutasjonen bidrar kraftig til
dette avviket. I plottet til høyre (Figur 2B) har vi brukt genotypen til GDF9 c.1111G>A som
kovarians i modellen, og som figuren viser er det nær sammenheng mellom observerte og
forventede verdier. Dette illustrerer at det er GDF9 mutasjonen som forårsaker dette avviket,
og ikke underliggende strukturer i dyrematerialet. Det gir grunn til å feste lit til dette
resultatet.
Figur 2.
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Figur 2. Sammenlikning av observerte p-verdier i studien (y-aksen) og en forventet fordeling (x-aksen)(2A)). I
2B vises det samme plottet når genotypen for GDF9 c.1111G>A er brukt som kovarians i modellen.

Ved å sammenholde værenes avlsverdier og genotype for GDF9-mutasjonen, anslår vi at
værer som er homozygote for mutasjonen (AA) gir 0,46-0,57 flere lam enn de som er
homozygote for villtypen (GG). Dette er et forsiktig anslag, fordi vi må anta at frekvensen ute
i besetningene fortsatt er ganske lav, og homozygote værer vil derfor i hovedsak få døtre som
er heterozygote. Vi analyserte derfor også 1046 søyer, og fant at 15 av disse var homozygote
AA, 259 var heterozygote AG og 772 var homozygote GG. Det gir en frekvens for A-allelet
på 14 %. Som det fremgår av Tabell 1 blir forskjellen mellom AA-genotypen og GGgenotypen nærmere 1 lam per kull (gjennomsnittet av effekten fra kull 1 til 5).
Tabell 1. Sammenlikning av lammetall mellom søyer med ulik GDF9-genotype over
maksimalt 5 kull per individ.

Antall søyer
Lammetall, gj.snitt
Lammetall, maks
Antall søyer
Lammetall, gj.snitt
Lammetall, maks
Antall søyer
Lammetall, gj.snitt
Lammetall, maks
Antall søyer
Lammetall, gj.snitt
Lammetall, maks
Antall søyer
Lammetall, gj.snitt
Lammetall, maks

AA
12
2,25
4
11
2,36
4
8
3,88
5
8
3,63
5
5
3,60
5

Genotype
AG
182
1,83
3
207
2,35
4
180
2,59
5
126
2,69
5
98
2,78
5

GG
545
1,64
3
609
2,07
4
546
2,28
4
452
2,51
5
324
2,46
5

Gjennomsnitt
- 5 kull
Lammetall

3,14

2,45

2,19

Alder
søye
1

2

3

4

5

Differanser
AG-GG
AA-AG
AA-GG
0,42

0,19

0,61

0,01

0,28

0,29

1,29

0,31

1,60

0,94

0,18

1,12

0,82

0,32

1,14

0,70

0,25

0,95

For å undersøke om den påviste GDF9-mutasjonen har blitt påvirket av avlsarbeidet for økt
fruktbarhet, har vi sett på utviklingen i allelfrekvens hos seminværene i perioden 1990-2009
(Figur 3). Den viser en økning i allelfrekvens for GDF9 c.1111A fra 0,13 til 0,45, og indikerer
en tydelig økende trend.
Figur 3.
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Figur 3. Utviklingen av allelfrekvensen for GDF9 c.1111A blant norske seminværer i perioden 1990-2009.

Diskusjon
Vi har identifisert en mutasjon i GDF9-genet som viser en sterk sammenheng med
avlsverdien for lammetall hos norske seminværer. Denne mutasjonen er tidligere påvist i
Belclare og Cambridge søyer, men ble ikke da forbundet med økt fruktbarhet. Grunnen til
dette var at man forventet at homozygote dyr ville være sterile, og siden denne mutasjonen
ikke ga sterile dyr ble den ikke testet videre (Hanrahan et al. 2004). Hvorvidt dette er den
mutasjonen som forårsaker forskjellene i lammetall, eller om dette skyldes en mutasjon som
er nært koblet, kan vi ikke med sikkerhet avgjøre basert på denne studien. Det at mutasjonen
er lokalisert i den bioaktive delen av proteinet gjør den til en sannsynlig kandidat. At
mutasjonen kan være funksjonell underbygges også av at aminosyren valin (villtypen) finnes
i denne posisjonen hos alle andre pattedyr som er undersøkt.
Den fenotypiske effekten av denne mutasjonen er beregnet i seminværene og i 1046 søyer.
Siden bare 15 søyer i dette materialet var homozygote for mutanten (AA), er det fortsatt et
svakt grunnlag for å fastslå med sikkerhet hva denne mutasjonen betyr for lammetallet. Vi har
derfor samlet inn ytterligere rundt 1000 søyer som blir genotypet i disse dager for å supplere
dette materialet.
Hvordan denne mutasjonen skal håndteres i avlsarbeidet er en avlspolitisk avgjørelse som
NSG som organisasjon må ta. Saken vil bli grundig drøftet i NSGs avlsråd for sau i juni 2013.
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Frossent surfôr til sau
INGJERD DØNNEM OG KNUT EGIL BØE³
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Innledning
Under vanskelige innhøstingsforhold med mye regn vil gras med høyt vanninnhold (lav
tørrstoffprosent) kunne bli høstet og presset til rundballer. Innholdet av tørrstoff i norske
surfôrprøver viste at 41 % av surfôrprøvene hadde en TS% på < 25 % (NorFor, 2011).
Grassurfôr i rundballer med lav tørrstoffinnhold, men også grassurfôr i siloer, vil fryse ved
lave temperaturer om vinteren. Dette er et kjent problem i norsk husdyrhold. Etter det vi
kjenner til finnes det merkelig nok ikke data som viser hvordan frossen silo påvirker
fôropptak og fôropptaksadferd hos søyer, og heller ikke for storfe og geit. Fôring med frossent
grassurfôr til søyer vil kunne medføre to mulige problemer. Spesielt hvis søyene går i
uisolerte bygninger vil dyrene måtte gnage for å få løs biter av det frosne surfôret. Etetiden vil
da gå opp og potensielt vil fôropptaket kunne bli redusert. Det andre problemet er knyttet til at
dyrene må bruke energi for å varme opp surfôret til kroppstemperatur. Vanligvis utgjør energi
til å varme opp fôret en relativt liten andel av det totale varmetapet, men under ekstreme
forhold, slik som lave utetemperaturer, kan denne komponenten bli betydelig (Curtis, 1981). I
en studie av effekt av drikkevannstemperatur, fant Brod et al. (1982) at ved en
vanntemperatur på 0, 10 og 20 °C, tok det henholdsvis 108, 96 og 96 minutter før
temperaturen i vomma var tilbake til normalnivå. Endringer i vomtemperaturen ser imidlertid
ut til å ha veldig begrenset effekt på rektalremperaturen (Brody et al., 1955, Beatty et al.,
2008).
Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av frossent grassurfôr på fôropptak,
preferanse for fôr og fôropptaksadferd hos drektige søyer.

Material og metode
Forsøksopplegg
Forsøket ble gjennomført ved Senter for husdyrforsøk, UMB i januar og februar 2012, og
forsøket hadde fire behandlinger. 1. Frossent grassurfôr (FR), 2. Delvis tint grassurfôr (DT),
3. Frossent grassurfôr som er hakket og ristet før utfôring (HR) og 4. Ikke-frossent grassurfôr
(IK, kontroll). Åtte drektige søyer ble for delt på to 4 x 4 latinske kvadrater, hver med fire
behandlinger og fire forsøksperioder a 14 dager. De første syv dagene av hver forsøksperiode
var forberedelse til forsøk.
Fôr og fôring
Forsøksfôret ble høstet fra blandingseng fra 1. slått den 21. juni 2011, og ensilert i rundballer.
Surfôret ble pakket i plastposer med 12 kg i hver pose og satt på fryselager fram til bruk. Alt
grassurfôret til behandling 1, 2 og 4 ble kjørt gjennom en grasriver før det ble pakket og
fryselagret. Pakkene fra behandling 3 ble kjørt gjennom den samme riveren før fôring.
Behandling 2 ble satt til tining 6 timer før fôring.
Fôropptaket ble målt 4 dager på slutten av hver forsøksperiode, der nytt fôr ble tildelt hver
dag klokken 14:00, og veid ut neste dag kl 12:00. Prøver av surfôr og surfôrrester ble
analysert for kjemisk innhold ved LabTek, IHA og Eurofins, Moss (Tabell 1). Søyene ble veid
hver uke i to påfølgende dager.
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Tabell 1. Kjemisk sammensetning av grassurfôr (g/kg TS om ikke annet oppgitt).
TS g/kg
33,0
Aske
72
Råprotein
108
NDF
549
pH
4,0
Mjølkesyre
35,0
Eddiksyre
6,1
Smørsyre
0
Maursyre
11
Etanol
9,3

Dyr og oppstalling
Åtte drektige, 3 – 4 år gamle søyer av rasen Norsk Hvit Sau ble tilfeldig plukket ut fra
besetningen til Senter for husdyrforsøk, UMB. Vekt ved start av forsøket var 89,4 ± 14,4 kg
og ved slutten av forsøket 94,5 ± 15,2 kg. Under forsøket ble søyene holdt i enkeltbokser (1,2
x 1,2 m) i et uisolert hus. Foran hver binge stod en fôrkasse som inneholdt den oppveide
fôrrasjonen. Gulvet i bingene var dekket av et tykt lag av halm som strø.
Lufttemperaturen i rommet under forsøket var mesteparten av tiden lavere enn 0 °C (se figur
1).
8
6
Lufttemperatur (°C)

4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

Figur 1. Lufttemperatur i rommet under forsøket.

Fôrpreferansetest
Etter at hovedforsøket var avsluttet ble søyene satt inn i et preferanseforsøk der de kunne
velge mellom to av fôrtypene/behandlingene i ett døgn og med et opplegg der de suksessivt
ble eksponert for alle kombinasjoner av behandlinger i en randomisert rekkefølge innenfor en
seks dagers periode. To store bokser, hver inneholdende 6,0 kg fôr fra en av to behandlinger
ble satt opp foran boksen til hver søye. Rester ble tilbakeveid etter fire timer (kl. 18:00) og
etter 22 timer (kl. 12:00).
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Fôropptaksadferd
Søyenes fôropptaksadferd ble registrert av en observatør hvert annet minutt i seks timer fra
fôret ble tildelt kl. 14:00 på en dag i slutten av hver forsøksperiode. Følgende etogram ble
brukt:
-

Ligger
Står med hodet inne i bingen,
Står med hodet over fôret, men ingen kontakt med fôret
Tygger og har mat i munnen men ingen kontakt med fôret
Spiser normalt, munn i kontakt med fôret
Gnager/drar av fôr fra blokk med frossent fôr

Resultater
Fôropptak
Daglig fôropptak var lavest når søyene fikk hakket og ristet surfôr, noe høyere når de fikk
frossent surfôr og høyest når de fikk ikke-frossent surfôr, men forskjellene var relativt små
(Tabell 2). Fôropptaket de første fire timene etter tildeling var imidlertid klart høyest når
søyene fikk ikke-frossent surfôr og lavest når søyene fikk frossent surfôr.
Tabell 2. Fôropptak og fôropptaksadferd i de ulike behandlingene.
Frossent
Delvis tint
Hakket og
grassurfôr
grassurfôr
ristet
FR
DT
HR
Daglig fôropptak (kg/søye)
5,57 ± 0,31b 5,61 ± 0,36bc
5,20 ± 0,30a

Ikke frossent
grassurfôr
IK
5,84 ± 0,39c

P
< 0,01

Fôropptak 14:00 – 18:00
(kg/søye)

2,36 ± 0,25a

2,88 ±0,26b

2,65 ± 0,19b

3,31 ± 0,29c

< 0,0001

Spiser normalt

43.3 ± 7.2 a

59.8 ± 6.9 b

69.9 ± 6.0 bc

74.8 ± 4.3 c

< 0.0001

Gnager/drar av fôr fra blokk
med frossent fôr

38.1 ± 6.5 a

20.2 ± 3.9 b

9.2 ± 4.3 c

0.9 ± 0.6 c

< 0.0001

Fôropptaksadferd
Total tid som søyene brukte på fôropptak (munnen i kontakt med fôret) var signifikant kortere
i kontrollgruppen (Tabell 2). Når søyene fikk tildelt en eller annen form for frossent
grassurfôr brukte de mer tid på å gnage og dra løs gras fra den frosne blokken av fôr, og dette
var mest fremtredende når søyene fikk frossent grassurfôr.
Fôrpreferanse
Det var ingen forskjell i preferanse for de ulike fôrtypene/behandligene (Figur 2) verken de
første fire timene (P = 0,12 til P = 0,86) eller for hele døgnet (P = 0,25 til P = 0,53).
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Figur 2. Fôropptak (% av totalt fôropptak) for parvise tester for preferanse.

Oppsummering
Selv om fôropptaket de første fire timene var klart høyest når søyene fikk ikke-frossent surfôr,
var forskjellen svært små når vi ser på samlet fôropptak pr. døgn. Søyene viste heller ingen
klar preferanse for å velge ikke-frossent surfôr fremfor frossent surfôr i valgforsøket. Dette
antyder at belastningen for søyene ved å spise frossent surfôr ikke er store. På den annen side
kan det være at ved omgivende lavere temperaturer og med surfôr med lavere tørrstoffinnhold
kan dette påvirke søyenes fôropptak i større grad.
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Erfaring med gruppelamming med Knarrhults
lammingsbokser i norske besetninger
ANNE MARIT SLÅTSVEEN RØD OG KNUT EGIL BØE
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Innledning
Under lamming er arbeidsforbruket svært høyt (e.g. Connolly, 2000). Det høye
arbeidsforbruket i lammingsperioden er en viktig begrensende faktor i hvor stor besetning en
produsent kan ha. Forsøk der innendørs lamming ble sammenlignet med lamming på beite
(Wassmuth et al., 2001; Carson et al., 2004) viste at arbeidsforbruket var lavere og
lammedødeligheten den samme som på beite. Blant annet på grunn av mye snø er utendørs
lamming antagelig lite aktuelt de fleste steder i Norge. Et system med gruppelamming
innendørs vil muligens kunne redusere arbeidsforbruket noe i forhold til det tradisjonelle
opplegget under lamming med søyer i enkeltbokser. Gruppelamming kan imidlertid potensielt
gi problemer med mor-avkom bindingen. En amerikansk studie (Gonyou, 1985) undersøkte et
gruppelammingssystem der søyer som skulle lamme ble holdt innendørs i en gruppe og
rommet var utstyrt med enkeltbokser (eng. cubicles) som søyene kunne gå inn. Studien viste
at bare 50 % av søyene fødte sine lam inne i disse boksene. Et svensk firma, Knarrhult,
markedsfører nå et lignende system i Scandinavia, med enkeltbokser der søyene kan gå inn
(figur 1). En terskel i inngangen skal hindre lammene i å gå ut av boksen, men søya skal
kunne gå ut og inn for blant annet å spise og drikke. Om ønskelig kan søya stenges inne i
lammingsboksen ved å lukke porten.

Figur 1. Lammingsboks fra Knarrhult.(Bildet er fra Nortura)
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Den potensielle arbeidsbesparelsen ved et slikt system ligger i at søyene kan fôres og tildeles
vann på et sentralt sted. I en spørreundersøkelse til norske saueholdere som ble utført tidlig i
2011 (Simensen et al., 2012), oppga bare en saueeier at de praktiserte gruppelamming.
Henvendelser til diverse innredningsfirmaer og konsulenter antyder imidlertid at dette antallet
er langt høyere.
Formålet med denne undersøkelsen var å undersøke hvor mange norske saueholdere som har
en form for gruppelamming og hvilke erfaringer disse saueholderne har så langt.

Material og metode
Alle forhandlere av lammeboksfront type Knarrhult ble kontaktet i mars 2012. Disse
forhandlerne fremskaffet adresse til alle som hadde kjøpt lammeboksfront type Knarrhult,
totalt 32 sauebesetninger. Alle disse besetningene ble forsøkt oppringt i månedsskifte mai/juni
2012 for å stille noen spørsmål om deres bruk og erfaringer med denne lammeboksfronten.
Det lykkes å komme i kontakt med totalt 23 sauebesetninger.
I 20 av de 23 besetningene ble lammingsboksene brukt i det vi kan betegne som et
gruppelammingssystem, der altså søyene kunne gå inn og ut av lammingsboksen, mens i tre
av de 23 besetningene ble søyene holdt inne i lammingsboksene hele tiden. Grunnlaget for de
videre spørsmålene om erfaringer med lammingsboksene er således hentet fra de nevnte 20
besetninger.

Resultater
Generelt
I 15 av besetningene var søyene Norsk Hvit sau, og i de resterende 5 besetningene var det
andre raser. I tre besetninger var det mindre enn 50 søyer som lammet, i seks besetninger var
det 50 – 100 søyer som lammet, i åtte besetninger var det 100 – 200 søyer som lammet og tre
besetninger hadde mer enn 200 lamminger.
Totalt var det syv av bygningene som var uisolerte (kalde) og 12 som var isolerte (varme)
bygninger, og en som var både isolert og uisolert.
Åtte av besetningene hadde < 10 lammeboksfronter mens 12 av besetningene hadde > 10
lammeboksfronter(figur 2).
8
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Antall lammeboksfronter

Figur 2: Antall lammeboksfronter per gård.
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Motivasjon til anskaffelse
De fleste som hadde Knarrhult lammeboksfronter hadde kjøpt disse fordi det så enkelt ut i
bruk, det er arbeidsbesparende, og de likte systemet. Noen hadde også kjøpte en eller to
lammebokser først for å prøve det ut i småskala, for deretter å kjøpe flere lammebokser etter
hvert når de syntes det fungerte godt. Fem av de som er med i undersøkelsen var også
forhandlere av produktet. To av de spurte saueholderne hadde hatt systemet i en
lammingsperiode, ti hadde hatt det i to år, fire i tre år, to i fire år, en i fem år og en i seks år
(figur 3).
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Figur 3:Antall år de forskjellige gårdene har brukt Knarrhults lammeboksfronter.
Rutiner ved lamming
De fleste (15 av 20) saueholderne satt søya inn i lammeboksen under lamming eller rett
etterpå, mens de resterende fem saueholderne satt inn søyene i lammeboksene konsekvent
bare rett etter lamming. I elleve av de 20 besetningene ble søyene stengt inne i boksene det
første døgnet etter lamming, mens i de andre ni besetningene hadde søyene tilgang til
fellesarealet hele tiden. Stort sett var lammeboksen i bruk til lammene selv gikk ut, men hvis
det var stort ”trykk” av antall sau som skulle lamme, var det mulig at bonden flyttet ut søya og
lammene etter ett til to døgn hvis de ikke gikk ut selv. To av saueholderne valgte å sette inn
lammeboksene 14 dager til en måned før lammingstidspunkt slik at søyene ble vant til
boksene. Disse bøndene mente da at suksessen ved at søyene selv velger å gå inn i
lammeboksen er vesentlig høyere.
Erfaringer med bruk
De fleste saueholderne mente at eldre søyer med veldig store jur kunne ha problemer med å
komme over inngangsterskelen til lammeboksen før fødsel. Etter fødsel var terskelen aldri noe
problem. Saueholderne hevdet generelt at Knarrhult lammebokssystem var svært enkelt å
sette opp og ta ned. Samtlige av de spurte mente at systemet har gjort arbeidet med
lammingen lettere, men ikke av særlig kortere varighet ettersom en uansett må være i fjøset
og følge med ved lammingstiden.
Gulv
Generelt var det ingen av saueholderne som mente at underlag hadde stor betydning for bruk
av Knarrhults lammebokser. Noen påpekte likevel at ved bruk av talle må en være nøye med å
ta ut en del talle før nytt strø legges på, slik at ikke det bygger for mye på terskelen i
lammeboksfronten. Enkelte saueholdere påpekte videre at ved bruk av strekkmetall/plastrister
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var det noen søyer som kviet seg for å hoppe over terskelen grunnet noe glatt underlag. Talle
ble brukt som gulv i 8 av besetningene mens det var strekkmetall i 5 besetninger. I de
resterende 7 besetningene var det enten plastspaltegulv og/eller komposittgulv.
(figur 4)
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Figur 4:Type gulv hos de forskjellige gårdene.

Oppsummering
Gruppelammingssystemer ser ut til å være lite utbredt i Norge, men saueholderne som hadde
anskaffet Knarrhults lammingsbokser var generelt godt førnøyde. De saueholderne som
brukte lammingsboksene som tiltenkt mente de sparte arbeid, men ikke tid, da de måtte være
tilstede under lammingen uansett.
Erfaringer antyder at få av søyene frivillig går inn og lammer i boksene, og saueholderne har
etablert klare rutiner der søyene manuelt flyttes inn i boksene under eller rett etter lamming.
Saueholderne oppga at lammingsboksene var lett å sette opp, faktisk uavhengig av gulvtype
(talle, strekkmetall, plastrister).
Et av flere uavklarte spørsmål er om det kan oppstå problemer med mor-avkom bindingen hos
lam som tidlig kommer seg ut i fellesarealet.
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Brukernes vurderinger av driftsbygninger for sau resultater fra en spørreundersøkelse
EGIL SIMENSEN, CAMILLA KIELLAND
Institutt for produksjonsdyrmedisin/Norges veterinærhøgskole

Innledning
Et viktig mål i saueholdet er å sikre optimal produksjon og god dyrevelferd. En stor del av
året holdes sauene inne, og gjennom forskningen kan vi skaffe oss objektive mål for hvordan
bygningen fungerer, og hvordan ulike bygningsrelaterte faktorer virker inn på ulike
produksjons- og helsemål, samt dyras atferd. Men det er også viktig å dra nytte av brukernes
erfaringer når framtidas sauehus skal utformes.
En spørreundersøkelse ble gjennomført for å skaffe informasjon om driftsbygninger for sau.
Som en del av undersøkelsen ble brukerne bedt om å vurdere i hvilken grad de var fornøyd
eller misfornøyd med ulike løsninger. Samtidig ble de bedt om å gi uttrykk for hva som
spesielt bør prioriteres ved utvikling av nye systemer. Denne rapporten omhandler resultater
fra brukerundersøkelsen.

Materiale og metoder

Spørreundersøkelsen ble foretatt vinteren 2011. Ut fra produsentregisteret (husdyrregisteret)
til Statens landbruksforvaltning som inkluderte ca. 14.000 bruk med sau i 2010, ble det valgt
ut 1/3 av bruk med 40-60 vinterfôra sauer, ½ med 60-120 sauer, og alle med mer enn 120
sauer, til sammen 5098 bruk. Disse var fordelt over hele landet. Det ble sendt brev til eierne
hvor de ble anmodet om å besvare et spørreskjema over Internett, og det kom svar fra 635. Av
disse ble 624 brukt i analysene.
Spørreskjemaet inkluderte spørsmål om brukeren, besetningsstørrelse, hustype, planløsning
og innredninger, hold av sauene i perioden før, under og etter lamming, samt
smittebeskyttelse. Brukerne ble bedt om å vurdere 8 ulike faktorer knyttet til driftsbygning og
stell etter en poengskala fra 1=meget bra til 5=meget dårlig. Assosiasjoner mellom disse
poengsatte variablene og ulike bygningsrelaterte faktorer ble testet i multiple
regresjonsmodeller (Proc GLM i SAS).
Brukerne ble videre bedt om å angi i fritekst hvilke forhold ved driftsbygningen de var minst
og mest fornøyd med. Den første faktoren som ble nevnt i hvert av svarene ble kodet. De tre
faktorene som var høyest rangert ble analysert i forhold til relevante bygningsrelaterte
faktorer i de aktuelle besetningene, og testet mot de øvrige besetningene med en Chikvadrattest. Brukerne ble til slutt bedt om å angi i fritekst hvilke forhold ved driftsbygningen
som de mente spesielt burde prioriteres ved utviklingen av nye systemer. Også her ble den
faktoren som først ble nevnt kodet.

Resultater

Gjennomsnittlig besetningsstørrelse var 113,7 vinterfôra sauer (standardavvik 70,5). I
vintersesongen ble sauene på 63 % av bruka holdt i isolerte hus, 27 % i uisolerte hus og 10 %
hovedsakelig ute. 77 % av driftsbygningene hadde drenerende golv i bingene, de fleste med
full kjeller under. 125 bruk hadde driftsbygninger bygd i 2000 eller senere.
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Gjennomsnitt og (standardavvik) for faktorene som ble evaluert etter poengskalaen 1= meget
bra til 5=meget dårlig var følgende:
Hussystem (isolert, uisolert, ute): =2,29 (1,17)
Klima/ventilasjon: =2,36 (1,13)
Planløsning (bingearrangement, fôringssystem, dyreflyt): =2,56 (1,14)
Plassforhold i bingene: =2,2,31(1,17)
Golvtype i bingene (drenerende, tett): =2,25 (1,23)
Gjødselhandtering: =2,56 (1,13)
Mulighet for å skille fra søye og lam i forbindelse med lamming: =2,31 (1,25)
Plassforhold etter lamming: =2,68 (1,14)
Generelt var det planløsningen og plassforhold etter lamming som brukerne var minst fornøyd
med.
Hovedresultatene fra modellene hvor de poengsatte faktorene ble sammenholdt med
bygningsrelaterte faktorer er vist i Tabell 1. Hustype (isolerte hus, uisolerte hus eller
hovedsaklig ute) hadde ingen signifikant effekt i noen av modellene. Derimot hadde faktoren
hus/golv assosiasjoner med flere av responsvariablene. Det var uisolerte hus med tett golv
som skilte seg ut med de mest fornøyde brukerne.
Med hensyn til byggeår, var brukerne mest fornøyd med plassforhold og gjødselhandtering i
bygd etter år 2000. For gjødselhandtering var det i tillegg en assosiasjon med type
gjødsellager; brukerne var minst fornøyd der hvor det var drenerende golv i bingene og
gjødselgrop under. Plassforhold i bingene var assosiert med uisolerte hus med tett golv og
bingeareal per sau. I uisolerte hus med talle var bingearealet per sau større enn i isolerte hus,
og dette gir bedre muligheter for å skille ut søyer og lam ved lamming, og bedre plass etter
lamming.
Tabell 1. Oversikt over bygningsrelaterte faktorer som hadde signifikante assosiasjoner med brukernes
vurderinger (poengskala fra 1=meget bra til 5=meget dårlig) i statistiske modeller (*=p<0,05,**x=p<0,01,
***=p<0,001).
Faktorer evaluert
Hussystem
Klima/ventilasjon
Planløsning binger
Plassforhold
Golv
Gjødselhandtering
Skille ved lamming
Plass etter lamming

Bygningsrelaterte faktorer
Hus/golv
**
*

Byggeår

Bingeareal/sau

Gjødsellager

***
**
*

***
**

*

**
**

Faktorer ved driftsbygningen som brukerne var minst og mest fornøyd med

Brukernes vurderinger av hva de var minst og mest fornøyd med, og som bør prioriteres ved
utvikling av nye systemer er vist i Tabell 2.

267

Husdyrforsøksmøtet 2013

Tabell 2. Forhold ved driftsbygningen/driftsopplegget som brukerne var minst og mest
fornøyd med, samt forhold ved driftsbygning/driftsopplegg som de spesielt mente burde
prioriteres ved utvikling av nye systemer. De tre høyest rangerte faktorene innen hver
kategori.

Minst fornøyd (518 svar)
Fôring/fôringssystem
Gjødselhandtering
Klima/ventilasjon
Mest fornøyd (518 svar)
Fõring/fôringssystem
Bingesystem
Klima/ventilasjon
Prioriteringer, nye systemer (431 svar)
Fôringssystem/fôring
Binger/innredninger/plassforhold
Flytting/sortering av dyr - dyreflyt

Antall

%

82
78
58

16,0
15,2
11,3

107
86
61

20.7
16.6
11.8

136
67
47

31,6
15,5
10,9

Fôring/fôringssystem var den faktoren som brukerne var både mest og minst fornøyd med. I
fjøs med hovedgang i midten og tverrstilte binger og fôrbrett var en høyere andel av brukerne
misfornøyd med fôringssystemet sammenlignet med fjøs med langsgående binger og fôrbrett.
I hus med drenerende golv var en høyere andel av brukerne misfornøyd med klima/ventilasjon
sammenlignet med bruk med tett golv, som først og fremst ble brukt i uisolerte hus. For begge
de nevnte faktorene var det motsatte tilfelle der hvor brukerne var mest fornøyd. I fjøs med
tett golv og talle, men også fjøs med gjødselgrop, var en høyere andel av brukerne mer
misfornøyd med gjødselhandteringssystemet sammenlignet med drenerende golv og
gjødselkjeller. Med hensyn til prioriteringer ved nye systemer var også fôringssystem/fôring
høyest rangert. Kun 4 % av de som svarte hadde som høyeste prioritet å utvikle billigere
driftsbygninger.

Kommentarer

Det ble funnet at hustype (isolerte hus, uisolerte hus eller hovedsaklig ute) ikke hadde noen
signifikant assosiasjon med brukervurderingene i de statistiske modellene. Det vil si at
brukerne ikke vurderte miljøet forskjellig i isolerte og isolerte hus, heller ikke når det gjelder
arbeidsmiljø. Dette gir en antydning om at det ikke var hussystem som sådant, men
utformingen ellers som bevirket hvorvidt brukerne var fornøyd eller ikke. Ikke uventet var
brukerne med de nyeste driftsbygningene de mest fornøyde.
Analysen av faktorene som brukerne var mest/minst fornøyd med viste at det var
fôringssystem/fôring de var mest opptatt av. Det var også denne faktoren som brukerne
prioriterte høyest ved utviklingen av framtidige systemer.
Ut fra svarene i fritekst var det få brukere som så det som en prioritert oppgave å utvikle
kostnadseffektive driftsbygninger. Det kan ha sammenheng med måten spørsmålet ble stilt på.
Muligens kunne svarene blitt annerledes med forhåndsdefinerte i stedet for åpne spørsmål.
Det var forventet at flere hadde vært opptatt av økonomi ettersom kostnadene ved å bygge nye
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hus i dag er så høye at de har stor innflytelse på lønnsomheten i saueholdet. Det er mange
faktorer som avgjør valg av bygningsløsning, og som ikke bare har relasjon til forventninger
om størst mulig lønnsomhet. De aller fleste, uavhengig av driftsomfang, prioriterer derfor ikke
de rimeligste løsningene for enhver pris.

Etterord

Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid mellom Småfeprogrammet for fjellregionen,
Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Animalia, og er finansiert av
Småfeprogrammet.
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GPS-merking av sau på øybeite langs Helgelandskysten
VIBEKE LIND, NORVALD RUDERAAS OG ROLF RØDVEN
Bioforsk Nord, 8860 Tjøtta

Innledning

Beitenæringen i Norge er basert på utnytting av et mangfoldig og skiftende naturgrunnlag, og
dette gjenspeiles i ulike driftsformer og lokale tilpasninger. Stortingsmelding nr. 9, 2011-12,
«Velkommen til Bords», fokuserer på å styrke det beitebaserte husdyrhold – et husdyrhold
med god dyrevelferd som gir grunnlag for produksjon av «prima» kjøtt basert på fornybare og
stedegne ressurser. Dette mangfoldet gir grunnlag for differensierte produkt – ikke bare kjøtt
men også kulturlandskap er et resultat av samspillet mellom natur og næring. I Norge beiter
sauen tradisjonelt på fjellbeite om sommeren men det er økende etterspørsel etter bruk av
andre typer utmarksbeite. Helgelandskysten i Nordland fylke har en karakteristisk skjærgård
som består av utallige små og store øyer, fra små holmer og skjær mindre enn 10 daa til store
bebodde øyer opp til 500 km2 store.
Tidligere var de fleste av disse øyene bebodd og ble utnyttet til husdyrbeite, men
strukturendringer i samfunnet har medført fraflytting, som igjen har påvirket bruken av øyene
til beite. Utfordringer med rovdyr i de tradisjonelle fjellbeitene i innlandet kombinert med
gode tilskuddsordninger, har ført til en økende bruk av øybeite. Variasjonen mellom øyer er
enorm, både hva angår størrelse, vegetasjon og tilgang på ferskvann. Dyretetthet av beitende
sau og storfe må derfor tilpasses disse forholdene. Siden mange av øyene er relativt flate (4070 m over havet) vil det lokale klima ha stor innflytelse på beiteperiodens lengde (Lind &
Eilertsen, 2004). Tradisjonelt har mange øyer blitt beitet av Gammel Norsk Sau (GNS) på
helårsbeite, men flere og flere øyer beites nå også av Norsk Kvit sau (NKS), enten alene eller
i kombinasjon med GNS. Bondens erfaring gjennom år danner grunnlag for å ta i bruk nye
øyer til beite men vi vet lite om potensialet for bruk av øy beite til sau og storfe. Det er derfor
initiert et prosjekt som skal undersøke bruken av øybeite til sau. Beiteutnyttelse, produksjon
(tilvekst og slaktevekt) samt planteseleksjon blir undersøkt. I denne artikkel vil vi presentere
foreløpig resultater av tilvekst hos lam fra to øyer som ble beitet av NKS i 2012.

Materiale og metoder

Forsøket ble gjennomført på henholdsvis Buøya (66,6oN 12,9oE) og Sandvær (66,3oN 12,7oE)
i Nordland fylke sommeren 2012. Buøya er ca. 260 daa stor og Sandvær er 520 daa. Fra
24.mai til 3.september beitet 15 søyer med tvilling lam på Buøya og 6 søyer med tvillinglam
på Sandvær. Alle lammene ble veid ved fødsel, ved slipp på øya, to ganger i løpet av
sommeren (22.juni og 17.juli) og ved sanking fra øya. Alle søyene ble hver utstyrt med en
GPS (Global Positioning System) sender (Telespor ©) som logget dyrets posisjon hver 6.time
gjennom hele beitesesongen. GPS senderne ble brukt for å lokalisere om sauen oppholdt seg
innenfor eller utenfor et definert foretrukket beiteområde.
For å klassifisere beiteområder, ble det brukt flyfoto (Norgeibilder.no). Buøya har kalkfattig
berggrunn og vegetasjonen kjennetegnes som artsfattig. De beiteområder som karakteriseres
som god og foretrukket (totalt 37 daa) består av strandeng og gammel slåttemark, som ikke
lengre er i bruk. Vegetasjonen her er dominert av gras. Utenfor disse områdene består beitene
av artsfattig røsslyng-dominert lynghei. På Sandvær er berggrunnen kalkrik noe som gir en
artsrik gras- og lynghei. Det er ikke gammel slåttemark på denne øya og vegetasjonen synes
mer homogen. Området som er definert «bedre» (146 daa) inneholder en del strandeng.

270

Husdyrforsøksmøtet 2013
Innvirkning av mors alder og bruk av habitat på lammenes tilvekst er estimert ved å bruke
lineære mixed modeller. Individnummer for hvert lam ble tatt med i modellen som tilfeldig
konstant og tilfeldig stigningstall for å kontrollere for gjentatte målinger på samme individ.
Øy ble tatt med som tilfeldig konstant. Habitatbruk ble definert som andelen av GPS
posisjoner innenfor det predikert beste beiteområde. Alle statistiske analyser ble gjort i R,
version 2.14.1 (R Development Core Team, 2008)

Resultater
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Det var en lineær tilvekst på alle lam på 310 g per dag (95%CI [0,29; 0,32]) gjennom hele
beiteperioden (Figur 1), med forskjellig tilvekst mellom individ (i.e. ΔAICc = 32,7, intercept:
σ = 3,49 slope: σ = 0,04). Lam av 2-åringe søyer var i gjennomsnitt 2,16 kg tyngre enn lam av
ettåringer. Søyer hadde en andel mellom 0,3 og 0,7 av lokasjoner innenfor det definerte
beiteområde. Bruken av beite var påvirket av søyas alder (ΔAICc = 6,1), der 2-åringer hadde
11 % høyere andel av lokasjoner innenfor det definerte beiteområde sammenlignet med
ettåringer (95%CI= [8,96, 12,06]). Økt beitebruk hadde positiv innvirkning på lammenes vekt
(inkludert i modellen med lammetilvekst; ΔAICc = 0,83), men innvirkningen var ikke
signifikant (estimat = 9,50, 95%CI = [-8,40, 15,68]).
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Figur 1. Individuell tilvekst hos lam fra Sandvær (opptrukket linje) og Buøya (prikket linje)
gjennom beitesesongen

Diskusjon

Tvillinglam hadde en tilvekst gjennom sommeren på 310 g per dag. En slik tilvekst vil
medføre en levendevekt om høsten på rundt 42 kg, noe som er ønskelig før slakting. Lind og
Eilertsen (2004) fant tilsvarende tilvekst (353 g per dag) hos tvilling lam på øybeite i juni og
juli. Utover sensommeren og høsten er kvaliteten på beiteplantene ofte den begrensende
faktor for høy tilvekst mer enn kvantiteten av tilgjengelige beiteplanter. Dette vil påvirke
lammenes tilvekst primært på grunn av lavere proteininnhold, lavere fordøyelighet og høyere
fiberinnhold i beiteplantene (Gudmundsson, 2001; Lind og Eilertsen 2004). Det kan se ut som
at kvantitet og/eller kvalitet holdt seg bra i beiteområdene på øyene i dette studiet og var
tilfredsstillende for en høy tilvekst hele sommeren. Lam under to-åringer hadde bedre tilvekst
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enn lam under ett-åringer. Selv om dette kan skyldes effekten av søyas alder, tyder våre
resultater på at valg av beiteområde også har innvirkning. To-åringer oppholdt seg mer i de
definerte områder enn ett-åringer og habitat-valg synes å påvirke lammetilvekst. Imidlertid
gjør korrelasjonen med alder det vanskelig å skille alder og habitatbruk fra hverandre.

Konklusjon

Forsøket viser så langt at bruk av øybeite er et bra alternativ til fjellbeite og en måte å utvide
bruken av beite. Det kan se ut som at habitat bruk innen øy er avhengig av individuelle
egenskaper som for eksempel alder. Dette vil igjen påvirke søyers egen vekst samt tilvekst
hos lammene; men dette er interaksjoner som vi trenger flere data for å kunne verifisere.

Referanser
Gudmundsson, O. 2001. Extensive sheep grazing in oceanic circumpolar conditions. Russian Collection of
Agricultural Articles 2001, p. 162-190
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Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk sauenæring:
konsekvenser for dyrehelse og folkehelse
HELGA R. HØGÅSEN¹, ANNETTE H. KAMPEN¹, PETTER HOPP¹, METTE VALHEIM¹, LISBETH
HEKTOEN², INGRID MELKILD²,3 , KNUT FRAMSTAD4, HANNE STEEN4 OG TRULS NESBAKKEN5
¹Veterinærinstituttet, ²Animalia, ³Nå: Norges Bondelag 4Nortura 5Norges veterinærhøgskole

Veterinærinstituttet, Animalia, Nortura og Norges veterinærhøgskole har samlet data om
norsk sauenæring for å vurdere risiko, sårbare punkter og prioriteringer i et helhetsperspektiv.
En rekke ulike aktører har bidratt under arbeidet, som inkluderte en høringsrunde. Rapporten
er fritt tilgjengelig fra Veterinærinstituttets nettsider (www.vetinst.no Rapportserie 10-2011).

Smittehygieniske utfordringer i norsk sauenæring
Norsk sauenæring innebærer mye livdyrkontakt, noe som øker muligheten for
smittespredning. Fellesbeite og værringer er en del av normaldriften, og kunstig inseminasjon
kan ikke erstatte dagens avlssystem. Når sauen går på beite eksponeres den for smitte i
utemiljøet, der vask og desinfeksjon er umulig, og flåttbekjempelse utfordrende. Viltlevende
dyr og andre drøvtyggere (storfe, geit, eksotiske drøvtyggere) kan befinne seg på samme
beiteområder eller samme gårdsbruk som sau, og spre en rekke sykdommer (salmonellose,
paratuberkulose, byllesyke, mædi-visna, smittsom abort, patogene Escherichia coliinfeksjoner, fotråte, munn og klauvsyke m.m.). Sykdom hos sau kan overses pga. ekstensiv
drift, få produksjonsindikatorer, lav økonomisk verdi av enkeltdyr og fordi sau er en binæring
for mange produsenter. I tillegg kan eksotiske sjukdommer overses pga. en trygghetsfølelse
på at vi ikke har alvorlige smittsomme dyresykdommer i Norge. Dette kan føre til at
sykdommer spres mellom flere besetninger før sykdommen oppdages og målrettede tiltak
gjennomføres. Sauenæringen er sesongpreget, med en travel lammingssesong om våren og
slaktesesong om høsten.
Bekjempelse av zoonoser hos sau er utfordrende. Viktige agens som Toxoplasma gondii og
patogene E.coli er vanskelig å bekjempe på besetningsnivå. Vann kan kontamineres med
tarmbakterier på utmarksbeite. Høyt tempo under høstslakting og skitten ull, skaper spesielle
utfordringer for slaktehygienen. Slakteribransjen har innført flere risikoreduserende tiltak de
senere årene, bla. linjeklipp og dampstøvsugere. Sporbarheten for råvarer og produkter av sau
er komplisert, fordi slaktene er små slik at det kan inngå slakt fra svært mange dyr, mange
gårder og flere slakterier i hver produksjonsbatch. Overføring av zoonoser ved direkte kontakt
med sau begrenses på grunn av lange perioder med lite nærkontakt, men lammingen
representerer en viktig risikoperiode for bønder og veterinærer.

Vurdering av risiko for spesifikke farer
Risikoen knyttet til 25 utvalgte farer er vurdert. Et kvalitativt estimat av sannsynlighet for
eksponering av sau, sannsynlighet for eksponering av mennesker gjennom sau, konsekvenser
ved eksponering av sau og konsekvenser ved eksponering av mennesker er utarbeidet. En
samlet risiko for dyr og mennesker er presentert i Figur 1.
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Figur 1. Rangering av utvalgte sauesykdommer/farer basert på risiko hos mennesker og sau.

For sau er toksoplasmose, munnskurv, sjodogg (i flåttområder) og Staphylococcus aureus
vurdert å representere høyest helserisiko, fordi en stor andel av sauepopulasjonen blir
eksponert, med moderate til alvorlige helseproblemer som følge. For mennesker er forekomst
av Toxoplasma gondii og patogene E.coli hos sau vurdert å representere høyest helserisiko.
Disse kan overføres til menneske gjennom direkte kontakt med sau, eller ved inntak av
kontaminert mat og vann.
Det finnes få spesifikke tiltak på plass for å begrense spredning og konsekvenser av disse
sykdommene, delvis på grunn av spesielle utfordringer, som vid utbredelse, små muligheter
for bekjempelse og manglende kunnskap.
Viktigste farer
Toxoplasma gondii er til stede i ca halvparten av norske sauebesetninger, og er den viktigste
infeksiøse årsaken til kasting og lammetap. Sau smittes med denne parasitten gjennom gress,
fôr og vann kontaminert med oocyster spredd av infiserte katter. Katter infiseres når de spiser
smågnagere, og skiller ut store mengder oocyster i én til to uker første gang de infiseres.
Oocystene er infektive i opptil to år i miljøet. For å redusere kontaminering av miljøet kan en
unngå hold av katt og særlig unge katter på sauebruk, ved bl.a. å sterilisere hunkatter.
Mennesker kan smittes ved konsum av infisert kjøtt, og dette kan føre til alvorlige
konsekvenser hos gravide og immunsvekkede, med blant annet abort og fosterskader.
Vevscyster er vanskelige å påvise. De inaktiveres ved varmebehandling og frysing, men
effekten er ikke sikkert kartlagt pga. utfordrende analysemetoder og variasjon mellom
Toxoplasma-stammer. Mennesker kan også smittes direkte fra sau. Gravide og
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immunsvekkede bør derfor være forsiktige både ved konsum av sauekjøtt og under
fødselshjelp hos søyer. Det er behov for mer kunnskap om effekt av frysing, speking og
varmebehandling på norske stammer.
Munnskurv er vanlig i norsk sauehold og fører til smertefulle hudlesjoner. Skadeomfang
varierer mellom flokker og fra år til år. Mennesker kan smittes med viruset ved kontakt med
sau eller sårsekret og skorper fra infiserte sauer, og få sår som varer lenge. Tiltak hos sau og
mennesker begrenser seg på å unngå hudskader og bedre hygienen. Sekundærinfeksjoner og
spredning reduseres ved å rense sårene og unngå at de mest affiserte dyrene smitter andre
sauer eller miljøet. Det er behov for mer kunnskap om risikofaktorer for munnskurv i norsk
sauehold.
Sjodogg er vanlig i flåttområder og regnes for å være den mest tapsbringende sykdommen hos
lam på beite i disse områdene. Bakterien fører til nedsatt immunitet og infiserte dyr får lettere
alvorlige sekundærinfeksjoner og nedsatt tilvekst. Tiltak går ut på å bekjempe flått og slippe
lam tidlig ut på beite mens maternale antistoffer fortsatt gir beskyttelse.
Staphylococcus aureus er vanlig hos dyr og mennesker. Hos sau kan bakterien føre til mastitt,
i noen tilfeller livstruende, gangrenøse former, og til alvorlige infeksjoner hos lam, særlig i
kombinasjon med sjodogg i flåttområder. Tiltak går ut på å øke motstandskraften til dyrene
gjennom god fôring og godt stell. Matforgiftning forårsaket av S. aureus fra sau, er lite aktuelt
i Norge fordi sauemjølk i svært liten grad brukes i næringsmidler.
Verotoksinproduserende E. coli (VTEC) og enteropatogene E. coli (EPEC) finnes hos norsk
sau, og det er usikkert i hvilken grad enkelte VTEC- og EPEC-stammer kan være årsak til
diaré hos sau. Sannsynligheten for eksponering av mennesker for humanpatogene VTEC og
EPEC fra sau er uavklart pga. den komplekse stammevariasjonen hos disse bakteriene. Hos
menneske kan VTEC føre til alvorlig sykdom og dødelighet, særlig hos små barn,
immunsvekkede og eldre. Ulike EPEC-stammer har en patogenitetsgradient som varierer fra å
være like patogen som VTEC til å være apatogen. Hygieniske tiltak på gård og på slakteri er
av spesiell betydning for å hindre smitte fra sau til risikogruppene. Det er behov for mer
kunnskap om risikoen for mennesket forbundet med sauereservoaret og effekten av tiltak.
Anbefalte prioriteringer
Analysen fremhever følgende mål:
 Fortsatt forebygging av introduksjon og spredning av eksotiske sykdommer, særlig
munn- og klauvsyke, smittsom abort og Q-feber.
 Reduksjon av forekomst, og forebygging av spredning av smittsomme sykdommer som i
dag synes å være begrenset til visse geografiske områder: Salmonella diarizonae, alvorlig
fotråte, resistente magetarmparasitter og klassisk skrapesyke.
 Forebygging av toksoplasmose, sjodogg, munnskurv, S. aureus infeksjoner, listeriose,
mild fotråte, byllesyke, mædi-visna og forekomst av multiresistente bakterier hos sau.
 Forebygging av overføring av Toxoplasma, VTEC, EPEC og Salmonella til menneske via
næringsmidler (mat og drikke).
 Forebygging av overføring av Toxoplasma, VTEC, EPEC, Listeria monocytogenes,
flåttbårne sykdommer og munnskurv til menneske via kontakt med sau.
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En rekke generelle og spesifikke tiltak er foreslått, i god overensstemmelse med rådene
tidligere beskrevet i Helseplan sau (2008). Videreføring av begrensinger på forflytning av
småfe anses som vesentlig, spesielt for farer som er spesifikke for småfe. God hygiene og
tidlig behandling av sykdom bidrar til å redusere smittepresset, mens godt sauehold øker
sauens motstandsdyktighet. God informasjonsflyt og godt samarbeid blant sauebønder og
ulike helseaktører kan bidra til å bedre helsestatusen i norsk sauenæring.
Det påpekes forskningsbehov for inaktivering av Toxoplasma gondii, kartlegging av
sykdommer (mædi-visna, louping-ill, resistente parasitter), kartlegging av stammevariasjon
(fryseresistente Toxoplasma-cyster, EPEC og VTEC patogenitet), og kartlegging av
spredningsmekanismer (transportbiler, utenlandske ansatte og utstyr, munnskurv).
Det konkluderes med et særlig behov for godt samarbeid om høy hygienisk standard i en
næring basert på stor grad av kontakt mellom dyr og miljø, samt sårbare intense perioder
rundt fødsel og slakting.
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Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau – kontroll
og forebygging av anthelmintikaresistens
LISBETH HEKTOEN¹, ATLE V.M. DOMKE², BJØRN GJERDE2, INGER SOFIE HAMNES³, KNUD S.
TORJESEN4, SNORRE STUEN2, SYNNØVE VATN1, ÅSHILD Ø. VÅGE1
¹Animalia, Helsetjenesten for sau, ²Norges veterinærhøgskole, ³Veterinærinstituttet, 4 Statens legemiddelverk

Introduksjon
Anthelmintika har vært viktig for å kontrollere gastrointestinale nematoder (rundorm) hos sau
de siste 50 åra. I mange land er resistens mot anthelmintika blitt et stort problem for
saueholdet (Jabbar et al., 2006, Waller et al., 1997). Anthelmintikaresistens (AR) er også
påvist i Norge. I Rogaland ble det funnet resistens mot benzimidazoler i 8 av 10 (80%)
flokker med antatt økt risiko for AR (Domke et al. 2012). Dette er urovekkende, men vi har
fortsatt en relativt gunstig situasjon, og mulighet til å forebygge en mer omfattende
resistensutvikling nå, før det blir et utbredt problem.
Med bakgrunn i dette er det utarbeidet nye anbefalinger om forebygging av
anthelmintikaresistens. Grunnlaget ble lagt på en workshop i september 2011 der det deltok
fagpersoner fra Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet, Legemiddelverket,
Mattilsynet, Produksjonsdyrveterinærenes forening, Animalia og Universitetet i Edinburgh.
Arbeidet ble sluttført av en arbeidsgruppe bestående av forfatterne av denne artikkelen.
Det er utarbeidet et hefte, Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau – kontroll og
forebygging av anthelmintikaresistens (Hektoen et. al, 2011). Heftet inneholder både generell
informasjon om rundorm hos sau og mer spesifikk informasjon om anthelmintikaresistens.

Anthelmintikaresistens
Anthelmintikaresistens er parasittenes arvelige evne til å tolerere en standard dose av et
anthelmintikum. En parasitt anses som resistent når den overlever standard anbefalt dose av et
legemiddel, og denne egenskapen kan overføres til neste generasjon parasitter (Coles et al.,
1992).
Genene som koder for AR antas å være naturlig tilstede i parasittpopulasjonen, også der det
ikke har vært noe seleksjonspress gjennom bruk av anthelmintika. Når parasittene ikke
utsettes for seleksjonspress, vil frekvensen av resistensgener og parasitter med slike gener,
holde seg på et lavt nivå. Ved bruk av anthelmintika får de resistente parasittene imidlertid et
fortrinn, og frekvensen vil øke. Resistens anses derfor som en uunngåelig konsekvens ved
bruk av anthelmintika over tid (Jabbar et al., 2006). Prosessen kan bremses ved å gjøre
seleksjonspresset som favoriserer de resistente parasittene så lite som mulig. Dette er en viktig
del av strategien for resistensforebygging.
Seleksjonspresset kan bli betydelig blant annet ved gjentatt eksponering for subterapeutiske
doser av anthelmintika (underdosering) og ved høy behandlingsfrekvens. Det samme gjelder
dersom størrelsen på parasittpopulasjonen som ikke eksponeres for anthelmintika (refugiepopulasjonen), er liten i forhold til den delen som eksponeres. I tillegg kan resistente
parasitter introduseres i en besetning ved overføring av livdyr.
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Tiltak for å forebygge anthelmintikaresistens
De viktigste tiltakene er:
1. Kartlegg status og lag en plan for god parasitthåndtering i flokken
2. Riktig inngiving av parasittmidler - unngå underdosering
3. Bruk riktig anthelmintika
4. Oppretthold en følsom parasittpopulasjon
5. Undersøk for resistens
6. Unngå å introdusere resistente parasitter i flokken
7. Reduser behovet for å bruke anthelmintika
1. Lag en plan for prøvetaking og parasitthåndtering i flokken
Produsent og veterinær bør sammen lage en plan for håndtering av parasitter. Grunnlaget for
en slik plan ligger i opplysninger om beitebruk, behandlingsrutiner, eventuelle kliniske
symptomer, produksjonsresultater o.l., i kombinasjon med kartlegging ved hjelp av
avføringsprøver. Arbeidet vil vanligvis måtte gå over flere sesonger, der resultatene og
erfaringene brukes til å justere planen ut fra kunnskapen man får om flokken.
2. Riktig inngiving av parasittmidler- unngå underdosering
Følgende prinsipper må følges:
• Vei alle dyra og doser individuelt, eller vei noen av de tyngste dyra og doser alle etter
vekta til det tyngste dyret i gruppa
• Sjekk at doseringspistolen virker og at den gir rett mengde
• Gi medikamentet på korrekt måte
• Oppbevar medikamentene i henhold til produsentens anvisning og følg angitt
holdbarhetsdato
3. Bruk riktig anthelmintika
Det må velges et preparat som er effektivt mot de aktuelle parasittene. Det anbefales videre
å veksle mellom preparatgruppe som benyttes i flokken hvert 2. til 3. år. Dette vil kunne
forsinke utviklingen av resistens mot de enkelte preparatgruppene.
Bruk av langtidsvirkende preparater medfører et sterkt seleksjonspress og bør unngås. Slike
preparater kan være svært effektive i kontroll av parasittene, men det er ikke ønskelig å
benytte disse av hensyn til økt risiko for utvikling av AR. Årsaken til den negative effekten, er
at de langtidsvirkende preparatene gir de resistente parasittene som overlever behandling, et
reproduktivt fortrinn over lengre tid. I tillegg kan man anta at det kan bli en lengre periode
med suboptimale konsentrasjoner av legemiddelet (“hale-effekt”).
4. Oppretthold en følsom parasittpopulasjon
Refugiepopulasjonen er den delen av parasittpopulasjonen som ikke eksponeres for
anthelmintika, primært frittlevende stadier (egg, larver) i beitet eller parasitter i dyr som ikke
behandles med anthelmintika. En stor refugie-populasjon “tynner ut” frekvensen av
resistensgener. Dette bidrar til å bremse utviklingen av anthelmintikaresistens. De viktigste
tiltakene for å redusere seleksjonspresset og opprettholde en akseptabel refugie-populasjon er:
• Unngå unødvendig behandling
• Unngå behandling og samtidig flytting til reine beiter, da dette gir mulighet for
reinfeksjon hovedsakelig med avkom etter overlevende, resistente nematoder.
Risikoen vil være størst ved flytting til innmarksbeiter med høy dyretetthet.
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Behandling ved flytting til felles utmarksbeite med lav dyretetthet og flokker med lav
behandlingsfrekvens, vil utgjøre en mindre risiko.
• Selektiv målrettet behandling, det vil si å la noen dyr i flokken gå ubehandlet
• Redusere behandlingsfrekvensen. Dette er spesielt aktuelt i besetninger som behandler
hver 3. – 4. uke i beitesesongen
5. Undersøk for resistens
Jevnlig behandlingssjekk (eggtelling etter behandling for å vurdere medikamentets effekt)
anbefales i alle besetninger, men er særlig viktig i flokker med høy risiko for AR, og i
forbindelse med livdyromsetning. Flokker med høy risiko bør helst gjennomføre
behandlingssjekk årlig. Flokker med lavere risiko bør undersøke for resistens hvert 3. til 4. år.
Behandlingssjekk bør også gjennomføres i tilfeller med mistanke om resistens.
6. Unngå å introdusere resistente parasitter i flokken
Overføring av dyr mellom flokker:
Tiltak er spesielt viktig i områder med høy forekomst av AR. Innkjøp bare fra flokker som
gjennomfører regelmessig undersøkelse for resistens, samt karantenebehandling er aktuelle
tiltak. Det vil også være gunstig å legge innkjøpene til etter innsett om høsten, slik at de
innkjøpte dyra i minst mulig grad bidrar til utsmitting av beitene.
Risiko ved fellesbeite:
Generelt er utmarksbeite positivt når det gjelder å redusere risiko for anthelmintikaresistens.
Spredning av resistens fra høyrisikoflokker til andre flokker på fellesbeite kan imidlertid
utgjøre en risiko. Et eksempel kan være besetninger der deler av flokken går på hjemmebeite,
med hyppig behandling og sterk seleksjon, mens andre deler av flokken går på fellesbeite der
den møter andre flokker. På den andre siden vil lite behandlede flokker bidra til å redusere
andelen resistente nematoder i fellesbeitene. Bruk av fellesbeiter kan da bidra til å forsinke
utviklingen av klinisk resistens i risikoflokker gjennom en fortynningseffekt.
7. Reduser behovet for å bruke anthelmintika
Anthelmintikabehandling skal, i tillegg til å forebygge sjukdom og produksjonstap, redusere
nedsmittingen av beitet. Målrettet behandling på de tidspunktene der effekten på
smitteutskillelse og/ eller smittepresset på beitet er størst, er derfor et viktig prinsipp. Det kan
redusere behovet for bruk av anthelmintika på andre tidspunkt.
Bruk av anthelmintika må alltid ses i sammenheng med ikke-medikamentelle tiltak. De
viktigste tiltakene er god ernæringstilstand og god proteintilførsel, friske dyr, avl for dyr med
god immunitet (lave eggtall og fravær av kliniske symptomer) og beitetiltak. Beitetiltak kan
omfatte blant annet bruk av beiter med lite/ ingen parasittsmitte (”reine beiter”), lav
dyretetthet og god næringstilgang, og strategisk beitebruk som beiteskifte eller vekselbeiting
og sambeiting med andre arter.

Anbefalinger ved påvist anthelmintikaresistens

• Finn den sannsynlige årsaken til resistensen og endre denne praksisen slik at videre
utvikling av resistens kan bremses.
• Finn en ny virkestoffgruppe som er effektiv i besetningen, og gjennomfør
behandlingssjekk eller eggreduksjonstest for å kontrollere stoffets virkning.
• Begrens antall behandlinger til det aller mest nødvendige og kontroller jevnlig, ved
bruk av behandlingssjekk, at det anthelmintikumet som brukes har effekt.
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• Kartlegg beitebruken for å unngå videre utvikling av resistens, samt se på muligheten
for å organisere beitebruken med
tanke på å redusere antall
anthelminitikabehandlinger i flokken.
• Ved bruk av fellesbeite skal alle dyr (både lam og søyer) behandles før slipp på
fellesbeitet med et anthelmintikum med høy effekt. Ideelt sett bør ikke besetninger
med AR slippes på fellesbeiter.
• Besetninger med påvist AR bør ikke selge livdyr.
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Diaré hos søyer som indikator på parasittbelastning på
beite
ÅSHILD ØRITSLAND VÅGE¹ OG LISBETH HEKTOEN¹
¹Helsetjenesten for sau, Animalia

Bakgrunn
Diaré brukes i en del tilfeller som indikasjon på høy endoparasittbelastning og grunnlag for
behandling med anthelmintika. Dette gjelder også søyer på sommerbeite. Hyppig behandling
øker faren for utvikling av anthelmintikaresistens, og bør unngås. Denne undersøkelsen ble
gjennomført for å se på eggtall hos voksne søyer på innmarksbeite, og for å vurdere diaré som
en indikator på parasittbelastning og behandlingsbehov.
Materiale og metode
Sommeren 2012 ble det tatt avføringsprøver i 4 besetninger i Nord-Rogaland. Alle
besetningene hadde sauer på innmarksbeite hele beitesesongen, og alle hadde søyer med
diaré.
Det ble tatt avføringsprøver to ganger i beitesesongen (juli og august). Det var satt som krav
at det skulle ha gått minst 4 uker fra siste behandling til prøvetakning. Denne avstanden
varierte fra 27 til 35 dager ved første prøvetakning, og fra 28 til 36 dager ved andre
prøvetakning. I alle besetningene var søyene behandlet rundt lamming (april). I besetning 1
var søyene i tillegg behandlet i begynnelsen av mai. Ingen av søyene ble behandlet i
prøvetakningsperioden.
Ved hver prøvetakning ble det tatt avføringsprøver av 5 søyer med diaré og 5 søyer uten diaré
som gikk på samme beite. Inklusjonskriteriene i diaré-gruppa var at søyene var tydelig
tilgriset med avføring i ulla rundt halen og nedover lårene, og at avføringen ikke var
perleformet. For hver søye med diaré ble det valgt ut ei kontrollsøye som ikke var tilgriset
bak. Søyene ble matchet med hensyn på alder og hvor mange lam de gikk med. Vi ønsket ikke
å ha med åringer, men i besetning 4 ble det av praktiske årsaker tatt med 2 åringer i
diarégruppa og 3 åringer i kontrollgruppa. Gjennomsnittlig alder på søyene i diarégruppa og
kontrollgruppa var henholdsvis 3,2 år og 3,4 år.
De samme søyene ble prøvetatt i juli og august så fremt dette var praktisk mulig. Hvis det var
søyer som ikke var tilgjengelige ved andre prøvetakning ble det funnet erstatningsdyr. Fire av
diaré-søyene fra første prøvetakning hadde normal avføring ved andre prøvetakning, og ble
ekskludert fra andre prøvetakning. Da forekomsten av diaré var betydelig redusert fra første
til andre prøvetakning, var det ikke mulig å finne erstatningsdyr for disse fire søyene. Totalt
ble det tatt 35 prøver av søyer med diaré (26 individer) og 35 prøver av kontrollsøyer (27
individer). Dette tilsvarer 20 par ved første prøvetakning, og 15 par ved andre prøvetakning.
For å sammenligne eggtall hos søyer med og uten diaré, ble det benyttet en parvis, tosidig Ttest. Analysen ble gjort separat for prøvetakning 1 og prøvetakning 2.
For å vurdere smittepresset på beitet ble det i tillegg tatt avføringsprøver av fem lam. Det ble
valgt lam som ble vurdert som typiske lam i flokken med tanke på størrelse og eventuell
forekomst av diaré.
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Avføringsprøvene ble lagt i kjøleskap fram til sending, og sendt til laboratoriet ved første
anledning. Prøvene ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo, der de ble undersøkt for forekomst
av nematodeegg ved modifisert McMaster -metode. Resultatene ble oppgitt som egg av
strongylidetype, Nematodirus battus, Nematodirus sp. og Strongyloides papillosus. I de
statistiske analysene er totalsummen av epg (egg per gram avføring) for alle disse gruppene
benyttet.
Resultater
Alle søyene hadde lave eggtall ved begge prøvetakningene (tabell 1). Det var noe variasjon i
eggtall ved de to prøvetakningene. Det var spesielt fremtredende at epg hos lamma var høyere
ved prøvetakning 2. Det ble ikke gjort noen systematisk registrering av diaré på
besetningsnivå, men det var et generelt inntrykk at forekomsten av søyer med diaré var høyest
ved første prøvetakning.
Høyeste eggtall hos ei søye var 880 epg, noe som tilsier at alle søyene som ble prøvetatt kun
hadde en lett infeksjon (<1000 epg) (Hektoen et al. 2012).
Tabell 1: Gjennomsnittlig eggtall (epg) og laveste (min) og høyeste (max) eggtall hos enkeltdyr i hver av
prøvetakningsgruppene ved prøvetakning 1 (juli) og prøvetakning 2 (august).
epg* Prøvetakning 1
Besetning

1

2

3

4

epg* Prøvetakning 2

Søyer m/diaré

5

16 (0, 40)

3

Gjennomsnitt (min,
max)
20 (20, 20)

Søyer u/diaré

5

128 (0, 520)

3

10 (0, 20)

Lam

5

528 (80, 1000)

5

808 (320, 1200)

Søyer m/diaré

5

40 (0, 200)

5

4 (0, 20)

Søyer u/diaré

5

128 (0, 360)

5

252 (0, 880)

Lam

5

310 (0, 640)

5

1952 (100, 6640)

Søyer m/diaré

5

52 (0, 100)

2

60 (20, 100)

Søyer u/diaré

5

8 (0, 40)

2

20 (0, 40)

Lam

5

224 (100, 440)

6

1200 (40, 4820)

Søyer m/diaré

5

100 (0, 240)

5

64 (0, 180)

Søyer u/diaré

5

76 (20, 180)

5

176 (60, 500)

Lam

5

812 (40, 1680)

6

1637 (120, 3800)

Dyregruppe

Antall dyr Gjennomsnitt (min, max) Antall dyr

epg*: egg per gram avføring. Summen av egg av gastrointestinale nematoder.

Ved første prøvetakning var gjennomsnittlig eggtall 52 epg hos søyer med diaré (n= 20) og 85
epg hos søyer uten diare (n=20). Ved andre prøvetakning var gjennomsnittlig eggtall 35 epg
hos søyer med diaré (n=15) og 147 epg hos søyer uten diare (n=15). Det var ingen signifikant
forskjell i eggtall mellom gruppene ved første prøvetakning (p=0,386) eller ved andre
prøvetakning (p =0,113).
Diskusjon
Lam som utsettes for nematoder utvikler gradvis immunitet. Utvikling av immunitet varierer
med nematodeart, men vil være relativt god ved 4-5 måneders alder (Gjerde 2011). Med
unntak av perioden rundt lamming (spring rise), vil man forvente at søyene har god immunitet
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og lave eggtall. Det er derfor som forventet at vi finner generelt lave eggtall. Dette styrker
også anbefalingene om at voksne søyer normalt ikke bør behandles i beitesesongen med
mindre man påviser høye eggtall (Hektoen et al. 2012). I denne undersøkelsen var det ikke
signifikant forskjell i eggtall mellom søyer med og uten diaré. Dette er i samsvar med
undersøkelser fra Australia (Jacobsen et al. 2009).
Diaré kan ha mange årsaker, deriblant ernæringsrelaterte forhold, parasitter, bakterier og
virus. Gastrointestinale nematoder kan forårsake diaré gjennom ulike mekanismer (Gjerde
2011, Larsen et al. 1999, Jacobsen et al. 2009). Det vanligste er diaré hos dyr som ikke har
utviklet aldersimmunitet, eventuelt hos eldre dyr med nedsatt immunitet (for eksempel sjuke
søyer). En slik diaré kjennetegnes av høye eggtall. Nematodene kan imidlertid også forårsake
diaré hos immunkompetente dyr. Diaréen skyldes da en hypersensitivitetsreaksjon mot tidlige
fjerdestadiums larver (Larsen et al. 1999). Da disse dyra har god immunitet utvikler larvene
seg imidlertid ikke til voksne, eggproduserende parasitter, og slike dyr vil ha lave eggtall.
Søyene i diaré-gruppa hadde lave eggtall, noe som utelukker diaré som følge av dårlig
immunitet. Smittepresset i beitet vil påvirke sannsynligheten for hypersensitivitetsbetinget
diaré (Larsen et al. 2000). For å få en indikasjon på nivået av larver i beitet ble det tatt
avføringsprøver av lam. Man skal imidlertid være klar over at det kun trengs et forholdsvis
lite antall larver for å indusere diaré på merinosau, noe som gjør det vanskelig å vurdere
resultatene. I vår undersøkelse var gjennomsnittlig eggtall for lammene forholdsvis lave, men
enkelte lam hadde høy parasittbelastning, noe som tyder på at det var noe smitte i beitene.
Forekomsten av hypersensitivitetsbetinget diaré er i hovedsak dokumentert hos merinosau
(Larsen et al. 1999, Jacobsen 2006), men kan forventes å finnes på andre raser.
Hypersensitivitetsbetinget diaré er ikke studert hos de norske rasene, og vi vet derfor lite om
betydningen.
I denne undersøkelsen ble det ikke gjort andre undersøkelser med tanke på årsak enn
eggtelling. Vi vet derfor ikke hvilken betydning ernæringsrelaterte faktorer, bakterier, virus
eller andre parasitter har i disse besetningene. Det er vist at diaré kan ha sammensatte
årsaksforhold (Jacobsen 2006), dette kan heller ikke utelukkes her.
Konklusjon
Søyene hadde generelt lave eggtall, og det ble ikke funnet forskjell i eggtall hos søyer med og
uten diaré. Dette viser at diaré er en dårlig indikasjon på behovet for anthelmintikabehandling
av søyer. Behandling av søyer i beiteperioden bør minimaliseres, og kun utføres etter
påvisning av høye eggtall. I slike tilfeller er det imidlertid viktig å finne bakenforliggende
årsaken til at søyene har høye eggtall og rette opp disse forholdene.
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Vaksine mot sjodogg- er det håp?
SNORRE STUEN, ERIK GEORG GRANQUIST

Norges Veterinærhøgskole, Institutt for Produksjonsdyrmedisin Sandnes/Oslo

Bakgrunn

Skogflåtten, Ixodes ricinus, finnes langs kysten av Sør-Norge nord til Helgeland. Imidlertid er
den i senere tid observert utenfor sitt normalområde flere steder både i innlandet og i NordNorge. Flåtten suger blod av vertsdyr, men den direkte skaden av blodsugingen er relativt
liten her i landet. Imidlertid overfører skogflåtten flere mikroorganismer som kan føre til
sykdom, hvorav den viktigste på sau er bakterien Anaplasma phagocytophilum som kan
forårsake sykdommen sjodogg. Sjodogg har i mange år vært en av svøpene i saueholdet langs
kysten av Sør-Norge.. Drektige søyer kan abortere som følge av sjodogg, og værlam eller
værer innkjøpt fra flåttfrie områder og satt på flåttbeite, kan bli forbigående sterile og dermed
ubrukelige i den påfølgende paringssesongen. Hovedproblemet ved sykdommen er imidlertid
at den medfører svekket immunforsvar og dermed fare for sekundærinfeksjoner, slik som
blodforgiftninger (septikemier, pyemier) og leddbetennelser. I tillegg til direkte tap, kan en
også ha et betydelig indirekte tap på grunn av nedsatt produksjon.
Det er flåttbeiter hvor det har vært uråd å holde sau på grunn av stort tap. Det er
estimert at rundt 300.000 lam blir smittet med A.phagocytophilum hvert år her i landet.
Bekjempelse av sjodogg og dens skadevirkninger skjer for tiden ved hjelp av forebyggende
tiltak (Tabell 1).
Tabell 1. Tiltak for å redusere lammetapene som følge av sjodogg
* Smitte lammene så tidlig som mulig, mindre enn 2 uker gamle
* Undersøke lammene daglig den første måneden på flåttbeite eller når det er stor risiko for
flåttbåren sykdom
* Behandle syke lam og holde dem under oppsikt i noen uker
* Bruke flåttmiddel ved behov når lammene går på flåttbeite
* Rydde beite, drenere, beiteskifte der det er mulig
Ingen vaksine er tilgjengelig mot denne sykdommen. I denne pilot-studien ble det undersøkt
om en vaksine basert på hele bakterien kunne beskytte lam mot infeksjonen.

Utførelse

Tolv kopplam, 9 måneder gamle, ble brukt. Lammene tilhørte Norges veterinærhøgskole
(NVH) i Sandnes. Ingen av lammene hadde vært ute på beite. Lammene ble delt i to grupper,
hvorav en gruppe ble vaksinert og den andre var kontroll. En vaksine ble laget, basert på en
stamme av A. phagocytophilum som tidligere hadde vært mye brukt i forsøk. I den
forbindelse ble 300 ml blod tatt fra et lam som var smittet med A. phagocytophilum. De hvite
blodcellene ble isolert ved sentrifugering, vasket og nedfrosset (-70C) i 10 ml doser.
Vaksinen ble inaktivert med 0.3 % formaldehyd i 48 timer. Den endelige vaksinen ble laget
ved å mikse 1 ml inaktivert buffy coat med 1ml adjuvants (Montanide ISA 61 VG).
8

Vaksinedosen inneholdt rundt 1x10 inaktiverte A. phagocytophilum.
Seks lam ble vaksinert subkutant to ganger, med en måneds mellomrom. En måned etter siste
immunisering ble alle lammene (inklusive kontrollene) smittet med levende A.
phagocytophilum (samme stamme som var blitt brukt i vaksinen).
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Lammene ble observert daglig i hele forsøksperioden på tre måneder og blodprøver ble uttatt
regelmessig. Blodprøvene ble analysert med hensyn på infeksjon (blodutstryk og PCR) og
antistoffer mot A. phagocytophilum (IFA-test).

Enkelte resultater

Ingen klinisk reaksjon ble observert i forbindelse med vaksinering, bortsett fra at en hevelse
under huden ble observert på vaksinestedet hos alle lam, med en størrelse på opptil 2x6 cm.
Hevelsen ble borte av seg selv innen noen uker.
Ingen antistoff-respons ble observert etter vaksinering. Alle lammene reagerte etter smitte
med feber, bakteriemi, nøytropeni (Tabell 1) og produksjon av spesifikke antistoffer (Figur
1). Det var en signifikant forskjell i graden av bakteriemi og antistoffrespons hos vaksinerte
og uvaksinerte lam (Tabell 2, Figur 1).

Tabell 1
Klinisk respons hos A. phagocytophilum-vaksinerte lam (dag 0 og 28) og kontrollgruppe
smittet med levende bakterier på dag 56 Seks lam i hver gruppe.
Inkub.

Max temp.

periode

(C)

Varighet av
feber (dager)

Størrelse på
2

feber (mm )

Max

Varighet av

neutropeni
9

(dager)

neutropeni

((x10 )/l)

(dager)

Vaksinerte

4.2 ± 1.46

41.4 ± 0.32

5.3 ± 3.09

716 ± 104

0.27 ± 0.12

7.3 ± 5.12

Kontroller

3.2 ± 0.37

41.8 ± 0.14

8.7 ± 3.15

829 ± 87

0.18 ± 0.10

10.7 ± 4.85

Tabell 2
Infeksjonsgrad (% infiserte nøytrofile celler) i A. phagocytophilum-vaksinerte lam og
kontroller etter smitte med levende bakterier (dag 0). Seks lam i hver gruppe.
Dager

3

4

5

6

7

8

9

10

Vaksinerte

4.8 ±

36.8 ±

34.4 ±

27.6 ±

18.4 ±

11.2 ±

4.8 ±

2.2 ±

3.12

9.00

3.44

4.96

4.27

6.40

3.25

1.97

8.4 ±

55.2 ±

47.2 ±

39.6 ±

30.4 ±

23.8 ±

10.4 ±

3.0 ±

4.63

3.71

4.49

4.45

6.38

7.39

3.44

2.76

> 0.05

< 0.01

<0.01

<0.01

<0.05

<0.05

<0.05

>0.05

Kontroller

P-verdi
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Fig. 1. Antistofftiter hos A. phagocytophilum-vaksinerte lam (dag 0 og 28) (hvit pil) og
kontroll-lam. Alle lam ble smittet med levende bakterier på dag 56 (svart pil). En titerverdi
mindre enn1.6 (< 1/40) er negativt, ## p<0.01

Diskusjon

Ingen serologisk respons ble observert etter vaksinering. Årsakene kan skyldes brukt
adjuvants og suboptimal dose av antigenet. Imidlertid er tilsvarende antigendose og adjuvants
brukt i vaksinesammenheng. Lav immunitet til antigenet kan også være en medvirkende
årsak, imidlertid har både den serologiske testen og stammen av A.phagocytophilum tidligere
gitt høye antistoff-titer. Manglende serologisk respons på vaksineringen kan også skyldes at
vaksinen inneholdt rikelig med blodlegemer fra sau, som kan ha hemmet immunresponsen
mot antigener fra bakterien. Dette kan unngås ved å bruke «rene» stammer av Anaplasma som
er dyrket i cellekultur.
Smitte med levende bakterier ga ingen forskjell i klinisk respons mellom vaksinerte og
uvaksinerte dyr, men det var en signifikant forskjell i infeksjonsgrad og antistoff respons.
Resultatet indikerer en anamnestisk respons, selv om den var for liten til å gi beskyttende
immunitet.

Konklusjon

Vaksinen som ble benyttet, fremstilt av hele bakterien, ga ingen beskyttelse mot senere smitte
med A. phagocytophilum, selv om vaksinerte lam hadde en redusert grad av bakteriemi og
kraftigere antistoff-respons. En renset og forbedret vaksine er nødvendig for beskytte lam mot
sjodogg og dens komplikasjoner.
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Biomanipulasjon og endosymbiose - en fremtidig
løsning på flåttplagene?
1
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Bakgrunn
Flått har en nærmest global utbredelse og flåttbårne sykdommer er et økende problem både
for dyr og mennesker. Eksempler på sykdomsfremkallende bakterier som overføres med flått
er; Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum, Francisella spp., Rickettsia helvetica,
Bartonella spp., Babesia spp. og tick-borne encephalitis(TBE) virus . Klimatiske forhold kan
virke inn på en stadig større geografisk utbredelse av flått, men andre faktorer som endringer i
viltpopulasjoner, fugletrekk og beiteforhold spiller også en viktig rolle. Rundt 80 % av
verdens storfepopulasjon er eksponert for flått, noe som gjør flåtten til den ektoparasitten med
størst økonomisk betydning for husdyrproduksjon på verdensbasis.
Årlig smittes om lag 300.000 lam med flåttbakterien A. phagocytophilum (sjodogg-bakterien)
i Norge. Dette påfører landbruket et årlig tap på over 30 mill. NOK og store
dyrevelferdsmessige utfordringer. I nyere tid har det blitt et økende fokus på biologiske
virkemidler for kontroll av flåttpopulasjoner og sykdommer som følge av en økende
resistensutvikling hos parasitter og mikrober. Flåttens sykdomsfremkallende smittestoff har
fått mye oppmerksomhet, men flåtten bærer også ikke-patogene organismer som antakeligvis
er endosymbionter. Én teori er at endosymbionter tidligere har vært sykdomsfremkallende
smittestoff hos dyr som flåtten en gang i løpet av evolusjonen har tilegnet seg ved blodsuging.
Disse kan få stor betydning i biologisk kontroll av flåttsykdommer i framtida. Et pilotprosjekt
ble startet opp i 2010. Målet var å undersøke om symbionter som Midichloria forekommer
hos flått (Ixodes ricinus) og sau/vilt i norsk fauna. Rogaland og Sunnhordland ble valgt ut
som områder for prøvetaking da dette er regioner der flått og flåttrelatert sykdom er svært
utbredt.

Midichloria mitochondrii
Midichloria mitochondrii ble først beskrevet i 2004 (Beninati et al, 2004) (Mikroben har
forøvrig fått navnet sitt etter midi-chloriene i Star Wars etter samtykke fra George Lucas).
Denne encellete bakterien er påvist i eggceller og andre ovarieceller fra flått. Den finnes ikke
bare i cytoplasma, men også i cellens mitokondrier, noe som kan bety at den er involvert i
vert-organismens energiomsetning. I motsetning til A.phagocytophilum, overføres
Midichloria vertikalt mellom flåttgenerasjoner ((I. ricinus). DNA av Midichloria og nært
beslektede bakterier er tidligere påvist hos pattedyr og en helt fersk studie fra Italia påviste
også Midichloria fra spyttkjertler hos I. ricinus og en serologisk prevalens av Midichloria på
58 % (n=80) hos humane pasienter med flåttbitt. Hos friske blodgivere var prevalensen kun
1,2 % (n=169)(Skarphedinsson et al, 2005;Mariconti et al, 2012). Følgende spørsmål kan da
stilles:
Har
M.
mitochondrii
en
biologisk
funksjon
hos
flåtten
(reproduksjon/energiomsetning)? Er bakterien, i stand til å infisere flåttens spyttkjertler og
overføres den til pattedyr ved blodsuging og mellom flått ved suging (co-feeding)?
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Hovedproblemstilling

Prosjektet hadde som mål å undersøke om symbionter, og særlig M. mitochondrii,
forekommer hos flått og sau/vilt i Norge.

Resultater

Det er samlet inn 76 blodprøver fra sau, 533 flåttprøver fra terrenget, 14 vevsprøver (12 fra
hjort, 2 fra sau). Vevsprøver fra hjortedyr er tatt ut under jakta høsten 2010 i samarbeid med
lokale jegere og blodprøver fra sau er samlet fra tre geografiske områder langs kysten av SørNorge gjennom flåttsesongen 2010. De foreløpige resultatene konsentrerer seg kun om
flåttprøver da prøvene fra dyr ikke er ferdig analysert. Prøvene ble analysert for forekomst av
Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp., Wolbachia pipientis og
Midicloria mitochondrii med spesifikke primere ved PCR-amplifisering av områder i
bakteriens DNA. Larver og nymfer ble analysert i «pools» på fem stk. og voksne som
enkeltindivider.
Tabell 1. Fordelingen av flåttprøvene samlet fra tre ulike områder i Sunnhordaland (SH) og Rogaland (R).
Nymfer og Larver ble analysert i pools på 5 flått. *Voksne ble analysert enkeltvis.
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Figur 1. Figuren viser fordelingen av forekomsten av Anaplasma phagocytophilum hos flått fra tre ulike
områder i Sunnhordaland og Rogaland.

Figur 2. Figuren viser fordelingen av forekomsten av Borrelia spp. hos flått fra tre ulike områder i
Sunnhordaland (Tysvær og Etne) og Rogaland (Sandnes).

Figur 3. Figuren viser fordelingen av forekomsten av Rickettsia spp. hos flått fra tre ulike områder i
Sunnhordaland og Rogaland.

Det var 13/84 positive flåttprøver som inneholdt to eller tre agens (co-infiserte). Blant disse
var det én flått (nymfe) som inneholdt Borrelia, Anaplasma og Midichloria (7,70 %), åtte flått
(kun nymfer) som inneholdt Borrelia og Midichloria (61,54 %), to flått (kun voksne) som
inneholdt Anaplasma og Midichloria (15,38 %) og to flått (en voksen og en nymfe) som
inneholdt både Rickettsia og Midichloria (15,38 %). Blant de infiserte prøvene som fikk
påvist kun ett agens (71/84) var det én flått som inneholdt kun Borrelia (1,40 %), to med kun
Rickettsia (2,82 %), to kun Anaplasma (2,82 %) og 66 kun Midichloria (92,96 % ).
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Figur 4. Figuren viser prosentvis fordelingen av flått positive for Midichloria i de ulike utviklingsstadiene fra tre
ulike områder i Sunnhordaland og Rogaland. Antall positive prøver (totalt) fra hvert område var; Tysvær 51/93,
Etne 14/42, Sandnes14/17. Det er spesielt nymfestadiene som viser høy forekomst av M. mitochondrii.

Diskusjon

Tidligere studier har vist at nesten 100 % av hunnflått er bærere av M. mitochondrii (Lo et al,
2006). Flåtten ble ikke skilt på kjønn i denne studien. I denne studien ble M. mitochondrii
funnet i 100 % av larveprøvene, 60,44 % av nymfeprøvene og 35,09 % av voksne flått.
Resultatene viser at kun enkelte av de voksne individene synes å være bærere, noe som kan
bety at viktigheten i forplantning har en mindre betydning enn tidligere antatt. På den annen
side, er dette vanskelig å slå fast da individene ikke ble separert på kjønn. Det er imidlertid
interessant at samtlige larveprøver (kun representert som 2,63 % av prøvene og 3,76 % av
individene) og en stor andel nymfer er positive for M. mitochondrii. Dersom dette gjenspeiler
virkeligheten, kan det bety at Midichloria er en viktig del av de tidlige utviklingsstadiene
(larve og nymfe). Om alle larvene og nymfene var smittet gjenstår imidlertid å undersøke,
siden de i denne studien var «poolet». Det er altså nye spørsmål som utkrystalliserer seg med
disse resultatene. Hva skjer i de ulike gruppene dersom man fjerner Midichloria? Vil noen av
de fysiologiske prosessene som for eksempel forplantning og metabolisme endres? Videre er
det ønskelig å undersøke om denne endosymbiosen er involvert i overføring av
sykdomsfremkallende smittestoff da det ikke ble påvist kombinasjoner av to eller flere
smittestoff uten at Midichloria var til stede.

Videre undersøkelser

Basert på resultatet av denne studien bør det gjennomføres et større forskningsprosjekt
vedrørende betydningen av endosymbionter hos flått i Norge og Skandinavia. Det er viktig å
kartlegge nærmere om bakteriene har en biologisk betydning hos flått og vertsdyr. Tidligere
studier har indikert at symbionter kan spille en viktig rolle i flåtten fysiologi og påvirke
populasjonsdynamikken samt innvirke på overføringen av patogene rickettsier (Baldridge et
al, 2005). Endosymbionter forårsaker endringer i forplantningsevnen hos en rekke insekter
ved å bidra til tidlig embryodød, ”male killing”, forskjøvet kjønnsratio (parthenogenesis:
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haploide egg utvikles til levende hunner), feminisering (kjønnsskifte fra hann til hunn) og
mislykket paring mellom infiserte hanner og uinfiserte hunner eller individer infisert med
ulike stammer av symbionter (cytoplasmisk inkompatibilitet). Sistnevnte kan resultere i sterile
hanner eller mangel på avkom (Breeuwer & Werren, 1990;Zchori-Fein et al, 2004). Denne
inkompatibiliteten kan ha stor evolusjonsmessig betydning (”speciation”) og være svært
viktig for genetisk manipulasjon av flåttbestanden ved introduksjon av symbionter. Dette kan
videre brukes til å redusere dyre– og folkehelseproblemer knyttet til flått (O'Neill et al, 1992).
Videre vil det være viktig å vurdere hvorvidt mennesker og dyr kan være bærere av
endosymbionter som ledd i en fremtidig strategi for bruk av endosymbionter i
populasjonskontroll og biomanipulasjon.
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Prosjekt Friske føtter, oppdatering og kliniske funn
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Bakgrunn
Fotråte hos sau forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus. Vanlige symptomer er
betennelse i huden i klauvspalten og i alvorlige tilfeller underminering og løsning av hornet i
sålen og klauvveggen. D. nodosus grupperes i 10 forskjellige serogrupper og deles ofte inn i
virulente og lavvirulente basert på forekomst av termostabile proteaser.
Prosjekt Friske føtter er et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Nortura, Kjøtt
og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Norges bondelag, Norsk bonde og småbrukarlag og
Animalia. Prosjektet ble etablert i 2009 som en videreføring av Snu sauen, som var et
kartleggingsprosjekt i regi av Norsk Sau og Geit og Helsetjenesten for sau. Friske føtter
driftes av næringa og finansieres av omsetningsavgift og midler over jordbruksavtalen.
Valg av strategi
Siden de første registrerte tilfellene av fotråte våren 2008 har vi fått mye ny kunnskap om
situasjonen i Norge. Det er grunnen til at bekjempelsesstrategien har endret seg underveis
(Vatn et.al. 2012). I 2008 ble det lagt til grunn at fotråtebakterien nylig var introdusert til
Norge, og at den ikke kunne påvises i helt friske flokker. Gjennom Snu sauen og senere
Friske føtter ble 250 000 sauer (4300 flokker) undersøkt for symptomer på fotråte og testet for
D. nodosus ved PCR. Fotråtebakterien ble påvist i over 500 flokker, som alle ble båndlagt.
Det var stor variasjon i klinikk, men i de fleste tilfellene var det ingen tydelige symptomer.
Det ble registrert alvorlig sjukdom i 50 - 60 flokker. Forekomsten av PCR-positive flokker
varierte stort mellom områder. De PCR-positive flokkene var spredt over et stort område, og
D. nodosus ble også påvist hos flertallet av undersøkte storfe (bl.a. ved to slakterier).
Basert på erfaringene fra Snu sauen ble strategien endret, og fra 2009 ble kliniske funn brukt
som grunnlag for forvaltningen. Diagnosen “alvorlig fotråte” ble stilt i flokker hvor minst 5 %
av dyra hadde grad 2 eller ett eller flere dyr hadde grad 3 eller mer. Slike besetninger
ble/forble båndlagt.
Parallelt ble det etablert laboratoriemetoder for påvising av bakterievirulens (termostabile
proteaser). Det ble i økende grad tatt prøver for dyrking, og fra høsten 2010 ble det
systematisk tatt dyrkningsprøver i alle undersøkte besetninger. Etter hvert som vi fikk kliniske
data og dyrkingsresultater med virulenstesting, viste det seg at det med få unntak, ble påvist
virulente varianter i flokker med alvorlig fotråte,. I noen få tilfeller ble det funnet grad 3-5 hos
enkeltdyr i flokker med lavvirulente varianter. Det ble også dyrket virulente varianter i klinisk
friske flokker, men disse var enten kontaktbesetninger eller lå i områder med kjent forekomst
av alvorlig fotråte. Dagens strategi er derfor at en besetning båndlegges uavhengig av kliniske
funn dersom det påvisesvirulente D. nodosus i flokken. Ved påvisning av kliniske symptomer
og lavvirulente varianter følges besetningen opp individuelt, men sanering gjennomføres ikke
lenger.
Forekomst av ondarta fotråte
Til nå har vi hatt 99 tilfeller hvor det har vært alvorlig sjukdom og/eller blitt påvist virulente
varianter av D. nodosus i Rogaland (tabell 1). Størst prevalens har vi hatt på øya Rennesøy,
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med 56 % forekomst (41 av 77 flokker). Andre områder med flere tilfeller har vært Time, Hå,
Gjesdal, Hjelmeland og Fogn.
Alle besetninger med alvorlig fotråte, bortsett fra fire, er ferdig sanert. I Rogaland har
medisinsk sanering så langt vært gjennomført i 46 besetninger og påbegynt i fire besetninger.
Omkring 30 % har hatt tilbakefall. Totalt 49 besetninger i Rogaland har sanert gjennom å
slakte all sau.
På Østlandet var det i 2008-2009 åtte flokker med alvorlig fotråtehvorav seks sanerte. I seks
av de åtte ble det påvist lavvirulente varianter og i to besetninger lykkes vi ikke å dyrke D.
nodosus. Siden 2009 har vi hatt flere flokker med klinisk mistanke om fotråte både i Rogaland
og resten av Norge, men hvor det er dyrket lavvirulente varianter.
Tabell 1. Besetninger i Rogaland med alvorlig fotråte, bakteriologiske og kliniske funn, 2008-2012.
Virulente varianter
Ingen isolater
Totalt
Alvorlig*
Alvorlig*
Mild**
Ingen#
Antall besetninger

46

4

15

34

99
#

*≥5 % grad 2 eller ≥1 dyr med grad 3-5. **≥ 1 men < 5 % dyr m/grad 2 og ingen grad 3-5. Kun grad 0 eller 1.

Karakterisering av isolater av D. nodosus
Virulente varianter av D. nodosus er så langt kun påvist i Rogaland. Hele 96 % av de virulente
isolatene av D. nodosus (305 isolater fra 52 besetninger) tilhører serogruppe A (Gilhuus et.
al., 2013, in press), og genetiske analyser har vist at de disse isolatene er nært beslektet. De
lavvirulente isolatene viser en større geografisk og genetisk spredning og en mer heterogen
sammensetning av serogrupper. Disse funnene styrker antagelsen om at nye varianter av D.
nodosus er introdusert til Rogaland via import av levende dyr relativt nylig, og at lavvirulente
varianter har vært i Norge i lengre tid.
Kliniske funn og bakteriologi
Friske føtter har brukt standard beskrivelse av fotråtesymptomer basert på australske
definisjoner med grad 1-5 (Egerton og Roberts, 1971), med en modifisert beskrivelse av grad
2 (tabell 2).
Tabell 2. Beskrivelse av symptomer på fotråte
Grad Beskrivelse av forandringer
Normal klauv (og klauvforandringer som ikke kan relateres til fotråte)
0
Mild betennelse i huden i klauvspalten; irritasjon, mild rødme, fuktighet
1
Tydeligere betennelse i huden i klauvspalten
2a
Nedsmelting (utydelig) i overgangen mellom hud og horn (i klauvspalten)
2b
Underminering (løsning) av hornet i klauvspalten (aksialfura), men ikke av sålen
2c
Begynnende underminering (løsning) av sålen (halvmåneformig)
3
Løsning av sålen helt ut til det harde hornet i klauvens yttervegg
4
Underminering av ytterveggen i klauvkapselen (deler/hele)
5
Kroniske forandringer/ deformerte klauver som kan skyldes fotråteinfeksjon
K

Høyest registrerte grad av fotråtesymptomer i 110 forskjellige besetninger med virulente og
lavvirulente D. nodosus er vist i figur 1. Det var en klar sammenheng mellom funn av grad 35 og påvisning av virulente varianter (OR=5,5 p=0,005). Det var ingen assosiasjon mellom
forekomst av Grad 2a, 2b eller 2c og påvisning av virulente D. nodosus.
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Undersøkelser i 2 flokker med lavvirulente varianter og både pels og norsk kvit, viste at
pelssau hadde større sannsynlighet for å utvikle grad 2 (OR=23,1 og p<0.0001). Erfaring fra
produsentene tilsier at det samme stemmer for besetninger med virulente varianter.

Figur 1. Høyest registrerte grad av fotråtesymptom i flokker med virulente og lavvirulente D. nodosus,

Konklusjon: I Norge har vi med all rimelig sannsynlighet et utbrudd med virulente D.
nodosus i et geografisk begrenset område i Rogaland, forårsaket av livdyrimport. Gjennom
prosjektene Snu sauen og Friske føtter er det generert ny kunnskap som lagt grunnlaget for
endringer i bekjempelsesstrategien. I dag er målet å bekjempe virulente varianter av D.
nodosus, noe som anses fullt mulig med dagens kunnskap og verktøy.
Det er en klar sammenheng mellom virulente varianter og alvorlige symptomer i form av grad
3 til 5, mens 2c ikke indikerer smitte med virulente varianter. Dyrking og virulenstesting av
isolater er nødvending for sikkert å bekrefte eller avkrefte en klinisk mistanke. Våre funn
tyder på at pelssau lettere utvikler symptomer ved infeksjon med lavvirulente D. nodosus.
Virulente varianter av D. nodosus kan finnes i friske flokker, noe som gjør at prøvetaking er
viktig ved utredninger av kontaktflokker. Det vil videre kunne medføre at det vil ta tid å
avdekke alle tilfeller av smitte.
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Risikofaktorer for alvorlig fotråte i sauebesetninger i
Rennesøy kommune i Rogaland
GRY M GRØNENG¹, LAURA E GREEN², JASMEET KALER³, SYNNØVE VATN4, PETTER HOPP¹
¹Veterinærinstituttet, Oslo, Norge, ²University of Warwick, Coventry, UK, ³University of Nottingham, Sutton,
UK, 4Animalia, Oslo, Norge

Innledning
Fotråte hos sau er forårsaket av bakterien Dichelobacter nodosus, en gram negativ anaerob
bakterie (Beveridge, 1941). Symptomene hos sau varierer fra rødhet i klauvspalten til full
løsning av sålen (Beveridge, 1941). Andre arter som storfe og geit kan også vise symptomer,
men disse er som regel mildere. Bakterien trives i fuktig og varmt vær, helst over 10 ˚C
(Graham and Egerton, 1968). Men den har vist seg å kunne opptre selv ved lavere temperatur
(Ridler et al., 2009). Spredning av fotråte kan skje via direkte eller indirekte kontakt
(Whittington, 1995). Direkte kontakt kan være via værer i værringer, kjøp av dyr eller
fellesbeite. Indirekte kontakt kan være via deling av sauevekt, felles drivvei eller dyr og
mennesker som har med seg smitte fra en annen besetning på skoene eller beina.
Det er flere stammer av fotråtebakterien, den lavvirulente (ikke-hissige) varianten gir som
oftest mildere symptomer, mens den virulente (hissige) varianten kan gi et mer alvorlig
sykdomsbilde (Morecombe, 2012). Det er kun i Rogaland det så langt er funnet virulente
varianter av fotråtebakterien i Norge. I denne studien er det brukt betegnelsen alvorlig fotråte.
En besetning med alvorlig fotråte har enten hatt alvorlige kliniske symptomer på fotråte eller
har fått påvist virulente varianter av fotråtebakterien, med eller uten symptomer på sykdom
(Vatn et al., 2012).
Materiale og metode
Det ble innhentet informasjon ved hjelp av et spørreskjema som ble sendt til alle sauebøndene
i Rennesøy kommune i Rogaland i januar 2011. Det var til sammen 107 sauebesetninger,
hvorav 42 hadde blitt diagnostisert med alvorlig fotråte. Spørreskjemaet omfattet perioden
2006 til 2011 og inneholdt generelle spørsmål om besetningen som rase og antall vinterfôra
sau, direkte kontakt som kjøp og værring-samarbeid og indirekte kontakt som lån av sauevekt
og felles drivvei (tabell 1).
I tillegg ble det også innhentet informasjon fra andre kilder om hvilke gårder som hadde fått
diagnostisert alvorlig fotråte, opplysninger om kjøp og salg, værring-samarbeid og geografisk
distanse mellom gårder.
Tabell 1: Tema omfattet av spørreskjemaet i en undersøkelse om risikofaktorer for fotråte i sauebesetninger på
Rennesøy i 2012.
Generell informasjon
Rase (rygja, pelssau, NKS, texel, spæl, dala, villsau)
Antall sau i besetningen (vinterfôra sau på det største og minste)
Bondens egen oppfatning av hvor gode sauegjerder han har (i dag og i gjennomsnitt)
Rekruttering av værer på gården
Beitetype og i hvilken kommune
Storfe og geit på gården
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Direkte kontakt
Kjøp og salg av dyr (lam eller voksne, antall og kjønn)
Forsering av gjerder
Værring
Lån av vær
Deling av beite
Midlertidig oppstalling
Import fra andre land
Kontakt med andres Storfe
Kontakt med andres Geiter
Indirekte kontakt
Dele sauevekt
Felles drivvei
Fellestransport

Dataene ble delt opp i de tre tidsperiodene 2008, 2009/2010 og 2011. Årene 2009 og 2010 ble
en felles tidsperiode da det ikke ble undersøkt for alvorlig fotråte på Rennesøy i 2009, med
unntak av værringen. Informasjon fra 2006 ble ikke analysert da det ikke var noen kjente
tilfeller av alvorlig fotråte dette året, data fra 2007 ble brukt i 2008 slik som beskrevet under.
En besetning ble ansett å kunne ha overført infeksjonen til en annen besetning samme år, året
før og året etter at en besetning ble diagnostisert med alvorlig fotråte. Dette for å ta høyde for
muligheten at besetningen først fikk diagnosen ett år etter at den reelt var smittet og at
sanering av besetningene ikke skjedde med en gang. Men smitten kan bare ha skjedd dersom
det også har vært en konkret kontakt i disse tidsperiodene. Det samme gjelder for
besetningene som har blitt smittet med alvorlig fotråte, de kan ha blitt smittet samme år eller
året før, grunnet sen diagnostisering.
Dataene ble analysert med multivariabel logistisk regresjon i R.
Resultater
Totalt svarte 81 (76 %) av alle sauebøndene i Rennesøy kommune på spørreskjemaet. Av de
totalt 41 som var blitt diagnostisert med alvorlig fotråte svarte 29 (71 %) på spørreskjemaet.
Oddsen for å bli smittet med alvorlig fotråte økte når sauer forserte gjerder og kom i kontakt
med andre besetninger med alvorlig fotråte, og når en eller flere besetninger med alvorlig
fotråte var mindre enn 1 km fra gården.

Diskusjon
Begge faktorene som var assosiert med økt forekomst av alvorlig fotråte i modellen indikerer
at nærliggende besetninger kan være viktig for smittespredning. Rennesøy er en øykommune
med et intensivt sauehold der mange besetninger har nær kontakt og samarbeid. Det var derfor
ikke uventet at når smitten først ble introdusert på Rennesøy, kunne den lett spre seg lokalt
mellom sauebesetningene.
Sauer som forserer gjerder var en av risikofaktorene som var assosiert med øket forekomst av
alvorlig fotråte. Dette er i samsvar med tidligere rapporter der sau har blitt smittet med fotråte
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ved sambeite. Dette styrker oppfatningen om at godt vedlikehold av sauegjerder er viktig for å
hindre smitte mellom besetninger. I spørreskjemaet ble det også spurt om bondens egen
oppfatning av hvor gode sauegjerder han hadde både i dag og i gjennomsnitt mellom 2006 og
2011. De fleste (75 %) svarte at gjerdene var i god stand, inkludert 20 av de 28 besetningene
som var diagnostisert med alvorlig fotråte. Dette indikerer at det ikke er samsvar mellom
bondens egen oppfatning av hvor gode gjerdene er og smitte ved forsering av gjerder, og man
bør være forsiktig med å basere mulighet for smitte mellom besetninger bare på bondens egen
oppfatning av sauegjerdenes tilstand. Funnet må tolkes med varsomhet da disse variablene
ikke var delt opp i år, slik som de andre variablene.
Det at forekomst av én eller flere besetninger med alvorlig fotråte innenfor 1 km avstand fra
gården også økte risikoen for å få alvorlig fotråte, indikerer at det finnes ytterligere
smitteveier lokalt i tillegg til “Sauer som forserer gjerder”. Studien gir ikke grunnlag for å
identifisere disse faktorene spesifikt. Det kan være faktorer som vi ikke har spurt om på
spørreskjemaet, som smittespredning med turgåere, dyr, veterinæren, melkebilen eller
slaktebilen. En annen mulighet er at studien ikke har vært stor nok til å få fram flere faktorer i
den statistiske analysen. Uansett er det viktig både å sørge for gode gjerder mellom
sauebesetningene og å unngå andre former for smittefarlig kontakt.
Studien viser betydningen av smitte mellom nærliggende sauebesetninger, mens smitte ved
f.eks. kjøp av dyr ikke kom fram som en risikofaktor. Dette kan trolig forklares med at studien
er foretatt på materiale fra Rennesøy hvor lokal spredning trolig har vært den dominerende
spredningsveien. Det kan ikke utelukkes at andre risikofaktorer som kjøp av dyr,
avlssamarbeid og beitesamarbeid vil vise seg som viktigere når man analyserer data fra andre
områder.
Dette er første gang risikofaktorer for alvorlig fotråte blir undersøkt ved norske forhold. Selv
om ikke alle mekanismer for smitte er blitt sikkert identifisert, er sauer som forserer gjerder
og kommer over til en annen besetning blitt funnet som en viktig faktor. Når en sau har en slik
type kontakt er det stor sannsynlighet for at den kan dra med seg smitten tilbake til sin egen
besetning. Dette kan i stor grad unngås ved å oppgradere og vedlikeholde sauegjerder. En
eller flere besetninger med alvorlig fotråte innenfor 1 km avstand er også en viktig faktor. I og
med at vi ikke vet hvilke forhold som gjør at dette er en viktig faktor, er det vanskelig å sette
inn konkrete tiltak, men man kan i størst mulig grad unngå både direkte og indirekte kontakt
mellom besetningene.
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Kryss-smitte mellom sau med ondarta fotråte og
sambeitende storfe
MAREN KNAPPE-POINDECKER¹, TIM KÅRE JENSEN2, HANNAH JØRGENSEN3, SYNNØVE VATN³
OG TERJE FJELDAAS¹
¹Norges veterinærhøgskole, ²DTU Veterinærinstituttet, ³Veterinærinstituttet, 4Animalia

Introduksjon
Fotråte er en smittsom klauvsykdom hos sau som fører til halthet og nedsatt dyrevelferd
(Ghimire et al., 1999). Tidlig i sykdomsforløpet oppstår mild dermatitt i klauvspalten, som
kan utvikle seg til underminering av klauvkapselen. Den viktigste årsaken til fotråte er
bakterien Dichelobacter nodosus, som også er utbredt hos norske storfe. D. nodosus
produserer ekstracellulære proteaser, som klassifiseres på grunnlag av deres termostabilitet
ved gelatin gel test (Palmer 1993). Termostabile, virulente isolater forårsaker det som nå
defineres som ondarta fotråte hos småfe, mens termolabile, lav-virulente isolater forårsaker
mild til moderat fotråte. Lavvirulente isolater forårsaker også interdigital dermatitt hos storfe
som vanligvis opptrer med milde symptomer. Lav-virulente isolater blir også ofte påvist hos
friske kyr. På bakgrunn av fimbriegener blir D. nodosus delt inn i serogruppe A-I og M samt
18 serotyper. Serotypene henger ikke sammen med virulens, men gir informasjon som kan
være epidemiologisk nyttig.
I 2008 ble fotråte påvist for første gang i Norge på 60 år. Store resurser er satt inn for å
bekjempe sykdommen, gjennom prosjekt Friske føtter. Smitta besetninger saneres enten ved
kombinasjon av bl.a. fotbading og utrangering av kronisk infiserte sauer eller ved nedslakting
av hele besetninger. Virulente varianter forekommer kun i Rogaland som har høy dyretetthet
og hvor mange praktiserer sambeiting mellom sau og storfe. Det foreligger lite kunnskap om
storfeets rolle som mulig smittekilde for ondarta fotråte, men et norsk pilotprosjekt indikerte
at kryss-smitte mellom sau og sambeitende storfe kunne ha skjedd (Rogdo et al., 2012).
Studien inngår i forskningsprosjektet «Fotråte hos sau og nærstående smittsomme
klauvsjukdommer hos storfe i Norge». Prosjektet er et samarbeid mellom Norges
veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet og er finansiert av Norges forskningsråd med
næringsbidrag fra Animalia og Tine SA. Målet for denne studien var å undersøke om krysssmitte av virulente D. nodosus kan skje mellom sau med påvist smitte og sambeitende storfe.
Materiale og metode
Studien besto av 5 besetninger som praktiserte sambeiting hvor ondarta fotråte var påvist hos
sauene. Gård 1 og 2 ble inkludert i studien høsten 2010 og gård 3, 4 og 5 høsten 2011.
Studiepopulasjonen besto av i alt 200 NRF/NRF-Holstein krysninger og 725 sauer. Alle
gårdene praktiserte sambeiting i minst 8 uker hvert år. På gård 1 og 2 gikk alle kyrne sammen
med sauene hele sommeren, mens hovedsakelig sinkyr og ungdyr beitet sammen med sauene
på gård 3-5. Alle melkekyr og kviger i de to siste månedene av drektigheten ble undersøkt i
klauvboks i forbindelse med rutinemessig klauvskjæring etter innsett om høsten og før utslipp
om våren. Klauvsykdommer ble registrert i en tilpasset versjon av Helsekort klauv, og
dermatitt (D) og hornforråtnelse (HF) ble i tillegg gradert som mild, moderat eller alvorlig.
Det ble tatt svabre og biopsier for bakteriologisk undersøkelse fra ti utvalgte dyr, hvorav sju
hadde symptomer på HF og/eller D, mens tre var klinisk friske. Svabrene ble sendt til
Veterinærinstituttet for isolasjon og karakterisering av D. nodosus ved hjelp av PCR-analyse,
dyrking, virulenstesting og serotyping, mens biopsiene ble sendt til DTU Veterinærinstituttet i
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Danmark for histopatologisk undersøkelse og for identifikasjon av Treponema spp., D.
nodosus og F. necrophorum ved fluorescens in situ hybridisering (FISH).
Høsten 2010 og 2011 ble klauvhelsa registrert hos ti tilfeldig utvalgte sauer med symptomer
på fotråte. Som for kyrne ble det tatt svabere og biopsier for bakteriologisk undersøkelse mht
D. nodosus, Treponema spp. og F. necrophorum. På gård 4 var det færre enn 10 sauer med
symptomer på fotråte, og det ble derfor tatt prøver av flere klinisk friske sauer.
Kyr som fikk påvist virulente isolater, ble fulgt opp med regelmessig kontroll av klauvhelsa,
prøvetaking og individuell behandling av infeksjonen til slakting eller til den virulente
stammen ikke lenger kunne påvises.
Resultater
I alt fem NRF kyr fra to gårder som praktiserte sambeiting fikk påvist virulente isolater. Alle
kyrne hadde mild D da de fikk påvist bakterien. Tre av disse kyrne eliminerte bakterien i løpet
av den påfølgende beitesesongen. Hos den fjerde kua ble virulente varianter påvist også etter
beitesesongen. Kua ble slaktet 9 måneder etter at bakterien for første gang ble påvist, og de
ble fortsatt påvist til tross for flere lokale behandlinger med henholdsvis Cyclo Spray® og
Intra Hoof-fit® som skal være effektive mot D. Den femte kua fikk påvist virulente isolater
både høst og vår og ble også behandlet lokalt. Etter beitesesongen var D helet og det var ikke
lenger mulig å dyrke bakterien selv om kua fortsatt var PCR positiv. Kua ble deretter fotbadet,
og tre måneder senere testet også kua negativt for D. nodosus ved PCR analyse. Ved
serotyping ble serogruppe A påvist hos både sau og storfe på begge gårdene (Tabell 2). På de
øvrige 3 gårdene ble det kun påvist lav-virulente isolater hos storfe. Kun 3,6 % av alle kyrne
hadde moderat eller alvorlig dermatitt om høsten mot 2,7 % om våren.
Mange av sauene på gård 1, 2, 3 og 5 hadde tydelige symptomer på fotråte, mens kun tre
sauer på gård 4 hadde milde symptomer.
Den histopatologiske undersøkelen og FISH analysene er ikke ferdige, og det foreligger
derfor kun resultater fra besetning 1 og 2. På de gårdene ble Treponema spp. påvist hos ett
eller flere kyr høst og vår. Samtlige kyr med termostabile, virulente isolater fikk påvist lav
grad av Treponema spp. ved minst en av prøvetakningene.
Tabell 1. Besetningsopplysninger fra 5 norske gårder med sau og storfe som praktiserte sambeiting.
Gård

Antall
vinterfora søyer

Sauerase

Antall
årskyr

400
NKS1
49,2
75
NKS
37.3
60
NKS/Texel
25.0
100
NKS
62.9
90
NKS
37.3
1
Norsk Kvit Sau, 2 Norsk Rødt Fe, 3 Holstein Friesian
1
2
3
4
5
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Rase

Fjøstype

NRF2/HF3
NRF
NRF
NRF
NRF

Båsfjøs
Båsfjøs
Løsdriftsfjøs
Løsdriftsfjøs
Løsdriftsfjøs

Sambeiting
sinkyr og
kviger

X
X
X
X
X

Alle kyr

X
X
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Tabell 2. Dichelobacter nodosus påvist ved PCR og dyrking hos sau og storfe høst (H) og vår (V) samt resultater
fra virulenstesting og serotyping av prøver fra de 5 gårdene.
Gård
Dyreart
PCR
Dyrking
Virulent D.nodosus Serotyping
H
V
H
V
H
V
1
Storfe
7/10
6/9
3/10
3/9
1/3
1/3
A
Sau
10/10
8/10
8/8
A
2
Storfe
8/10
9/10
1/10
4/10
0/1
4/4
A
Sau
8/10
4/10
2/4
A
3
Storfe
17/20
9/9
1/20
3/9
0/1
0/3
B, I
Sau
9/10
5/10
2/5
A
4
Storfe
10/10
10/10
8/10
3/10
0/8
0/3
A, B, I
Sau
7/10
0/10
5
Storfe
10/10
10/10
5/10
5/10
0/5
0/5
A, B, C
Sau
10/10
1/10
1/1
A

Diskusjon
Påvisning av virulente D. nodosus stammer av serogruppe A hos både sau og storfe viser at
kryss-smitte høyst sannsynlig hadde skjedd. Rollen til Treponema spp. er i denne
sammenhengen usikker. At de to gårdene hvor virulente isolater ble påvist hos kyrne hadde
relativt tett kontakt mellom sau og storfe med sambeiting av alle kyrne hele sommeren i
forhold til de tre andre gårdene der kun lavvirulente ble påvist, indikerer at relativt stor
kontakt er nødvendig for at kryss-smitte kan skje. I tillegg hadde sauene på gård 1 og 2
alvorligere symptomer under sambeiting, hvilket kan ha økt risikoen for kryss-smitte.
At kyrne med virulente D. nodosus stammer alle hadde mild D, som forekommer hyppig hos
melkekyr, indikerer at det ikke er mulig å skille mellom kyrne som er infisert med lavvirulente og virulente varianter på grunnlag av symptomene. At virulente varianter kun ble
isolert hos dyr med kliniske symptomer er epidemiologisk viktig. Tidligere studier har vist at
beitegang har positiv effekt på klauvhelsa (Holzhauer et al., 2012), og i denne studien forsvant
både D og bakteriene hos tre av de fem infiserte kyrne i løpet av beitesesongen. At de siste to
kyrne forble infiserte i lang tid viser imidlertid at bakteriene kan være svært motstandsdyktige
og at én beitesesong uten kontakt med sau ikke alltid er tilstrekkelig for å eliminere de
virulente variantene hos storfe.
Konklusjon
Vi konkluderer med at storfe kan være en smittekilde for virulente isolater av D. nodosus, og
at en sesong uten sambeiting ikke alltid er nok til å eliminere smitterisikoen. Bønder som
praktiserer sambeiting med sau og storfe bør unngå å kjøpe storfe fra besetninger der fotråte
er påvist i saueflokken. Videre vil det i besetninger som sanerer for fotråte, måtte
gjennomføres mer omfattende tiltak enn før, for å hindre smitte fra storfe tilbake til sau. Man
bør i slike flokker også i størst mulig grad unngå sambeiting av sauer med fotråte og kyr både
før og etter sanering.

Referanser
Fullstendig referanseliste fås ved henvendelse til førsteforfatter.
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Neonatal dødelighet hos lam: patoanatomiske funn og
dødårsaker
INGRID H. HOLMØY¹, RANDI SØRBY1, ERIK G. GRANQUIST1, CECILIE ERSDAL1, TRINE L’ABÉE
LUND1, LISBETH HEKTOEN2 OG STEINAR WAAGE1
¹Norges veterinærhøgskole, ²Helsetjenesten for sau, Animalia

Bakgrunn
Det ble i 2010 og 2011 gjennomført en feltstudie av lammedødelighet i Norge. Feltstudien var
et ledd i prosjektet «Hvorfor øker perinatal dødelighet hos lam i Norge?», og inkluderte blant
annet obduksjoner av dødfødte lam og lam som døde i nyfødtperioden. Målet med
obduksjonene var å identifisere dødsårsaker og beskrive patoanatomiske funn hos disse
lammene. Her presenteres obduksjonsfunn hos levendefødte lam som døde i nyfødtperioden,
obdusert i 2010.

Materiale og metoder

Lam som døde før de var seks dager gamle fra 17 besetninger lokalisert i Akershus, Oppland,
Aust-Agder, Buskerud, Rogaland og Hordaland, ble obdusert ved Norges veterinærhøgskole
(Oslo og Sandnes) og Veterinærinstituttet (Oslo) våren 2010. Detaljer om søye og
lammingsforløp ble notert på et skjema som fulgte med lammene til obduksjon. Bare lam som
hadde pustet, dvs. de som hadde lunger helt eller delvis fylt med luft, ble inkludert i studien
som presenteres her. Obduksjonene ble utført i henhold til en standard protokoll som
inkluderte registrering av vekt, kjønn og funn ved utvendig undersøkelse og ved undersøkelse
av indre organer. Det ble rutinemessig gjennomført bakteriologisk undersøkelse av
vevsprøver fra lever og lunge og av løpeinnhold. Andre organer (for eksempel tarmpartier)
ble undersøkt hvis det var mistanke om patologiske forandringer. Standard histologiske
undersøkelser ble rutinemessig utført på lever, lunge, nyre, hjerte og milt. Andre organer ble
undersøkt hvis det var mistanke om patologiske forandringer. Fosterhinnene ble undersøkt i
de tilfellene hvor denne var tilgjengelig. Hjernen fra de døde lammene (og fosterhinner der
denne var tilgjengelig) ble undersøkt for infeksjon med Toxoplasma gondii ved hjelp av realtime PCR.

Resultater og diskusjon

Totalt ble 163 lam obdusert (gjennomsnittlig 10 lam per besetning). Majoriteten av lammene
var etter søyer av rasen Norsk Kvit Sau (93%), og 21% av lammene var etter årsgamle søyer.
De fleste lammene (63%) var fra kull med tre eller flere lam. Gjennomsnittsvekt ved
obduksjon var 3,8 kg (variasjonsbredde 1,6–8,2 kg).
Infeksjoner var dødsårsaken hos 53 lam (33%). Av disse hadde 28 sepsis, 10 hadde
lungebetennelse, og 9 hadde mage-tarminfeksjon. Tre lam hadde infeksjon oppstått i
fosterlivet; av disse var ett lam positivt for Toxoplasma gondii ved PCR, og to hadde
patologiske funn og dyrkningsresultater forenlig med systemisk infeksjon med Listeria
monocytogenes. Ti (19%) av lammene som døde av infeksjoner, hadde tilleggsfunn som
indikerte en vanskelig fødsel. Tabell 1 viser dyrkningsresultater fra lam med sepsis,
lungebetennelse og mage-tarminfeksjon.
Hos trettifire lam (21%) ble det gjort funn som indikerte at lammet hadde vært utsatt for
traume. Hos 21 (61%) av disse lammene ble traumene vurdert å være relatert til
fødselsprosessen; hos de resterende ble det antatt at traumet var oppstått i tiden etter fødsel.
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Vurderingene ble gjort på grunnlag av lammets alder ved dødstidspunktet, traumenes karakter
og anamnestiske opplysninger. Dominerende patologiske funn i begge grupper var multiple
ribbeinsbrudd med blødninger til brysthulen og i noen tilfeller lungeruptur. Hos et lam hadde
det frakturerte ribbeinet perforert hjertet, noen som førte til tamponade (blødning til
hjertesekken) og påfølgende hjertestans. Leverruptur(er) med blødning til bukhulen ble funnet
hos 13 lam av de 21 lammene med fødselsrelatert traume. Tilsvarende funn ble gjort hos 2 av
13 lam med traumer som var antatt å ha oppstått i tiden etter fødsel.
Tabell 1 Dyrkningsresultater fra 47 lam med henholdsvis sepsis, lungebetennelse og mage-tarmbetennelse.
Agens

Sepsis

Lungebetennelse

Mage-tarmbetennelse

Escherichia coli

22

2

5

Mannheima haemolytica

-

1

-

Pasteurella spp.

2

2

-

Staphylococcus aureus

3

1

-

Listeria grayi

1

-

-

Clostridium perfringens

-

-

1

Gram negative stavbakterier

-

2

-

Blandingsflora

-

2

1

Ingen vekst

-

-

2

Syv lam som døde like etter fødsel, hadde patologiske forandringer forenlig med en
stresspåkjenning oppstått under fødsel (aspirasjon av fostervann eller tarmbek og lite luft i
lungene). Et av disse lammene ble funnet med fosterhinnen over nesa.
Medfødte misdannelser ble funnet hos 15 lam (9%). Åpenbare misdannelser relatert til
skjelettet som medførte at gårdbruker avlivet lammet like etter fødsel, dominerte. To lam
hadde en skjevhet i nakkevirvlene. Tre lam hadde åpenbare misdannelser i kjevepartiet
(brachygnathia); to av dem hadde i tillegg til kjevemisdannelsen flere deformiteter i indre
organer, den tredje hadde i tillegg senekontraktur (forkortede sener) på begge frambein. Tre
lam hadde misdannelser kun i ekstremitetene; to av disse hadde artrogrypose (vedvarende
bøyestilling av et ledd) og en tredje hadde senekontraktur på begge frambein. Tre lam manglet
kanalisering av tarmparti (atresia jejuni eller atresia ani), og et lam hadde feilutvikling av
overgangen mellom abomasum (løpen) og duodenum (tolvfingertarm) som førte til
obstruksjon i mage-tarmsystemet. Et lam hadde mellomgulvsbrokk, og et lam hadde åpent
navlebrokk. Et lam hadde hydrocephalus internus (forstørrede hulrom i hjernen).
Seksten av lammene (10 %) hadde funn forenlig med matmangel. Alle hadde fravær av fett
rundt hjertet og nyrer som de eneste påvisbare forandringene. Ti av disse var fra trilling-,
firling- eller femling-kull.
Patologiske funn hos de resterende lammene inkluderte melk i luftveiene (3), løperuptur (1),
ruptur av urinblæra (1), tynntarmsdreining (2) og inkarserasjon av tynntarmen gjennom en
ruptur i tarmkrøset (1).
Hos 30 lam (18 %) var det ingen spesifikke funn.
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Fødselsvansker synes å være en medvirkende årsak til at lam døde like etter fødsel (Figur 1.)
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Figur 1. Antall obduserte lam i 2010 fordelt etter alder (antall dager) ved død. Fordelingen av fødselsforløp i
relasjon til alder ved død er også vist.

De fleste av lammene i denne undersøkelsen døde de aller første dagene etter fødsel. Dette
samsvarer med undersøkelser fra utlandet (Huffman et al., 1985; Nash et al., 1996). De fleste
lammene var fra kull med tre eller flere lam. Risikoen for å dø er tidligere rapportert å være
størst for lam fra kull med mer enn to lam (Christley et al., 2003; Nash et al., 1996). I vår
studie var gjennomsnittlig levetid for lam med traumatiske skader 0,8 dager mens
gjennomsnittlig levetid for de med infeksjon, var 2 dager. Dette samsvarer med undersøkelser
fra utlandet, der det er vist at traumer, særlig de som har oppstått i forbindelse med fødsel
(Holst et al., 2002), er en viktig medvirkende årsak til død kort tid etter fødsel. Ervervede
infeksjoner blir gradvis viktigere fra 1-2 dagers alder (Wiener et al., 1983).

Konklusjon
I denne undersøkelsen var infeksjoner, traumer (relatert til fødselsvansker eller oppstått etter
fødsel), medfødte misdannelser og sult de vanligste årsakene til at lam døde i nyfødtperioden.
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Patologiske funn hos dødfødte lam
STEINAR WAAGE1, INGRID H. HOLMØY1, ERIK G. GRANQUIST1, CECILIE ERSDAL1, TRINE L’ABÉE
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Innledning
Data fra Sauekontrollen viser at forekomsten av dødfødte lam har økt kontinuerlig over en
lengre tidsperiode. I 2010 var 4,7 % av alle lam dødfødte, mens frekvensen i 2000 var 3,3 %.
Det samme materialet viser at andelen søyer som hadde minst ett dødfødt lam, økte fra 5,5 % i
2000 til 8,1 % i 2010. Dette er noe av bakgrunnen for et forskningsprosjekt som pågår
angående perinatal lammedød. I tillegg til å påvise faktorer som har betydning for tap av
nyfødte lam, er det også et mål å belyse årsaker til at søyer får ett eller flere dødfødte lam.
I utgangspunktet er det naturlig å anta at ulike typer faktorer kan ha innvirkning på den
drektige søya og resultere i at ett eller flere fostre dør. Det kan dreie seg om faktorer i
omgivelsene, egenskaper ved søya eller defekter hos fosteret. I noen tilfeller kan fosterdød
tenkes å være en følge av mangelfull tilførsel av næringsstoffer og oksygen, for eksempel som
følge av utilfredsstillende placentafunksjon. Dette og visse andre faktorer kan forårsake
fosterdød uten at fosteret selv viser patologiske forandringer som avdekker dødsårsaken. I
andre tilfeller vil fosteret kunne rammes direkte, for eksempel ved visse infeksjoner, og dette
vil oftest kunne påvises ved obduksjon og supplerende undersøkelser av det dødfødte lammet.
Det er tidligere utført undersøkelser i Norge og i andre land der det ved obduksjon er kartlagt
dødsårsaker til perinatal lammedød. Noen har skilt ut de dødfødte som egen gruppe, men der
det er gjort, er ”dødfødsel” ofte angitt som årsak i seg selv uten at bakenforliggende årsaker er
klarlagt nærmere. Nøyaktig beskrivelse av patologiske funn hos dødfødte lam er publisert i
kun et fåtall, relativt begrensede undersøkelser.
Her beskrives funn gjort i en feltundersøkelse utført i tilknytning til forskningsprosjektet
”perinatal lammedød”.

Materiale og metoder
Som ledd i den feltmessige delen av prosjektet ble det i 2010 og 2011 foretatt obduksjon av
lam som var dødfødte, eller som døde i løpet av de fem første døgn etter fødsel. Det
foreliggende materialet omfatter 217 dødfødte lam som ble obdusert i 2010. Disse var fra 16
besetninger lokalisert i Akershus, Oppland, Aust-Agder, Buskerud, Rogaland og Hordaland –
majoriteten fra de tre sistnevnte. Obduksjonene ble foretatt ved Norges veterinærhøgskole
(Oslo og Sandnes) og Veterinærinstituttet (Oslo). I tillegg til makroskopisk bedømmelse etter
en fastlagt, detaljert protokoll ble det rutinemessig foretatt histopatologisk undersøkelse av
snitt og bakteriologisk undersøkelse av prøver fra flere organer. Hjerne fra samtlige kasus,
samt fosterhinner der slike var tilgjengelig, ble undersøkt med henblikk på Toxoplasma med
PCR (polymerasekjedereaksjon). Lam klassifisert som dødfødte hadde ikke luft i lungene.
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Resultater
I Tabell 1 gis en oversikt over hoveddiagnosene for de obduserte dødfødte lammene. Flere
lam hadde i tillegg andre patologiske forandringer av varierende alvorlighetsgrad.
Tabell 1. Oversikt over hoveddiagnoser for 217 dødfødte lam obdusert i 2010.
Hoveddiagnose
Død under fødsel
Traumatiske skader
Andre årsaker enn traumatiske skader
Død før fødsel
Infeksjon i fosteret
Inflammasjon i placenta
Alvorlig misdannelse
Ingen vesentlige patologiske funn

Antall lam

% av alle
obduserte lam

37
59

17,1
27,2

24
2
1
94

11,1
0,9
0,5
43,3

Nittiseks lam viste klare tegn på å ha dødd under fødsel. Av disse var 96 % fra kull med minst
to lam og 74 % fra kull med tre eller flere lam. Fødselshjelp var gitt til 62 % av lammene.
Av de 37 lammene med traumatiske skader fantes ribbeinsbrudd som hadde resultert i
betydelig blødning til brysthulen, hos 12. Seksten hadde leverruptur med betydelig blødning
til bukhulen. De resterende ni hadde både ribbeinsbrudd og leverruptur eller en kombinasjon
av slike skader og andre traumatiske skader.
Hos 59 lam, der det ikke forelå dødelige traumatiske skader, fantes fostervann eller en
blanding av fostervann og tarmbek i lungene, noe som klart indikerte at de hadde dødd som
følge av komplikasjoner under fødsel.
Det ble påvist infeksjon hos 24 lam, derav 13 med Toxoplasma, fire med funn av Listeria
monocytogenes, to med Salmonella enterica subsp. diarizonae, én med Trueperella pyogenes,
én med Erysipelothrix rhusiopathiae, én med Serratia liquefaciens og én med renkultur av en
ikke nærmere identifisert anaerobiont. Lammene med S. enterica subsp. diarizonae var et
tvillingkull, der altså begge lam var dødfødte. Ett lam viste sikre histopatologiske tegn til
infeksjon uten at det var spesifikk bakteriell vekst ved dyrkning. Det ble videre påvist
betennelsesaktige forandringer i placenta knyttet til to lam.
Ett lam hadde alvorlige misdannelser. Blant annet manglet underkjeve, og det var
feilutvikling av fremre del av fordøyelsessystemet.
Hos 43 % av de obduserte lammene ble det ikke påvist alvorlige patologiske forandringer som
kunne forklare at de døde før fødsel. Bortsett fra ett lam var disse fra kull med to eller flere
lam, og 72 % var fra kull med minst tre lam. En betydelig andel (86 %) hadde levendefødte
søsken. Fødselsvekten varierte fra knapt 1 kg til 6,5 kg; 36 % veide under 3 kg. Antall værlam
og søyelam var tilnærmet likt. Lammene var fra 13 av de 16 besetningene og den
besetningsvise fordelingen innen denne undergruppen tilsvarte omtrent fordelingen av
totalmaterialet.
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Diskusjon
Det foreliggende materialet stammer fra 16 besetninger fra ulike deler av landet, men kan
naturligvis ikke anses som representativt for sauepopulasjonen i Norge. Variasjon fra år til år
innen den enkelte besetning med hensyn til eksponering for faktorer som kan påvirke risikoen
for dødfødte lam, bidrar også til forsiktighet med hensyn til generalisering av funnene.
En betydelig andel (44 %) av de obduserte lammene døde under fødsel. Cirka 40 % av disse
hadde alvorlige, ferske skader som åpenbart hadde oppstått under fødsel. For de øvrige
lammene som døde selve under fødselen, hadde det oppstått andre komplikasjoner som
resulterte i at blodforsyningen fra mordyret var blitt brutt før lammet kunne puste fritt. Den
store betydningen av fødselsvansker som årsak til dødfødsler, bekreftet ved at nær to
tredjedeler av de aktuelle søyene hadde fått fødselshjelp, viser at godt tilsyn og optimal
inngripen ved behov er svært viktig i lammingstida.
Infeksjoner utgjorde en relativt beskjeden andel av hoveddiagnosene. Toxoplasma ble påvist
hos 6 % av samtlige obduserte lam. Toxoplasma er en velkjent årsak til abort hos søye, og
infeksjon med denne encellede parasitten kan også forårsake dødfødsel eller svakfødte lam.
Ved introduksjon av smitte i drektighetstida kan enkeltbesetninger rammes hardt. Av
bakteriene som ble påvist, er L. monocytogenes, T. pyogenes (tidligere benevnt
Arcanobacterium pyogenes) og Erysipelothrix rhusiopathiae vanlig forekommende i
husdyrmiljø og kan, slik det her er vist, sporadisk forårsake fosterdød. S. enterica subsp.
diarizonae er påvist i flere sauebesetninger her i landet. Det har vanligvis dreid seg om friske
bærere. Hvor patogen bakterien er, er noe omdiskutert. Det er interessant at den her ble påvist
som sannsynlig årsak til dødfødte tvillinger.
Det kan oppfattes som skuffende at det hos en meget stor andel av lammene (43 %) ikke ble
gjort funn som kunne forklare hvorfor de var dødfødt. Omtrent tilsvarende prosentandel av
uforklarlig fosterdød er rapportert i enkelte omfattende undersøkelser i humanmedisinen, der
imidlertid den totale forekomsten av fosterdød er lavere. Vår undersøkelse viser at drektighet
med flere fostre er en klar risikofaktor for dødfødsel. Der det ikke kunne påvises en åpenbar
dødsårsak, dreide det seg i nær tre fjerdedeler av tilfellene om lam i kull med trillinger eller
flere fostre. En stor epidemiologisk undersøkelse basert på registreringer i Sauekontrollen, der
flere risikofaktorer ble klarlagt, viste blant annet en markant økning i risiko med stigende
antall lam (Waage og Holmøy, 2012). Det er ikke unaturlig å anta at evnen til å bære flere
levedyktige lam fram til fødsel har visse fysiologiske grenser som varierer fra søye til søye,
avhengig av genetiske og miljømessige faktorer. At dødfødte lam i gruppen av uforklarlig
fosterdød ofte kan ha bakgrunn i fysiologiske begrensninger, underbygges av at de i vår
undersøkelse vanligvis fantes i kull der det også var levendefødte lam. Flere av lammene med
uforklarlig død var tilnærmet fullt utviklet, noe som tyder på at de døde svært nær fødsel.

Konklusjon
Mange dødfødte lam døde under fødsel; dette bekrefter at godt tilsyn og kvalifisert hjelp ved
behov er viktig i lammingstida. Infeksjoner fantes relativt sjelden og skyldtes da i hovedsak
Toxoplasma. I et betydelig antall tilfeller ble det ved obduksjon ikke avdekket noen
dødsårsak; dette indikerer at faktorer som påvirker den drektige søyas evne til å bære fram
levedyktige lam er av stor betydning og bør undersøkes nærmere.
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Fôring av søyer rundt lamming – surfôr eller kraftfôr?
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Bakgrunn
Tida omkring lamming representerer en utfordrende periode for søya fysiologisk sett, idet
behovet for energi og næringsstoffer øker dramatisk. Energibehovet til søyer i sein drektighet
øker 0,5-1,2 ganger sammenlignet med vedlikeholdsbehovet hos ikke-drektige søyer. Høy
mjølkeytelse og god helsetilstand er grunnlaget for god lammetilvekst. Rask vekst i ung alder
fremmer også utviklingen av viktige muskler, og legger grunnlaget for god slaktekvalitet.
Grovfôr med mye fiber gir lavt fôropptak hos søyene, slik at kraftfôrbehovet blir høyt i tida
omkring lamming. Det er imidlertid grunn til å tro at god tilvekst hos lamma også kan oppnås
ved å fôre søya med en stor andel svært tidlig høsta surfôr, og lite eller ingen bruk av kraftfôr.

Materiale og metoder

Våren 2008 ble det gjennomført et forsøk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
på Ås, der hensikten var å undersøke betydningen av grasets utviklingstrinn ved høsting for
surfôrets potensial som fôr til søyer i tida rundt lamming. Betydningen av kraftfôrtilskudd ved
ulike høstetider for surfôr, og fôringas innvirkning på næringsopptak, energistatus og tilvekst
hos både søyer og lam ble også undersøkt.
Tre ulike høstetider i 2007 for ei timotei-engsvingel-rødkløvereng og tre kraftfôrnivå inngikk
i forsøket:
Høstetid:
1. Svært tidlig; 22. mai, rundt 3 uker før begynnende skyting (1,04 FEm/kg TS)
2. Tidlig; 5. juni, rundt 1 uke før begynnende skyting (0,89 FEm/kg TS)
3. Normal; 13. juni, ved begynnende skyting (0,76 FEm/kg TS)
Kraftfôrnivå etter lamming:
1. Uten (0); 0,0 kg/dag for alle søyer
2. Lavt (L); 0,2 kg/dag for tvillingsøyer, 0,4 kg/dag for trillingsøyer
3. Normalt (N); 0,4 kg/dag for tvillingsøyer, 0,8 kg/dag for trillingsøyer
Generelt ble det brukt lite kraftfôr i forhold til vanlig praksis. Dette for å utfordre potensialet
til svært godt surfôr. Av frykt for alvorlig underernæring og ketose hos søyene, ble bare
”Høstetid 1” tildelt helt uten kraftfôr, mens lavt kraftfôrnivå ble gitt sammen med ”Høstetid
1” og ”Høstetid 2”. Alle tre surfôrtypene ble prøvd ut i kombinasjon med normalt
kraftfôrnivå. Følgende seks forsøksledd inngikk dermed i forsøket:
A: Høstetid 1, uten kraftfôr
B: Høstetid 1, lavt kraftfôrnivå
C: Høstetid 1, normalt kraftfôrnivå
D: Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå
E: Høstetid 2, normalt kraftfôrnivå
F: Høstetid 3, normalt kraftfôrnivå
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Det inngikk totalt 24 tvilling- og trillingsøyer av rasen Norsk Kvit plassert i individuelle
binger i den isolerte avdelingen i Senter for husdyrforsøk sitt sauefjøs på Ås. Søyene ble
gruppert slik at de seks forsøksleddene var like når det gjaldt antall foster (bestemt v.h.a
ultralyd), og mest mulig like når det gjaldt vekt og forventa lammingstid. Selve forsøket
startet ca. seks uker før forventet lamming. Dyra ble sluppet på beite ca. fire uker etter
lamming.
Detaljer rundt produksjon av grassurfôret er beskrevet i Eknæs et al. (2009). Surfôret ble
tildelt etter appetitt to ganger daglig, slik at dyra alltid hadde surfôr tilgjengelig på fôrbrettet.
Kraftfôret var i hovedsak basert på norske råvarer, og ble fordelt på to like store rasjoner pr.
dag. Det var en gradvis opptrapping av kraftfôret til halv mengde ved lamming, og deretter en
økning på 100 g annenhver dag til ønsket mengde var nådd. I tillegg fikk samtlige søyer 30 g
Pluss Appetitt Sau pr. søye pr. dag og fri tilgang på hvit saltslikkestein.

Resultat og diskusjon

Innholdet av protein i surfôret gikk ned med utsatt høstetid, mens innholdet av fiber økte
(Tabell 1). Gjæringskvaliteten var god for alle høstetidene. ”Høstetid 1” hadde et
energiinnhold på høyde med kraftfôret. Utsatt høsting ga tydelig reduksjon i energi- og
proteinverdi.
Tabell 1. Kjemisk sammensetning av surfôr og kraftfôr.
Høstetid 1
Kjemisk sammensetning:
Tørrstoff, %
23,0
Protein, g/kg TS
155
Råfett, g/kg TS
33
Stivelse, g/kg TS
NDF m/ askekorr, g/kg TS
449
Gjæringskvalitet:
pH
4,17
NH3-N, g/kg total N
69,3
Mjølkesyre, g/kg TS
98,5
Eddiksyre, g/kg TS
20,5
Smørsyre, g/kg TS
0,3
Propionsyre, g/kg TS
5,1
Maursyre, g/kg TS
7,4
Etanol, g/kg TS
14,8
Beregnet fôrverdi:
FEm pr. kg TS
1,04
AAT, g/kg TS
78
PBV, g/kg TS
47

Høstetid 2

Høstetid 3

Kraftfôr

23,2
126
31

23,2
108
31

531

567

88
159
32
435
186

4,24
87,4
88,0
14,0
0,4
4,2
9,4
20,5

4,20
71,0
61,4
11,3
0,2
3,7
17,0
19,5

0,89
77
4

0,76
70
-20

1,01
112
-1

Søyenes fôropptak og energistatus
I slutten av drektigheten hadde søyene som fikk det tidligst høsta surfôret uten
kraftfôrtilskudd høyest grovfôropptak (Tabell 2). Disse søyene fikk i seg mer energi totalt enn
søyene som fikk surfôr fra ”Høstetid 2 eller 3” i kombinasjon med normalt kraftfôrnivå.
Kraftfôrtilskudd til ”Høstetid 1” ga ingen økning i det daglige energiopptaket før lamming.
Lavt nivå av glukose og høyt nivå av frie fettsyrer i blodet tyder på energiunderskudd og
mobilisering av dyrets fettreserver. Blodets glukoseinnhold i sein drektighet (<7 dager før
lamming) økte med økende kraftfôrtilskudd og tidligere høstetid (Figur 1). Til tross for
normalt kraftfôrnivå, ga ”Høstetid 3” signifikant lavere glukosenivå og høyere nivå av frie
fettsyrer enn alle de andre rasjonene.
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Tabell 2. Søyenes fôropptak og energiforsyning i sein drektighet og tidlig laktasjon.
Høstetid
1
1
1
2
2
Kraftfôrnivå
0
L
N
L
N
Antall søyer
3
4
4
4
4
Antall lam (tvilling_trilling)
8(2_6)
10(4_6)
11(2_9)
11(2_9)
12(0_12)
Fôropptak, sein drektighet
Surfôr (kg TS/dag)
2.28 a
2.04 b
2.02 b
2.02 b
2.15 ab
Kraftfôr (kg TS/dag)
0.00
0.12
0.21
0.13
0.23
Totalt (FEm/dag)
2.37 a
2.24 ab
2.31 ab
1.92 c
2.14 b
Fôropptak, tidlig laktasjon
Surfôr (kg TS/dag)
2.66 ab
2.72 a
2.61 ab
2.39 b
2.63 ab
Kraftfôr (kg TS/dag)
0.00
0.27
0.59
0.31
0.65
Totalt (FEm/dag)
2.77 c
3.11 ab
3.31 a
2.44 d
3.00 bc

3
N
4
11(2_9)
1.75 c
0.21
1.54 d
2.40 b
0.59
2.42 d

Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05).

Surfôropptaket økte i alle forsøksgruppene etter lamming, og det var mindre forskjell mellom
gruppene sammenlignet med perioden før lamming (Tabell 2). Høyest energiopptak ble
oppnådd med ”Høstetid 1” med normalt kraftfôrnivå, mens ”Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå”, ga
omtrent samme energiopptak som ”Høstetid 3, normalt kraftfôrnivå”.

Figur 1. Blodkonsentrasjoner av glukose og frie fettsyrer hos søyene rett før lamming.

Tilvekst
Til tross for store forskjeller i søyenes energiforsyning, ble det ikke observert sikre forskjeller
i lammas fødselsvekt, tilvekst eller vekt ved beiteslipp (Tabell 3). Søyenes vektendringer både
før og etter lamming var derimot sterkt påvirket av energiforsyningen, noe som indikerer at
søyene med utilstrekkelig energiforsyning tærte på holdet for å opprettholde
mjølkeproduksjonen og dermed tilveksten hos lamma.
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Tabell 3. Startvekt, sluttvekt og tilvekst i innefôringsperioden hos søyer og lam.
Høstetid
1
1
1
2
Kraftfôrnivå
0
L
N
L
Antall lam
8
10
11
11
Antall lam pr. søye
2,67
2,50
2,75
2,75
Levendevekt, søyer (kg)
Forsøksstart
93,0
92,0
101,3
97,7
2 dgr etter lamming
84,2 b
87,4 b
105,9 a
92,8 b
Tilvekst, søyer (g/dag)
Sein drektighet
516 a
507 a
458 a
251 c
Tidlig laktasjon
- 120 b
55 a
59 a
- 257 c
Levendevekt, lam (kg)
Fødsel
5,1
5,2
4,2
4,2
Forsøksslutt
12,9
13,6
12,0
11,8
Tilvekst, lam (g/d)
273
295
273
260

2
N
12
3,00

3
N
11
2,75

96,9
90,6 b

98,8
89,0 b

379 b
- 172bc

286 c
- 225 bc

4,5
11,9
257

4,9
12,1
243

Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05).

Det var ingen sikker forskjell i lammas vårvekt mellom de ulike gruppene, men høstveiinga
viste signifikant høyere vekt for lamma under søyene på ”Høstetid 1, uten kraftfôr”
sammenlignet med lamma under ”Høstetid 2, lavt kraftfôrnivå” og ”Høstetid 3, normalt
kraftfôrnivå” (Tabell 4).
Tabell 4. Lammas vekt og tilvekst i løpet av beiteperioden.
Søyas diett i innefôringsperioden
Høstetid
1
1
1
2
2
Kraftfôrnivå
0
L
N
L
N
Antall lam
7
7
11
7
11
Antall lam pr. søye
2,33
2,33
2,75
2,33
2,82
Levendevekt, lam (kg)
Vår (25. juni)
26,4
26,8
24,0
22,0
24,5
Høst (25. august)
38,9 a
37,1ab
35,6ab
31,1b
35,7ab
Tilvekst, lam (g/d)
Beiteslipp-vår
277
280
256
223
247
Vår-høst
205 a
167 ab
184 ab
151 b
184 ab
Hele beiteperioden
237 a
217 ab
217 ab
181 b
213 ab
Verdier med ulik bokstav innen samme rad er signifikant forskjellige (P<0,05).

3
N
8
2,33
22,3
33,0 b
217
175 ab
194 b

Konklusjon

Forsøket viste at svært tidlig høsta (Høstetid 1) eller tidlig høsta (Høstetid 2) surfôr uten eller
med lavt kraftfôrnivå ga likt eller høyere energiopptak enn rasjoner basert på en normal andel
kraftfôr i kombinasjon med surfôr høsta på et seinere utviklingstrinn (Høstetid 3). Høyt
energiopptak med tidligere høsting ble også gjenspeilet i søyenes energistatus og
vektendringer. Det ble ikke funnet sikre forskjeller mellom gruppene når det gjaldt
fødselsvekter eller tilvekst hos lamma i innefôringsperioden. Innenfor den rammen av
høstetider som ble undersøkt her, har man derfor stor valgfrihet i fôring av søyene bare de får
tilstrekkelig mengde kraftfôr i forhold til surfôrets høstetid. Ellers viser forsøket at søyer med
tre lam kan greie seg utmerket på surfôr alene når det er svært tidlig høsta og godt konservert.
Lammekjøttproduksjonen kan dermed baseres utelukkende på heimeavla gras og
utmarksressurser i de tilfeller det er ønskelig, og når gårdbrukeren har satt seg godt inn i hva
som kreves med tanke på fôrkvaliteten.

Referanser
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Fôrplanlegging og rågjeving i sauefôring i Noreg i dag
FINN AVDEM
Fagrådgjevar småfe
Nortura SA

Dagens fôrplanlegging i Nortura
Vi har ca 14.000 sauebønder i Noreg i dag og ca 9.500 av desse er medlemmer eller
leverandørar til Nortura. I Nortura er vi 17 rådgjevarar på sau. Det betyr at dagens
fôringsrådgjeving i stor grad går føre seg som grupperådgjeving av ymse slag eller i form av
fagartiklar i tidsskrift og Medlemsportalen til Nortura. Gjennom dette prøver vi å auke det
generelle kunnskapsnivået om fôring av sau slik at flest mogleg blir i stand til å lage sin eigen
fôrplan.
Dei ekstra interesserte medlemmene brukar rådgjevarane i Nortura og spør om individuell
fôringsrådgjeving. Dei fleste ber om enkle råd. Døme på dette er: Kva type- og kor store
mengder med kraftfôr bør ein gje ut i frå eit produksjonsmål hjå sauen og ein grovfôranalyse.
Etterspørselen etter fôrplanlegging aukar når det er vanskelege grovfôrår, noko som det
dessverre ser ut til å skje stadig oftare. Da kjem det spørsmål om ein har nok grovfôr og
fôrplanar med lite grovfôr/ grovfôr av dårleg kvalitet.
Det som gjer det interessant å jobbe som rådgjevar på sau i Nortura, er at en ser eit tydeleg
skilje på kvaliteten på lamma som kjem frå sauebøndene som leverer til Nortura og
sauebøndene som leverer til andre slakteri. Tal frå Animalia (Figur 1) syner at i 2012 var eit
medels Nortura-lam 0,9 kg tyngre enn eit medels lam levert til KLF slakteria. Medel
feittgruppa var lik. Forklaringa på dette er at Nortura-bonden har høgare tilvekst på lamma
sine og at feittavleiringa difor startar ved ei høgare vekt. God fôring er den viktigaste faktoren
som må til for å oppnå høg tilvekst.

Figur 1: Medel slaktevekt på lam i Nortura og KLF 1996-2012
Dagens fôrmiddelvurdering på sau
Fôrmiddelvurderingssystemet vi bruker i dagens fôrplanlegging, er det nasjonale AAT/PBVsystemet (Saueboka 1998). Dette systemet har vi utvikla både når det gjeld behovsnormer og
kunnskap frå nyare fôringsforsøk. Harald Volden og Ann-Torild Løvlid gjorde for ca 12 år
sidan ein revisjon av AAT/PBV systemet på både mjølkeku, storfe i vekst og sau. Dei kom
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fram til meir dynamiske nettoenergi-behov enn det som stod i det opprinnelege AAT/PBV
systemet. Dei berekna FEm behov til vedlikehald ut i frå vekta til søya og FEm-behov til
mjølkeproduksjon ut ifrå tilveksten ein har som mål at lamma skal ha. Fostertelling var ikkje
vanleg da AAT/PBV systemet vart utvikla. Difor har vi funne fôrbehovsnormer i utanlandsk
litteratur (Jarrige, R 1989) etter tal foster søya går med og tal veker søya har att til lamming.
Her er dagens FEm og AAT normer som vi i Nortura brukar i fôrplanleggingsverktøya våre:
Energibehov:
 Vedlikehald FEm/dag: 0,034*levandevekt kg 0,75
 Fostervekst FEm/dag:
Kullstorleik
Fødselsvekt
pr lam, kg
1
5-6
2
5-6
3
4-5

Veker før lamming
8-7
6-5
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4

4-3
0,3
0,6
0,8

2-1
0,4
0,8
1,0

 Mjølkeproduksjon FEm/dag: 0,316*(tal lam*g lammetilvekst pr lam)/100
 Tilvekst FEm/kg vektauke: 2,5 (1/2 år gamle lam)-5,5 (vaksne søyer)
AATbehov:
 Vedlikehald: 80 g/FEm
 Fostervekst: 95g/FEm
 Mjølkeproduksjon: 100 g/FEm
 Tilvekst: 70g/FEm (vaksne søyer)-100 g/FEm (1/2 år gamle lam).
AAT tilgang ved holdmobilisering:
 36 g AAT/FEm
System for å vurdere grovfôropptak
Vi har også utvikla eit system for vurdering av sannsynleg grovfôropptak ved appetittfôring
med grovfôr. Vi brukar da NDF-innhald i grovfôret og vekt/produksjonsstadium hjå søya.
Dette systemet har vi laga ut ifrå norske fôringsforsøk der vi har kunnskap om vekta på søya,
NDF innhaldet i grovfôret og grovfôropptaket. Systemet er grovt, men fungerer ganske bra i
praksis saman med ein porsjon kunnskap om andre faktorar som påverkar grovfôropptaket.
Tabell 1. NDF-grovfôrkapasitet g per kg levandevekt
Før
Utviklingsstadium
lamming
Beitestadium
14
Byrjande skyting
12
Skyting
10
Blomstring
8

Etter
lamming
16
14
12
10

I fôrplanlegginga vår legg vi også inn ein sjekk på korleis fôrrasjonen vil fungere i vomma
ved at vi bereknar mengde NDF i totalrasjonen. Helst bør NDF-innhaldet i totalrasjonen vera
over 40 % for at gjødsla skal vera fast og ikkje tette drenerande golv. Kjem andelen NDF
under 30 % i totalrasjonen, kan det vera kritisk for vomgjæringa (Helander, M. 2003). Dette
er difor absolutt nedre grense for fiberinnhald i totalrasjonen når vi lagar fôrplanar.

316

Husdyrforsøksmøtet 2013

Med dette fôrmiddelvurderingssystemet, har vi eit godt grunnlag for å gje gode praktiske
fôringsråd. Systemet er heller ikkje meir komplisert enn at det er godt mogleg å forklare
sauebonden logikken bak fôrplanen.
Kvar er behovet for ny kunnskap størst?
Meir og meir av grovfôret til sau blir gjeve etter appetitt, frå Islandskasser eller forskjellige
type rundballehekkar. Årsaken til dette er at appetittfôring er ein enkel og rasjonell måte å
fôre sauen på fordi du ikkje treng å fôre kvar dag, og ein treng heller ikkje ha eteopning til
alle sauene. Appetittfôring gjev også høgt grovfôropptak. Dyrevelferda er god fordi sauene er
sysselsett med grovfôr heile dagen, og dei vil alltid vera mette. Ulempa med slike
grovfôropplegg er at ein ikkje kan fôre med avgrensa mengder grovfôr. Ein må difor alltid ha
nok grovfôr slik at det kan tildelast etter appetitt.
Det er difor viktig å utvikle systemet vi har laga for å kunne gje eit anslag på sannsynleg
grovfôropptak ved appetittfôring med grovfôr. Det blir også viktig å auke kunnskapen om kva
slags grovfôr som passar til sauen gjennom ein innefôringssesongen. Høgdrektige og
mjølkande søyer har heilt andre krav til grovfôrkvalitet enn ei lågdrektig søyer i godt hold.
Tapet av lam i norsk sauehald er for stort. Mellom 8 og 9 % av lamma er daudfødde eller dør
før dei blir slept på sommarbeite (Årsmelding Sauekontrollen, 2011). Ny kunnskap om fôring
og stell som kan vera med å redusere tapet av lam, er difor viktig for sauenæringa.
Mineral- og vitamintrongen hjå sau er det også viktig å ha ein gjennomgang av. Mange
sauebønder med sau på heimebeite, opplever at tilveksten på lamma stagnerer i juli/august
utan at vi heilt greier å peike på årsaken.

Referansar
Jarrige, R, 1989. Ruminant Nutrition, INRA, s 158
Helander M. 2003. Värdering av foder, Svenska Lantmännen Foder, s 33-35
Nedkvitne, J. 1998. Næringsbehov, Saueboka, Landbruksforlaget, s 128-136
Årsmelding Sauekontrollen, 2011. Animalia, s 23
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Mykotoksiner og gris
AKSEL BERNHOFT1 OG TORE SIVERTSEN2
1

Veterinærinstituttet 2Norges veterinærhøgskole

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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Hva påvirker forekomsten av mykotoksiner i korn
og halm?
GURO BRODAL, OG INGERD SKOW HOFGAARD
Bioforsk

Mykotoksiner dannes av Fusarium-sopp som angriper kornplanter i åkeren. Fusarium er en
stor soppslekt med mange arter som kan angripe alle kornartene våre. På grunn av økte og til
dels høye forekomster av mykotoksiner i korn de seinere årene, har aksfusariose blitt en av de
viktigste kornsjukdommene både i Norge og i de store korndyrkingsområdene i verden. Det er
særlig trichothecenene DON (deoxynivalenol) og T2/HT2 som har fått størst oppmerksomhet.
Andre toksiner som er relativt vanlig er zearalenon (ZEA) og enniatiner. Vekst og utvikling
av ulike Fusarium-arter og produksjon av respektive mykotoksiner kan påvirkes ulikt av
klima og dyrkingsforhold.

Smittekilder og spredning av Fusarium
Fusarium-sopp overlever i stubb og halmrester oppå bakken og i øvre jordlag (Figur 1), samt i
såkorn. Infisert stubb og halm er viktigste smittekilde («smittereservoar»). Såkornsmitte anses
ikke å ha særlig betydning når det er rikelig med smitte fra planterester, men infisert såkorn
kan spre smitte til nye områder. Ved fuktige forhold danner soppen sporer som kan spres med
regnsprut lokalt i åkeren og dermed angripe plantene oppover i bestandet. Arten Fusarium
graminearum (viktigste produsent av mykotoksinet DON) produserer i tillegg sporer som kan
spres gjennom lufta med vind og angripe planter over store avstander. Kornartene er mest
mottagelige for aksfusariose i løpet av plantenes blomstringsperiode.

Betydning av vekst/dyrkingsforhold
Redusert jordarbeiding som gir mye planterester oppå bakken, særlig i kombinasjon med
ensidig korndyrking, kan gi et stort smittepress. Ved redusert jordarbeiding tar det lenger tid
før planterester brytes ned og soppene får bedre mulighet til å overleve og spre smitte (mange
sopper overlever kun få måneder nedgravet i jord, mot 2-3 år i uforstyrra planterester oppå
bakken). En rekke undersøkelser fra diverse land har vist at risikoen for angrep av
aksfusariose og utvikling av mykotoksiner øker ved redusert jordarbeiding og dyrking av korn
etter korn (inkludert mais som gir en særlig stor risiko).
I en sammenstilling av angrepsgrad av fusariose (Fusarium/Microdochium) i norsk såkorn
gjennom 41 år (over 70 000 såkornpartier) framgår det at smittenivået har økt med omtrent
100 % de siste 10 år. Så godt som alle såkornpartier (sertifisert og egenavla) analyseres for
smitte og angrepene er i stor grad representative for Fusarium-forekomster i norsk korn
generelt. Økningen i angrep har skjedd samtidig med at kornarealet som har ligget i stubb
over vinteren har økt fra 37 % i år 2000 til omtrent 57 % i 2011 (Bye et al. 2012). Redusert
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jordarbeiding i områder på Østlandet med ensidig korndyrking, med få muligheter for
alternative vekster, vil nødvendigvis øke smittepresset av Fusarium. Forsøk har vist at angrep
av aksfusariose og mengder mykotoksiner kan øke ved økende mengder planterester på
åkeren (Hofgaard et al. 2012).

Figur 1 Livssyklus hos aksfusariose forårsaket av Fusarium graminearum (tegning av
Hermod Karlsen, fra Brodal et al. 2009)

Betydning av vær/klima
Angrep av Fusarium og utvikling av mykotoksiner skjer særlig under fuktige værforhold.
Regn og fuktig vær i tiden etter aksskyting kan føre til kraftige angrep i akset og høye
forekomster av mykotoksiner i kornet. Det antas at økt nedbør og temperatur i vekstsesongen
de siste 10 årene, særlig omkring vårkornets blomstring (juli) og utover i matingsperioden, har
vært en viktig årsak til de økte toksinforekomstene i Norge. I tillegg vil sein tresking som
følge av fuktige forhold utover høsten øke risikoen for utvikling av Fusarium og
mykotoksiner (bla DON og ZEA).
Fuktighet/nedbør og temperatur har betydning for hvilke Fusarium-arter som dominerer. I
fuktige og «varme» strøk er F. graminearum den viktigste arten, og i «kjølig» strøk (Norden,
Nord-Europa) har F. avenaceum, F. culmorum, F. poae, F. langsethiae og M. nivale vært
mest vanlig, men i seinere år har forekomsten av F. graminearum økt i både i Norge (Aamot
et al. 2008) og andre Nord-Europeiske land. Dersom værforholdene i løpet av våren i tillegg
fremmer utvikling av sopp, kan dette medføre oppformering av smitte. Det er i Norge
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registrert høyere temperaturer om våren de seinere årene, sammenliknet med
gjennomsnittstemperaturer 20 år tilbake (Rafoss 2009). Det kan spekuleres i om mildere vår
har gitt F. graminearum bedre mulighet til å overleve og produsere smitte i norske kornåkre.
En Nordeuropeisk studie, med data fra Sverige, Finland, Nederland og Norge (Bioforsk har
bidratt med data), som modellerte risiko for DON ved ulike klimascenarier, konkluderte blant
annet med at en «middels» klimaendring vil kunne gi tre tredoblede DON-forekomster.
Økningen ser ut til å kunne bli større i vårhvete enn høsthvete (Fels-Klerx et al. 2012).
Vekst og utvikling av ulike Fusarium-arter kan påvirkes ulikt av klima og dyrkingsforhold.
Fusarium langsethiae, en Fusarium-art som produserer mykotoksinene T2 og HT2, ser ut til å
være mest vanlig under relativt tørre værforhold. Vi har registrert at korn med lavt innhold av
DON kan ha høyt innhold av T2/HT2 og omvendt, at korn med høyt innhold av DON ofte har
lite T2/HT2.
Også halm kan ha høyt innhold av mykotoksiner, men det er få undersøkelser av dette både i
Norge og andre land. I en tysk undersøkelse ble det påvist økte forekomster av zearalenon i
halm ved utendørs lagring i forhold til tørr lagring innendørs (Rohweder et al. 2011). I
Storbritannia ble det rapportert om til dels høyere DON-nivåer i halm enn i korn høsta 2008,
et år med mye nedbør (Edwards and Stewart 2010)

Sortsvalg
Kornsortenes mottagelighet har betydning for hvor sterke angrepene blir og for produksjonen
av mykotoksiner. Screening av norske sorter for resistens mot DON viser at noen sorter er noe
bedre enn andre både innen bygg (f eks Brage, Gustav, Iver, Tyra) og i havre (Odal, Skarnes
bedre enn Belinda og Haga). Innen vårhvete er det flere lovende foredlingslinjer med god
resistens som på sikt bør erstatte de mer mottakelige sortene Zebra og Demonstrant (Lillemo
et al. 2013).

Behandling med plantevernmidler
Ved sprøyting med fungicider mot soppsjukdommer som mjøldogg og bladflekksjukdommer
fram mot aksskyting er det rapportert om fare for økt angrep av Fusarium. Målrettet
behandling mot Fusarium med «riktig» fungicid (f eks prothioconazol), til riktig tidspunkt
(blomstring), er det vist at innholdet av DON reduseres med ca 50 %, men det har ikke gitt
noen reduksjon av T2/HT2.
Økte forekomster av aksfusariose og DON i Canada er satt i sammenheng med bruk av
glyfosat (Fernandez et al. 2009). Det ble ikke funnet en slik sammenheng i en norsk
undersøkelse for ca 10 år siden (Henriksen og Elen, 2005)
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Høye nivåer av mykotoksiner i korn – hva kan
fôrprodusentene gjøre?
KARI LJØKJEL1, RAGNA SVEIPE STENSETH2 OG ÅSHILD HELENE RYAN2
1
Felleskjøpet Fôrutvikling 2Felleskjøpet Agri

Innledning
Fôrprodusentene har mulighet til å kontrollere og sette i verk tiltak for å håndtere
mykotoksiner i råvarer og kraftfôr, og dette er gjort i flere sesonger allerede. I første rekke
innebærer dette et omfattende analyseprogram og sortering av kornpartier for å kanalisere
korn av ulik kvalitet til forkjellige dyreslag og produksjoner. I tillegg er det innført
kvalitetstrekk på havre med høge DON-verdier. Avskalling av korn kan også være aktuelt.
Tiltakene har sine kostnader, men etterkontroller viser at de er effektive og har i de fleste
tilfeller gitt tilfredsstillende innhold av mykotoksiner i ferdig kraftfôr til gris.

Muggsopp og mykotoksiner
Man skiller grovt mellom feltmuggsopp og lagermuggsopp (Figur 1) (Christensen og Skaar,
2008). Det som karakteriserer feltmuggsoppen er at de har et forholdsvis høyt krav til
fuktighet, og at den smitter og formerer seg mens kornet står i åkeren. Lagermuggsoppen
krever derimot lavere vannaktivitet, og kan derfor blomstre opp på råvarer under lagring.

Muggsopp

Feltmuggsopp

Mykotoksiner

Fusarium

DON, T-2, HT-2
(trichotechener) og
zearalenon

Lagermuggsopp

Mykotoksiner

Penicillium og Aspergillus

Okratoksiner og
aflatoksiner

Figur 1: Viser hvordan man klassifiserer muggsoppene i feltmuggsopp og lagermuggsopp, og hvilke
mykotoksiner de produserer.

De toksinene som er mest aktuelle i norsk korn er Trichothecener og disse produseres av
åkermuggsoppen Fusarium. Trichothecener omfatter et bredt spekter av kjemiske forbindelser
hvor deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 er de mest studerte. I korn kan man finne disse
enkeltvis, eller de kan forekomme samtidig. Det er i havre man har funnet størst andel
positive prøver og de høyeste konsentrasjonene av DON, HT-2 og T-2 toksin.
Zearalenon produseres dels av de samme Fusarium-artene som produserer DON. Man finner
vanligvis lave konsentrasjoner av zearalenon i norsk korn, mens i importerte råvarer som mais
og maisprodukter kan man finne høgere konsentrasjoner av toksinet.
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Fumonisiner er en annen gruppe Fusarium-mykotoksiner som kan skape problemer både for
husdyr og mennesker, og som er av stor internasjonal interesse. Toksinene er kun påvist fra
Fusarium på mais, først og fremst i land med varmt og fuktig klima, og kan forekomme i
betydelige konsentrasjoner. I Norge vil dette kunne være et importproblem, men mais er
mindre aktuelt til gris.
Penicillium og Aspergillus er klassifisert som lagermuggsopp, og er de viktigste
toksinproduserende lagringsmuggsoppene i tropiske strøk. Penicillium-arter kan også dannes
under våre klimatiske forhold. Finner man lagerskadd korn og fôr i Norge, er det ofte sopper
innen slekten Penicillium som påvises. En viktig Penicillum-art i Norge er Penicillium
roqueforti. Arten produserer flere ulike mykotoksiner, og er blant annet sett i forbindelse med
aborter hos husdyr. Aspergillus er i Norge primært et problem i importerte råvarer. Fryktede
mykotoksiner produsert fra disse soppene er aflatoksin og ochratoksin.
Utvikling av mykotoksiner i norsk korn
De siste 10 åra har korn- og kraftfôrbransjen fått større utfordringer med å håndtere korn med
høyt innhold av mykotoksiner, dette gjelder særlig havre. Figur 2 viser gjennomsnittsverdien
av DON i havre fra 2003 til og med kornåret 2011.

Figur 2. Gjennomsnittlig innhold av DON i havre fra 2003 tom 2011.

Kontrollsystemer hos fôrprodusenter
Felleskjøpet har et omfattende analyseprogram for å løse utfordringene med mykotoksiner i
fôr (Figur 3).
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Kornlevering

Hurtiganalyse

Korn med lavt
DON-innhold

Korn med høyt
DON-innhold

Grundige
analyser
Sortering hvis
behov
Godkjent korn til svinefôr

Figur 3. Oversikt over Felleskjøpets system for å sikre god hygienisk kvalitet på korn til svinefôr.

Allerede ved mottaksanleggene blir det tatt hurtiganalyse (Rida-Quick) for å kartlegge
kvaliteten på årets avling og disse analysene legger grunnlaget for sortering av kornet i høy og
lav DON. Det enkelte kornmottak legger opp sin analysefrekvens utover den første
kartleggingen etter resultat, værforhold under innhøstingsperioden og kunnskaper om lokale
forhold. I tillegg til den første hurtiganalysen tas det ut representative prøver av renset og
tørket korn som sendes inn til Eurofins for analyse av mugg, Fusarium, DON (Elisa) og HT2,
T2 (Elisa) og Zearalenon. Analysefrekvens vurderes fortløpende etter kunnskap om årets
hygieniske kvalitet. Ved høye mykotoksinfunn intensiveres analysefrekvensen.
Senere utføres det en ny runde med analyser (Elisa) hos Eurofins for å etterkontrollere
sorteringen og bestemme nivået av DON i de enkelte parti. De endelige resultatene brukes for
å styre korn med ulik kvalitet til riktige fabrikker og dyreslag. Ved utskipning av korn til
kraftfôranlegg blir lasten analysert for å bestemme nøyaktig mykotoksinnivå i kornet. Anlegg
med tilførsel av korn fra flere lokale mottak har et eget analyseprogram for å
kartlegge/kontrollere kornkvaliteten.
For å stimulere til god hygienisk kvalitet på kornet er det pristrekk på korn med høyt
vanninnhold. For å sikre lagerstabilt korn tørkes det ned til 14,5 % vann, og lagersiloene
overvåkes for temperaturstigning. Det er også innført prisgradering på levert havre i henhold
til DON-innhold.
Grenseverdier for mykotoksiner og status i svinefôr
Mattilsynet har oppgitt anbefalte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr som vi
forholder oss til (Mattilsynet, 2007). De norske anbefalingene for DON (Tabell 1) er lavere
enn i EUs regelverk.
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Tabell 1. Mattilsynets anbefalte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr til gris
Mykotoksin
DON
T-2 og HT-2

Fullfôr/tilskuddsfôr til husdyr
Gris
Gris

Innhold, µg/kg
500
200

Smågriser og ungpurker
Purker og slaktegris

100
250

Zearalenon

Fôroptimering vil si å bruke tilgjengelige råvarer til å sette sammen en fôrblanding som
tilfredsstiller dyrets næringsbehov og gir best mulig resultat til lavest mulig pris. Det blir satt
krav til minimums- og maksimumsverdier for de ulike næringsstoffene som for eksempel
fôrenhetskonsentrasjon (FEn), aminosyrer, vitaminer og mineraler. Mykotoksiner har blitt en
viktig kvalitetsparameter å ta hensyn til, og det legges stor vekt på å holde de anbefalte
grenseverdiene. Derfor har vi tatt inn mykotoksiner som en næringsparameter og optimerer
med anbefalte grenseverdier. For å klare dette må vi ha god kunnskap om kvaliteten på
råvarepartiene vi bruker, og vi må styre korn med riktig kvalitet til hvert enkelt anlegg og
dyreslag. Dette er et samarbeid mellom optimering og råvareforsyning.
Felleskjøpet overvåker nivået av mykotoksiner i ferdig fôr for å kontrollere at vi ligger
innenfor grenseverdiene. Gjennomsnittet av analysene ved etterkontroll av ferdig svinefôr
utført med den offisielle metoden (LC-MS) ved Veterinærinstituttet, viser at ressursene vi
bruker på kontroll og styring av kornpartier virker (Tabell 2).

Tabell 2. Gjennomsnitt av etterkontroll av mykotoksiner i svinefôr sesongen 2011/2012
N
Innhold, µg/kg
Std

DON (LC-MS)
38
253
136

HT2 + T2
38
15
12

Zearalenon
38
43
33

Andre tiltak for å hindre mykotoksiner i fôr
Havre kan avskalles for å fjerne den delen som har høyest innhold av mykotoksiner. I år med
spesielt høye mykotoksinverdier må bruk av enkelte råvarer, som f.eks havre til gris utelates.

Mykotoksinbindere
Det er ulike måter å fjerne eller uskadeliggjøre mykotoksiner på som destruering ved
bestråling (X-ray), kjemisk behandling ved antioksidanter, organiske eller uorganiske syrer,
enzymatisk behandling med ulike proteaser og mikrobiell behandling med bakterier eller gjær
som kan fermentere toksinene. Det er også mulig å binde toksiner ved hjelp av uorganiske
stoffer som leire, bentonitt, zeolitt, sepiolitt, aluminiumsilikater og aktivt karbon. Binding ved
hjelp av organiske stoffer som celleveggkomponenter, oftest basert på gjærceller, er også en
metode.
Det er ulike typer mykotoksinbindere på markedet som bygger på en av eller kombinasjoner
av prinsipper nevnt over, men de aller fleste er basert på ulike former for leire og silikater.
Ulike bindere virker på ulike toksiner. En del av de kommersielle produktene på markedet har
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vist bindende effekt på aflaktoksin, men de har ikke god effekt på DON som er det mest
vanlige toksinet i Norge.
Flere kommersielle tilgjengelige mykotoksinbindere som påstås å binde mykotoksiner, er
testet for in vitro binding av DON. Det har vist seg at DON bindes kun med 2 til 27 %.
Det er foreløpig ingen av de tilgjengelige produktene som er godkjent som
mykotoksinbindere til dyrefôr av EUs mattrygghetsorgan EFSA. Felleskjøpet har ikke tatt i
bruk mykotoksinbindere i sin fôrproduksjon på regulær basis. Før det er aktuelt må
tilsetningsstoffene være godkjent til formålet og ha dokumentert effekt. Men det har
forekommet at det har vært tilsatt mykotoksinbindere i kraftfôret etter ønske fra enkeltkunder.

Oppsummering og framtidsutsikter
Felleskjøpet har utviklet et kontroll- og sorteringssytem som har fungert godt til å håndtere
utfortringene med mykotoksiner, spesielt DON, HT2+T2 og Zearalenon, fram til nå. Men
dersom nivået av mykotoksiner øker i korn i forbindelse med klimaendringer, slik som noen
prognoser viser, kan det bli en utfordring å holde grenseverdiene ved hjelp av bare sortering.
Kostnadene til analyser og transport av kornpartier vil bli enda høyere. Generell økning i
mykotoksiner kan også noen år forhindre bruk av råvarer, som havre. Dette er for eksempel
negativt i forhold til smakelighet, fôropptak og magesår.
Derfor er det viktig å arbeide videre med utvikling av andre redskaper for å kontrollere
mykotoksiner. Utvikling og dokumentasjon av effektive mykotoksinbindere vil være et viktig
arbeidsområde, men også grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr til ulik gris med og
uten eventuelle mykotoksinbindere må være et arbeidsfelt. Sikker analysemetodikk for råvarer
og ferdig fôr er et tredje felt som har avgjørende betydning.
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Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske
produksjonsdyr
ARVE LUND OG MARIANNE SUNDE
Veterinærinstituttet

Innledning

Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler
(NORM-VET) startet opp i år 2000. Mattilsynet finansierer NORM-VET, og programmet
koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Overvåkingen gir viktig
informasjon til bruk i arbeidet for å motvirke utvikling og spredning av antibiotikaresistens.
Resultatene så langt viser at resistensutvikling fortsatt er et begrenset problem hos bakterier
fra dyr i Norge (NORM/NORM-VET 2011). Riktig bruk av antibakterielle midler er det
viktigste tiltaket for å opprettholde den gunstige situasjonen her i landet. Nylig reviderte
terapianbefalinger gir retningslinjer for bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr
(Statens legemiddelverk 2012). Smalspektrede antibakterielle midler bør være førstevalget.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert noen antibakterielle midler (tredje og fjerde
generasjons cefalosporiner, kinoloner og makrolider) som kritisk viktige i behandlingen av
infeksjoner hos menneske. Disse bør brukes svært restriktivt i veterinærmedisinen, og kun der
resistensbestemmelse utelukker andre preparater. Resistens mot disse midlene ansees som
meget uheldig og omfatter blant annet ESBL (ekstendert spektrum betalaktamase)
produserende gram negative stavbakterier og meticillinresistente Staphylococcus aureus
(MRSA). I 2011 ble slike resistensformer påvist hos Escherichia coli fra slaktekylling og S.
aureus fra gris.

Materiale og metoder

Forekomsten av ervervet antibiotikaresistens blant bakterier tilhørende den normale
tarmfloraen kan tjene som en indikator på selektivt antibiotikapress i ulike dyrepopulasjoner.
I 2011 ble E. coli isolert fra avføringsprøver fra friske griser (192 isolater) og fra slaktekylling
(208 isolater). Utsæd av prøvematerialet ble foretatt på selektivt medium dels etter
preinkubasjon. Deretter ble typiske kolonier testet for ulike biokjemiske egenskaper.
Resistensundersøkelsen omfattet en rekke antibakterielle midler (Figur 1 og 2) og ble utført
ved mikrofortynningsmetoden VetMICTM (Statens veterinärmedicinska anstalt, Sverige).
Verdiene angis i MIC (minimum inhibitory concentration), og resistens/følsomhet ble vurdert
i forhold til epidemiologiske grenseverdier (cut-off values) anbefalt av European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). For enkelte antibakterielle midler
benyttes ikke EUCAST grenseverdier, blant annet for ciprofloxacin for E. coli og
trimethoprim og klindamycin for S. aureus. For disse og enkelte andre antibakterielle midler
ble grenseverdier basert på aktuelle MIC fordelinger i NORM-VET programmet.
For å påvise ESBL produserende E. coli fra gris (avføringsprøve) og slaktekylling
(sokkeprøve fra dyrerom) ble det benyttet både en selektiv og en ikke-selektiv metode. Ved
den førstnevnte metoden ble prøvemateriale overført til MacConkey agar skåler (Difco) tilsatt
cefotaxime og MacConkey agar skåler tilsatt ceftazidime. Presumptivt positive isolater ble
undersøkt med PCR og sekvensering for å identifisere/verifisere den genetiske varianten.
Til undersøkelsen for MRSA ble det uttatt nesesvaberprøver fra friske griser på 11 slakterier.
Grisene kom fra 207 tilfeldig valgte besetninger, og fra hver besetning ble det tatt ut prøver
fra fem griser som så ble slått sammen til én prøve. Undersøkelsen var anonymisert.
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Prøvematerialet ble overført til et selektivt medium med 6.5% NaCl og deretter til en
næringsbuljong tilsatt aztreonam og cefoxitin. Etter utsæd på Brilliance MRSA agar (Oxoid)
ble mistenkelige kolonier undersøkt videre. Verifisering av MRSA ble utført med PCR for
påvisning av aktuelle gener gener (mecA/nuc).

Resultater

For både gris og slaktekylling var cirka 75 % av E. coli isolatene innsamlet i 2011 følsomme
for alle antibiotika i testpanelet (Figur 3).
Blant isolatene fra gris ble resistens mot ett antibiotikum påvist hos 9,9 % (Figur 3) og
hyppigst mot streptomycin (Figur 1). Det ble kun påvist et fåtall multiresistente isolater.
Prevalensen av resistente isolater mot ulike antibiotika viser sammenlignbare nivåer som i
2008 og tidligere år (Figur 1). Ett isolat hadde nedsatt følsomhet for tredje generasjons
cefalosporiner. Videre undersøkelser indikerte at denne egenskapen var forårsaket av
kromosomal AmpC produksjon. Ved bruk av selektiv metode ble ett isolat (0.5% [95% CI:
0.0-2.9]) identifisert som ESBL positiv, og blaTEM-52 genet ble påvist. Dette er den første
påvisningen av ESBL positiv E. coli fra gris i Norge.
Blant isolatene fra slaktekylling ble resistens mot ett antibiotikum påvist hos 16,4 % (Figur 3)
og hyppigst mot ampicillin (Figur 2). Det ble kun påvist et fåtall multiresistente isolater.
Prevalensen av resistente isolater mot ulike antibiotika viser liten til moderat økning for
ampicillin, sulfa og trimethoprim sammenlignet med 2009 (Figur 2). To isolater (1.0 %) [95
% CI: 0.1-3.4] hadde nedsatt følsomhet for tredje generasjons cefalosporiner ved undersøkelse
med en ikke selektiv metode, og blaCMY-2 genet ble påvist. Ved bruk av selektiv metode hadde
43 % [95 % CI: 36.7-49.2] av prøvene ESBL positive E. coli isolater, og samtlige inneholdt
blaCMY-2 genet.
MRSA ble påvist i seks samleprøver (3 %) av nesesvabere fra gris. Genotyping viste at
isolatene tilhørte den dyreassosierte MRSA varianten (sekvens type398, spa t034). I tillegg
hadde alle isolatene en multiresistent profil og var resistente mot tetracyklin, kinoloner,
klindamycin, kanamycin og erythromycin (fire av seks isolater).

Diskusjon

Prevalensen av resistens mot forskjellige antibakterielle midler har vært stabil og lav til
moderat hos E. coli fra både svin og slaktekylling i perioden 2000 til 2011. Ved bruk av
selektive metoder for påvisning av ESBL produserende E. coli ble det imidlertid påvist et
foruroligende høyt antall positive prøver fra slaktekylling i 2011. Cefalosporinholdige
medisiner blir ikke brukt i norsk slaktekyllingproduksjon. Sannsynligvis avspeiler resultatene
situasjonen internasjonalt. Norge er avhengig av import av avlsdyr, og disse antas å være
kilden for resistente bakterier. Tilsvarende resultater har også blitt rapportert fra andre
skandinaviske land. Generelt sett er funn av cefalosporinresistente bakterier hos
matproduserende dyr bekymringsfullt. Genet for denne egenskapen hos E. coli fra
slaktekylling er lokalisert på plasmider og kan sannsynligvis overføres til andre bakterier hos
dyr og mennesker. Derfor er det et overordnet mål å holde nivået av slike resistente bakterier i
matproduksjonskjeden så lavt som mulig. Næringen er en viktig aktør i denne sammenhengen
og har tatt initiativ til samarbeid vis a vis produsenter og forskningsinstitusjoner. Det er
mange ubesvarte spørsmål når det gjelder utbredelse og betydning av ESBL produserende E.
coli i slaktekylling. Videre studier er nødvendig for å fremskaffe mer kunnskap som grunnlag
for bekjempelse av bakterier med slike egenskaper.
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MRSA undersøkelser av prøver fra gris er utført gjentatte ganger i Norge. I 2008 ble MRSA
påvist hos svin for første gang. Genotyping viste at MRSA bakteriene i dette tilfellet var en av
de vanlig forekommende variantene hos mennesker (sekvens type 8). Bakterien ble også
påvist hos mennesker på gården, og det antas at grisene hadde blitt smittet av dem. I en studie
gjennomført i 2009 av cirka 1000 slaktegriser, ble MRSA ikke påvist. Den dyreassosierte
MRSA ble første gang påvist i 2011. To mulige smitteveier ble vurdert; grisene kunne enten
ha blitt smittet på gården(e) de kom fra eller underveis på transporten til slakteriet, eventuelt
under oppstalling på slakteriet før slakting. Oppfølgende undersøkelser ble foreslått for å
finne opprinnelsen til smitten. Ett slakteri var involvert, men det var ikke mulig å identifisere
sikkert hvor grisene kom fra på grunn av anonymiteten. Det ble bestemt å samle inn prøver fra
griser i ni mulige leverandørbesetninger. Alle disse prøvene var negative for MRSA. Videre
ble det samlet inn miljøprøver fra fjøset i slakteriet i to omganger. Flere av disse prøvene var
positive for MRSA. På grunnlag av resultatene fra 2011ble det konkludert med at den
dyreassosierte MRSA ST 398 ikke var påvist hos gris prøvetatt i norske besetninger, men fra
gris oppstallet på ett slakteri. Videre tydet resultatene på at den aktuelle bakterien forekom i
fjøsmiljøet på det aktuelle slakteriet. Hittil er det ikke mulig å uttale seg om hvordan bakterien
har etablert seg der. MRSA bakterien som ble isolert, var multiresistent og hadde ikke
tidligere blitt påvist her i landet. Dette kan tyde på at bakterien er blitt innført. Næringen og
andre aktører har som mål å holde den norske grisepopulasjonen fri for den dyreassosierte
MRSA bakterien og har tatt initiativ for å redusere muligheten for at den etablerer seg.
Avsluttende kommentarer
Antibiotikaresistens er fortsatt et begrenset problem hos bakterier fra dyr i Norge. Dette viser
at norske strategier når det gjelder antibiotikabruk og -resistens hittil har vært vellykket i
husdyrholdet. Faren for økende resistensproblemer er imidlertid til stede, og
oppmerksomheten bør blant annet rettes mot import av resistente bakterier fra andre land både
via dyr og mennesker.
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Figur 1. Prevalens av resistens mot ulike antibakterielle midler hos Escherichia coli isolater
fra gris (avføringsprøver) i perioden 2000 til 2011. Grenseverdiene i NORM-VET 2011 ble
brukt. *Oxytetracycline istedenfor tetracycline i 2002 og 2004. (NORM/NORM-VET 2011).

Figur 2. Prevalens av resistens mot ulike antibakterielle midler hos Escherichia coli isolater
fra slaktekylling i perioden 2000 til 2011. Grenseverdiene i NORM-VET 2011 ble brukt.

*Oxytetracycline istedenfor tetracycline i 2002 og 2004. **Enrofloxacin før 2006. (NORM/NORM-VET 2011).
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Figur 3. Resistensprofil for Escherichia coli isolater fra slaktekylling (n=208) og gris (n=192)
i 2011. Prosentvis fordeling av isolater følsomme for alle antibakterielle midler undersøkt
eller resistent mot ett, to, tre og fire eller flere antibakterielle midler (NORM/NORM-VET 2011).
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Matbårne utbrudd – utvikling av et verktøy for å lete
etter nåla i høystakken
MADELAINE NORSTRÖM¹, PETTER HOPP¹, ANJA BRÅTHEN KRISTOFFERSEN¹ OG KARIN
NYGÅRD2
¹Veterinærinstituttet Oslo / 2Nasjonalt folkehelseinstitutt

Bakgrunn
Utbrudd av matbårne infeksjoner kan ha alvorlige konsekvenser så vel for den enkelte pasient
som for samfunnet. Ofte vil intervjuer av pasienter og familie samt kartlegging og
prøvetaking av matvarer de har spist bidra til en rask oppklaring av utbruddet, men i noen
tilfeller kan arbeidet være komplisert og tidkrevende. Dette var for eksempel tilfellet med
utbruddet av hemoragisk uremisk syndrom (HUS) forårsaket av Escherichia coli O103 i 2006
(Schimmer et al., 2008). Totalt ble det identifisert 16 kasus, de fleste barn, fra 15
husholdninger fra januar til mars. Det tok fire uker fra utbruddet ble varslet til spekepølse ble
identifisert som årsaken. Flere merker spekepølse var mistenkt, men spesielt ett merke og én
bestemt produksjon og lot (oppskjæring) av dette merke kunne knyttes til et flertall av
kasusene (Sekse et al., 2009).
I tillegg til alvorlige helsemessige konsekvenser vil et utbrudd ha økonomiske konsekvenser
for næringen på grunn av tilbaketrekking av produkter og tap av omdømme. Kostnadene kan
reduseres ved å gjøre tilbaketrekkingen mest mulig spesifikk jo tidligere man kan identifisere
en årsak til utbruddet.
Grunnen til at oppklaringen tok så lang tid hadde sikkert flere årsaker, dels at det var barn
som ble syke og som gikk i barnehage. Dermed hadde foreldrene ikke full kjennskap til hva
barna deres hadde spist. Dessuten er E.coli O103 ikke enkel å oppdage.
Under utbruddet i 2006 ble distribusjonen av mistenkte spekepølselotter sammenlignet med
pasientdistribusjonen på kommunenivå og flere av de mistenkte lottene hadde en distribusjon
som kunne samsvare med pasientdistribusjonen. Det var imidlertid vanskelig å vurdere hvor
godt samsvar det var mellom pasient- og matvaredistribusjon.
Vi antar at det er en sammenheng mellom distribusjon av en kontaminert matvare og antall
sykdomstilfeller matvaren gir opphav til. Vi ønsket derfor å finne ut om det ville være mulig å
utarbeide et mål som kan rangere matvarer etter sannsynligheten for å kunne være årsak til ett
sykdomsutbrudd. Data fra utbruddet av hemolytisk uremisk syndrom (HUS) i 2006 benyttet
som datagrunnlag for studien.

Materiale og metoder
Data over pasientdistribusjon (innsykningstidspunkt, bostedskommune) av rammede
husholdninger fra HUS utbruddet i 2006 og andre opplysninger som innkjøpsmønster ble stilt
til rådighet av Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Design
Det ble utarbeidet kvantitative mål for samsvar mellom distribusjon av kasus og
matvareprodukter i tid og rom. Studien benyttet kommune som enhet.
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Kasus
Ett kasus ble definert som en husholdning med minst én pasient som hadde
laboratoriebekreftet infeksjon av E. coli O103, i alt 15 kasus. For hvert kasus hadde man
opplysning om bostedskommune, dato for sykdom og i noen grad opplysning om
oppholdskommune og innkjøpskommune for mat dersom det avvek fra bostedskommune.
Basert på bostedskommune, oppholdskommuner, nabokommuner samt tilgjengelig
informasjon over innkjøpsmønster ble hvert kasus fordelt på en til flere kommuner der hver
kommune ble gitt en vekt mellom 0 og 1 avhengig av antatt fordeling av innkjøp mellom
kommunene. For ett kasus var summen vektene for alle av innkjøpskommunene satt til 1. For
eksempel, dersom et kasus var bosatt i en kommune og hadde handlet i tre andre kommuner
så kunne bostedskommunen gis vekten 0,4 og hver av de andre kommunene gis vekten 0,2.
Matvareprodukter
Informasjon om leveranser av tre forskjellige merker spekepølse fra 1. desember 2005 til og
med 22. mars 2006 til matvarebutikker over hele Norge ble gitt fra Nortura. Opplysningene
var fordelt på produksjonsbatcher og lotter av spekepølse. Totalt omfattet dataene over 143
kjøttvareproduksjoner med antall forpakninger levert til detaljist, leveringsdato, og
holdbarhetsdato.
Tilsvarende data for et utvalg av kjøttvarer (n=291) levert fra høsten 2009 til våren 2010 ble
benyttet som "kontrolldata". Dataene ble transformert fra 2010 til 2006.
Assosiasjonsmål
Geografisk stedfestelse og tid for sykdom hos kasus og når og hvor matvare produktene ble
levert til detaljistleddet ble benyttet for å beregne ulike assosiasjonsmål.
To ulike typer av sammenheng mellom distribusjonene av kasusene og matvareproduktene ble
beregnet:
 Pearson's korrelasjon ble benyttet for å estimere korrelasjonen mellom
matvaredistribusjonen og distribusjon av kasus.
 Proporsjon av matvareproduktet som ble levert i kommunene tilknyttet kasus i forhold
til den totale mengden levert av produktet.
Deretter ble en samlet indeks beregnet ved å multiplisere de to målene. Indeksverdien ble
benyttet for å rangere produktene i forhold til sannsynligheten for at de skulle ha vært årsak til
utbruddet. Rangeringen ble gjort slik at jo høyere indeksverdi jo lavere rank.
Alle beregninger ble utført i R (R Core Team, 2012)

Resultater og diskusjon
Den mistenkte lotten og batchen ble rangert blant de femten best rankede produktene uansett
hvor mange kasus som ble inkludert (Figur 1).
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Figur 1. Rangering av indeksverdiene av et utvalg av produkter ved inkludering av ett til og med 15 kasus med
hemoragisk uremisk syndrom i 2006. Jo lavere rank, jo høyere indeksverdi og sannsynlighet for at produktet er
årsaken til utbruddet. Den mistenkte batchen er markert med sorte trekanter og den mistenkte lotten med sorte
firkanter.

Det at indeksverdien plasserer de mistenkte produktene blant de femten best rangerte
produktene er lovende. At dette også var tilfelle ved få inkluderte kasus indikerer at indeksen
kan være egnet relativt tidlig i et utbrudd. Det må imidlertid understrekes at
assosiasjonsmålene er utviklet basert på data fra ett utbrudd og at kun kjøttprodukter har blitt
inkludert. Det er derfor viktig å validere målene på andre utbrudd. Vi er ikke kjent med at det
er tilgjengelig tilsvarende data over matvaredistribusjon for produkter fra andre utbrudd.
Under studien er det utviklet et dataprogram som raskt kan analysere data for 1000-vis av
matvareprodukter under forutsetning av at man for hvert produkt har opplysninger om alle
leveranser per kommune med antall forbrukerpakninger, leveransedato, holdbarhetsdato og
kommunenummer. Verktøyet kan dermed tenkes å screene et stort antall produkter både for å
identifisere produkter som er potensiell kilde for et utbrudd, men også for å identifisere
produkter som trolig ikke er kilde til utbruddet. Slike data kan være krevende å få tak i, og vil
trolig være avhengig av data gjøres tilgjengelig gjennom eSporingsløsningen eller tilsvarende
systemer.
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Serum EPA økte hos forsøkspersoner som spiste kylling
fôret med tilskudd av linolje pluss rapsolje
ANNA HAUG1, NICOLE F. NYQUIST 1 OG ARNE T. HØSTMARK2
1
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap
2
Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammensetningen av kyllingkjøtt bestemmes i stor grad av fôret som gis til
kyllingen. I vanlig kyllingfôr blir soyaolje brukt som en fettkilde. Vi ønsket å
sammenligne kjøtt fra kyllinger fôret med kyllingfôr tilsatt 4% soyaolje et med et
tilsvarende fôr der soyaoljen var byttet ut med 2% rapsolje og 2% linolje.
Kyllingkjøttet ble gitt til forsøkspersoner som spiste en porsjon kyllingkjøtt hver
dag i fire uker.
Det er enighet om at vi trenger mer av de lange omega-3 fettsyrene – fiskefettsyrene- i
kostholdet vårt Disse lange omega-3 fettsyrene produseres av mikroalger i havet og de finnes
i sjømat. Det mange ikke er klar over er at det produseres en betydelig mengde lange omega-3
fettsyrer (EPA, DPA og DHA) av husdyrene våre, og at husdyra er relativt gode produsenter
av disse lange omega-3 fettsyrene. Dyr har maskineriet som skal til for å danne disse
fettsyrene i sine celler, og kan omdanne omega-3 fettsyra alfa-linolensyre som finnes i gras,
grønne blader, rapsolje og linolje, til EPA, DPA og DHA.
I vanlig kraftfôr finnes det ikke mye av alfa-linolensyre, for korn og soyaolje innholder mest
av omega-6 fettsyra linolsyre. Hvis dyra fôres med kraftfôr blir det ikke dannet mye av EPA,
DPA og DHA, men imidlertid omdannes linolsyre til omega-6 fettsyren arakidonsyre (AA).
Denne fettsyra ligner EPA og den virker som en konkurrent. Hvis soyaoljen i fôret byttes ut
med linolje og rapsolje, eller eventuelt, hvis dyra fôres med gras og grovfôr vil dyra selv
danne mer av EPA, DPA og DHA, og mindre AA.
Forebygger sykdommer
Omega-3 fettsyrene alfa-linolensyre, EPA, DPA og DHA er i flere studier vist å være viktige
for å fremme god helse, da de bygges inn i alle cellemembraner og de har betydning for
hjerneutvikling, og for forebygging av kroniske sykdom som hjerte- og karsykdom, kreft,
allergier, gir grunnlag for god hjerterytme, mental helse og reproduksjonsevne mv.
Lange omega-3 fettsyrer i kostholdet
Innholdet av disse lange omega-3 fettsyrene er langt fra så høyt i kjøtt som i fisk, men siden vi
spiser mer kjøtt i kostholdet enn fisk, bidrar kjøtt mye. Vårt inntak av fisk er ca 35 g/person
/dag, mens inntaket av kjøtt er ca 130 g/person /dag, altså spiser vi nesten 4 ganger mer kjøtt
enn fisk i gjennomsnitt.
I Australia og i Frankrike er det vist at bidraget i kosten av de lange omega-3 fettsyrene er
omtrent like stort fra kjøtt og fra fisk. I Norge er det ikke gjort den samme beregningen, men
det er trolig slik at fisk er en større bidragsyter av lange omega-3 fettsyrer enn kjøtt hos oss,
men dette avhenger mye av hvor fet fisken vi spiser er. Det finnes mer omega-3 fettsyrer i fet
fisk enn i mager fisk. For personer som ikke spiser fisk men bare kjøtt er det imidlertid viktig
at kjøtt har et høyt innhold av de lange omega-3 fettsyrene.
60 tonn (?)
Det er vanskelig å gi sikre tall over innholdet av EPA, DPA og DHA i alt kjøtt, men det finnes
noen både norske og nordiske studier. Det kan anslås at innholdet av de lange omega-3

338

Husdyrforsøksmøtet 2013

fettsyrene er ca 100 -300 mg/kg kjøtt. Det produseres ca 300 mill kg kjøtt per år i Norge. Ut
fra dette kan en beregne at det produseres ca 60 tonn av de lange omega-3 fettsyrene EPA,
DPA og DHA av husdyr i norske husdyrbesetninger. Vi mener at denne mengden kan økes
betydelig.
Kyllinger er «flinke» til å lage fiskefettsyrer
Spesielt er kyllinger ”flinke” til å omdanne alfa-linolensyre til EPA, DPA og DHA. Hos
kylling kan vi enkelt fordoble innholdet i kjøtt av både EPA, DPA og DHA og halvere AA
innholdet når vi tilsetter alfa-linolensyre fra rapsolje og linolje, og fjerner soyaolje i fôret.
Bedre fôr
Studier ved IHA (også andre steder) viser at innholdet av lange omega-3 fettsyrer i kjøtt kan
økes utover det som er vanlig i dag. Dette kan ganske enkelt skje ved at fôr ”normaliseres” til
et mer naturlig dyrefôr; ved at vi bytter ut soyaoljen helt eller delvis med linolje og rapsolje,
eller at vi gir gras og grovfôr til dyra. Hvis vi gjør dette kan innholdet av de lange omega-3
fettsyrene økes med anslagsvis ca 1/3 hos storfe og gris, og i kylling vil innholdet kunne bli
mer enn fordoblet. Dette vil kunne bety at hvis vi spiser slikt kjøtt vil vi, uten at vi behøver å
legge om våre kostvaner, kunne få mer omega-3.
Hensikten med forsøket
Vi ønsket å studere hva som skjer med fettsyresammensetningen i blod hos mennesker som
spiser kyllingkjøtt fra dyr fôret med tilskudd av raps+linolje i stedet for soyaolje.
Kyllingene
To grupper kyllinger (Ross 308) ble fôret med et hvetebasert kraftfôr tilsatt enten 4% soyaolje
(tilsvarende vanlig kyllingfôr), eller 2% linolje + 2% rapsolje. Kyllingene ble slaktet på
kyllingslakteriet i Rakkestad. Kyllingene ble analysert for innhold av fettsyrer. Innholdet av
omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA i brystmuskel var 380 mg/kg i ’soyaoljekyllingene’,
og 800 mg/ kg kyllingkjøtt i ’raps-+ linoljekyllingene’. Innholdet av AA hadde et omvendt
mønster: 730 mg i ’soyaoljekyllingene’, og 430 mg/ kg kyllingkjøtt i ’raps-+ linoljegruppen’.
Disse forandringene skjedde uten at smaken av kjøtt ble påvirket.

Figur 1. Fettsyreinnhold i kyllingfôr, g/kg. Kraftfôr tilsatt 4 % soyaolje (blå stolper), og kraftfôr tilsatt 2%
rapsolje og 2% linolje (røde stolper).
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Figur 2. Fettsyreinnhold i kylling brystmuskel, g/kg, i kyllinger som enten har fått kraftfôr tilsatt 4 % soyaolje
(blå stolper), eller 2% rapsolje og 2% linolje (røde stolper).

Forsøkspersonene
46 unge friske forsøkspersoner som ikke tok tran eller fiskeoljetilskudd og som ikke spiste
mye fet fisk deltok i forsøket. De ble tilfeldig delt inn i to grupper med 23 personer i hver
gruppe. Vekt, høyde og blodtrykk ble registrert og forsøkspersonene ga en blodprøve før
intervensjonsforsøket (dag 0) og etter forsøket (dag 28). Blodprøvene ble analysert for
kolesterol,
triglyserider,
LDL,
HDL,
C-reaktivt
protein
(Tabell
1)
og
fettsyresammensetningen av serum fosfolipider (Tabell 2). Forsøkspersonene spiste en
porsjon kyllingkjøtt (160 g kjøtt) per dag i 28 dager, enten ”soyakylling” eller
”raps+linkylling”. Ingen av deltagerne visste hvilken type kylling de spiste.
Tabell 1. Karakterisering av forsøkspersonene og deres blodverdier etter deltagelse i 4-ukers
intervensjonsforsøk.

Spist
Spist
soyakylling raps+linkylling

Alder
Høyde
Vekt
BMI (kg/m2)
Systolisk BT (mmHg)
Diastolisk BT (mmHg)
Total kolesterol (mmol/l)
LDL (mmol/l)
HDL (mmol/l)
Triglyserid (mmol/l)
C-reaktivt protein (mg/l)

24 (19-29)
1.7
68.4

24 (19-29)
1.7
70.9

23.1
116
71
4.6
2.9
1.6
1.1
2.5

24.2
118
71
4.7
3.1
1.6
1.1
2.4

Tabell 2. Fettsyresammensetning av serum fosfolipider (% av totale fettsyrer) hos forsøkspersoner etter
deltagelse i 4-ukers intervensjonsforsøk.

Spist
Spist
soyakylling raps+linkylling
Fettsyresammensetning n=23
n=23
Palmitinsyre
29.2
28.8
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Stearinsyre
Oljesyre
Linolsyre
alfa-linolen
AA
EPA
DPA
DHA
Omega-6/3
AA/EPA

13.2
9.4
20.3
0.2
10.2
0.8
0.9
4.8
4.7
13.8

13.1
9.5
20.7
0.4
9.7
1.3
1.1
4.6
4.3
8.7

0.87
0.89
0.54
0.00
0.34
0.00
0.06
0.54
0.17
0.00

Forsøkspersonenes blodverdier
Det ble ikke påvist noen forskjeller i kroppsvekt, blodtrykk, kolesterol, LDL og HDL,
triglyserid eller C-reaktivt protein mellom de to forsøksgruppene (Tabell 1).
I serum fosfolipidfettsyrene var det forskjeller mellom forsøksgruppene; de som spiste rapsog linolje-kyllingen fikk høyere innhold av EPA i sitt serum fosfolipid sammenlignet med den
andre gruppen forsøkspersoner som spiste vanlig kylling, de fikk også mer alfa-linolensyre og
et mer fordelaktig (lavere) forhold mellom omega-6 fettsyren AA og omega-3 fettsyren EPA
(Tabell 2).
Forbedret helse
Lange omega-3 fettsyrer fra fisk er en begrenset ressurs i verden, og det er mange som
foretrekker å spise kjøtt i stedet for fisk. Derfor bør vi forbedre sammensetningen av kjøtt slik
at innholdet av de lange omega-3 fettsyrene er så høy som praktisk mulig. Alle ”monner
drar”, og en økning i EPA, DPA og DHA innhold i kjøtt på 30-100 prosent er mulig. Det kan
føre til at innholdet av EPA i vårt blod-fosfolipid blir økt, slik som vist i denne studien. Dette
kan bidra til forbedret helse og mindre kroniske sykdommer.
Vi mener at myndighetene bør kreve at kraftfôret som gis til husdyr skal inneholde en større
mengde alfa-linolensyre og mindre linolsyre enn det som er vanlig i dag. Dette kan oppnås
ved å tilsette linolje og rapsolje i stedet for soyaolje til fôret, eller å gi mer gras/grovfôr til
dyra.
Konklusjon
Kjøttet vi produserer bør være så sunt som mulig. Et godt fettsyreinnhold i kjøtt sikres ved å
gi et naturlig fôr til dyra som inneholder gras/grovfôr og omega-3 rike oljefrøkilder som raps
og lin. Befolkningen vil derved få et fettinntak som kan redusere kroniske sykdommer uten at
man behøver å forandre sine kostvaner.
Referanse
Haug A, Nyquist NF, Mosti TJ, Andersen M, Høstmark AT. Increased EPA levels in serum phospholipids of
humans after four weeks daily ingestion of one portion chicken fed linseed and rapeseed oil. Lipids Health Dis.
2012;11:104
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Rød palmeolje, linfrøolje og organisk selen i kyllingfôr
påvirker den ernæringsmessige sammensetning av
kylling-kjøtt og kyllingens totale kolesterol-nivå
NICOLE FROST NYQUIST, 1 RUNE RØDBOTTEN, 2 MAGNY THOMASSEN 1 OG ANNA HAUG 1
1

Institiutt for husdyr – og akvakulturvitenskap, UMB, 1432 Ås, 2 Nofima A/S, 1431 Ås.

Innledning
Matens nivå av omega-6, omega-3 og selen (Se) kan påvirke inflammasjons prosesser i
kroppen som tar del i utviklingen av hjerte-kar sykdommer, kreft og Alzheimer, kan bedre
fertilitet og spille en viktig rolle i utviklingen av kroppens immunsystem og mentale helse
(Calder, 2011; Calder and Yaqoob, 2012; Christophersen and Haug, 2011; Mistry, et al.,
2012; Rayman, 2000). Inntak av ferdigdannede omega-3 langkjedede fettsyrer (LCPUFA)
som eikosapentaensyre (EPA), dokosapentaensyre (DPA) og dokosaheksaensyre (DHA) er
den mest effektive måten å øke disse fettsyrenes konsentrasjon hos mennesket. Sammenlignet
med mennesker, er kyllinger flinkere til å omdanne omega-3 alfa - linolensyre (ALA) og
omega-6 linolsyre (LA) i fôret til langkjedete fettsyrer. Dette kan dermed bidra til å øke
mengden av disse i maten vi spiser.
Flere studier har påvist en klar effekt på omega-3 og omega-6 mengden i kyllingmuskel når
soyaolje i fôret, (rik på omega-6) blir erstattet med linfrøolje og rapsolje (rike på omega-3) i
kombinasjon med destruksjonsfett. Rød (uraffinert) palmeolje er en god kilde til vitamin E,
karotenoider og plantesteroler. Sammenlignet med andre fettkilder rike på mettet fett (SFA)
har denne palmeoljen en positiv effekt på plasma kolesterol og plasma lipid hydroperoksid
konsentrasjoner (Ng, et al., 1991; Wilson, et al., 2005). Mikromineralet selen er en viktig del
av mange av kroppens antioksidanter.
Målet med studiet var å undersøke hvordan forskjellige fettkildekombinasjoner og nivåer av
organisk selen i kyllingfôr ville påvirke kylling-kjøttets fettsyresammensetning, totale
selennivå, antioksidantkapasitet og sensorikk samt kyllingblodets kolesterolnivå.

Materialer og metoder
Kyllingforsøket ble gjort i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer for
dyreforsøk. Nyklekkede broiler-kyllinger (Ross 308) ble tilfeldig fordelt på 12 fôrgrupper. Fra
dag 0 til 12 var kyllingene plassert i batteri-bur. Dag 12 ble kyllingen veid og 17 kyllinger fra
hver gruppe ble plassert i individuelle metabolisme-bur, og fôret individuelt frem til slakting
som var dag 28. Soyaolje, linfrøolje og rapsolje ble brukt i varierende kombinasjoner med
animalsk destruksjonsfett, raffinert og rød (uraffinert) palmeolje og to nivåer av organisk
selen (Tabell 1). Blodprøver ble analysert for total kolesterol og brystmuskler analysert for
fettsyresammensetning, antioksidant kapasitet (DPPH) og totalt selen-nivå og sendt til
sensorisk evaluering.
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Tabell 1. Fôrsammensetning i %.
1
D+SO

2
D+LO

3
PO+LO

4
RP+LO

5
D+LO+RO

6
P+LO+RO

7
D+SO

8
D+LO

9
PO+LO

10
RP+LO

11
D+LO+RO

12
P+LO+RO

Selen nivå

lav

lav

lav

lav

lav

lav

høy

høy

høy

høy

høy

høy

Hvete

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Maisgluten

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Soyamel

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Havre

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Destruksjons fett (D)

4

5.6

-

-

4

-

4

5.6

-

-

4

-

Soyaolje (SO)

4

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Raffinert palmeolje(P)

-

-

5.6

-

-

4

-

-

5.6

-

-

4

Rød palmeolje (RP)

-

-

-

5.6

-

-

-

-

-

5.6

-

-

Rapsolje (RO)

-

-

-

-

1.6

1.6

-

-

-

-

1.6

1.6

Fôr gruppe
Fettkilde

Linfrøolje (LO)

-

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

-

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Se-beriket gjær*

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

Vitamin, mineraler

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

LA:ALA

g/100g (FAME)

8.8

1.4

1.6

1.6

1.4

1.5

8.9

1.4

1.6

1.6

1.4

1.5

SFA*

g/100g (FAME)

26.6

29.7

32.0

33.0

24.2

25.8

26.4

29.6

31.9

32.6

24.2

25.6

MUFA**

g/100g (FAME)

28.2

29.7

30.4

29.6

32.7

33.0

28.1

29.7

30.3

29.9

32.7

33.1

PUFA***

g/100g (FAME)

39.2

33.9

35.2

35.2

37.2

38.4

39.7

34.1

35.4

35.2

37.3

38.6

*SFA; Mettede fettsyrer 14:0, 16:0, 18:0, ** MUFA; En-umettede fetsyrer 16:1n-9, 18:1n-9, *** PUFA; Fler-umettede fettsyrer 18:2n-6,
18:3n-3. FAME; g/100g fatty acid methyl ester

Resultater og diskusjon
I samsvar med tilsvarende studier ble fettsyresammensetningen i fôret gjenspeilet i
fettsyresammensetningen i brystmuskel (Scaife, et al., 1994). Den største forskjellen i omega6 og omega-3 sammensetning var mellom gruppene som konsumerte soyaolje sammenlignet
med gruppene som fikk linfrøolje (tabell 2). Linfrøolje i fôret førte til økte mengder av ALA,
EPA, DPA og DHA, mens soyaoljegruppene hadde høyere nivåer av både LA og omega-6
arakidonsyre (AA) i brystmuskel. Forholdet mellom LA og ALA var nesten seks ganger
lavere i linfrøolje-gruppene sammenlignet med soyaolje-gruppene. Forholdet mellom AA og
EPA var 19:1 i soyaoljegruppene og 1.7:1 i linfrøolje-gruppene. Rapsolje førte til økte nivåer
av en-umettede fettsyrer (MUFA) i brystmuskel. Dette kan bidra til å stabilisere
cellemembraner, og kyllingkjøttet mot oksidasjon (Rebole, et al., 2006). 1.05 mg Se/kg fôr ga
0,6 mg Se/kg brystmuskel, som tilsvarer selen-mengder i fisk som laks og torsk. Høy-selen
gruppene hadde høyrer mengder MUFA og lavere mengder AA, EPA, DPA og DHA i
brystmuskel sammenlignet med lav-selen gruppene. Forholdet mellom AA og EPA var likt
for begge selen-nivåene. Resultatene kan indikere at begge selen-nivåene var høye nok til å
dekket kyllingenes behov i dette studiet. Verken antioksidant kapasiteten (DPPH) eller
sensorikk viste forskjeller mellom gruppene.
De kyllingene som konsumerte rød palmeolje hadde nesten 5 % lavere total plasma-kolesterol
sammenlignet med de andre diettgruppene. Vitamin E og plantesteroler i rød palmeolje kan
både undertrykke HMG-CoA reduktase-aktivitet (det hastighetsbegrensende enzymet i
kolesterolsyntesen) og hemme kolesterol-opptak i tarm.
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Tabell 2. Brystmuskel fettsyresammensetning. g/100 g fatty acid methyl ester (FAME ) og total selen (Se)
mengde.
Fettkilde

D+SO

D+LO

PO+LO

RPO+LO

D+LO+RO

PO+LO+RO

Lav

Høy

P

P

P

32

33

32

34

34

33

Se

Se

(Fett)

(Se)

(Fett*Se)

16:0

17.84c

17.55c

20.68a

20.61a

16.77d

19.67b

18.74b

18.94a

<.0001

-

-

18:0

10.53ab

10.94a

9.04c

9.16c

10.04b

8.95c

10.00a

9.55b

<.0001

0.0101

-

18:1n-9

22.05c

23.77bc

24.84ab

24.26ab

26.42a

25.37ab

23.90b

24.04a

<.0001

0.0225

-

18:2omega-6

20.83a

13.69d

15.17bc

15.24bc

14.67c

15.55b

15.71

16.00

<.0001

0.0231

-

18:3omega-3

1.28d

4.69c

4.82bc

4.81bc

6.04a

5.57ab

4.31b

4.82a

<.0001

0.0146

-

20:4omega-6 AA

6.78a

3.58b

3.53b

3.61b

3.11b

3.37b

4.16a

3.79b

<.0001

0.0257

-

20:5omega-3 EPA

0.36c

2.31a

2.04b

2.01b

1.87b

1.90b

1.80a

1.71b

<.0001

0.0664

-

22:5omega-3 DPA

1.48b

3.74a

3.35a

3.55a

3.28a

3.31a

3.26a

2.99b

<.0001

0.0072

-

22:6omega-3 DHA

1.42b

2.34a

2.00a

2.29a

1.97a

2.09a

2.16a

1.88b

<.0001

0.0011

-

Sum SFA

29.33b

29.55b

30.32a

30.38a

27.78c

29.20b

29.54

29.30

<.0001

-

-

Sum MUFA*

27.54c

29.52bc

29.35bc

28.62bc

32.00a

29.88b

28.93b

30.08a

<.0001

0.0275

-

Muskel total Se

0.34ab

0.32b

0.34ab

0.35ab

0.33b

0.37a

0.10b

0.58b

-

<.0001

-

0.54

0.54

0.54

0.55

0.52

0.54

0.54

0.53

-

-

-

4.13a

4.09a

4.07a

3.82b

4.14a

4.01ab

4.03

4.06

n

(mg/kg)
Muskel DPPH
(mg/g)
Plasma kolesterol
(mmol/L)

*Sum MUFA: 16:1n-9+ 18:1n-9,
To-veis-varians analyse med fettkilde og Se nivå som gruppe variabler (P < 0,05, REGW multiple range test).

Konklusjon
Linfrøolje tilsatt i kyllingfôret førte til økte mengder ALA, omega-3 LCPUFA, lavere omega6:omega-3 forhold og lavere AA mengder i kyllingkjøtt, uavhengig av hvilken fettkilde den
ble kombinert med. Rød palmeolje i fôret førte til lavere total plasma kolesterol nivåer. Økt
selen i fôr førte til lavere mengder PUFA, og høyere mengder MUFA i kyllingkjøtt.
Kombinasjonen linfrøolje, rød palmeolje og selen bør utprøves videre i kommersielle
kyllingfôr.
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Kan økt bruk av raps i svinefôr gi sunnere svinekjøtt?

GJERLAUG-ENGER, ELI1, HAUG, ANNA2, SAAREM, KRISTIN3, SVEIPE STENSETH, RAGNA4,
GAARDER, MARI3, SIGFRIDSON, KERSTIN5, LJØKJEL, KARI6, EGELANDSDAL, BJØRG7 BERG, PER3
1
Norsvin, 2IHA/UMB, 3Nortura, 4Felleskjøpet, 5Lantmannen, 6FKF, 7IKBM/UMB

Innledning

Tidligere ble det ansett som positivt for humanernæring at nivået av flerumettede fettsyrer
(PUFA; Poly unsaturated fatty acids) økte i svinekjøttprodukter. I dag har ny viten gitt oss
kunnskap om at det ikke er mengden PUFA som er viktig, men hvilke fettsyrer PUFAandelen består av. Mengden PUFA i kostholdet vårt må dekke behovet for essensielle
fettsyrer, men for høyt inntak av PUFA er ikke gunstig, da disse kan omdannes til
peroksidasjonsprodukter (Cicero et al., 2008; Givens, 2008; Haug, 2010). Et høyt omega6/omega-3-forhold har en ugunstig innvirkning på forekomsten av flere kostholdsrelaterte
sykdommer (Simopoulos, 2000). Oljesyre (C18:1 omega-9) derimot, er ansett som gunstig for
humanernæring (Cicero et al., 2008; Givens, 2008; Egelandsdal and Haug, 2010; Haug,
2010). Griser syntetiserer store mengder C18:1 omega-9 fra karbohydrater i fôret, og standard
slaktegris har om lag 40 % av denne fettsyren i spekket.
Flere studier har funnet høye arvegrader for fettsyresammensetning hos griser (Schwörer et
al., 1988; Sellier et al., 2010). Gjerlaug-Enger et al. (2012) fant arvegrader på 0,67 (standard
feil 0,06) og 0,57 (0,08) for NIR-predikert C18:1 omega-9 (NIR; Nær Infrarød spektroskopi)
hos henholdsvis norsk landsvin og duroc. Mengden PUFA er også arvelig, mens forholdet
mellom omega-6 og omega-3-fettsyrer (begge er PUFA) er avhengig av grisenes diett
(Øverland et al., 1996; Enser et al., 2000; Bryhni et al., 2002).
Målet for dette studiet var å designe et kraftfôr til slaktegriser, som skulle gi sunnere
kjøttprodukter. Det var et mål å bruke mer kortreiste råvarer som omega-3-rike oljefrø, og
heller redusere bruken av importert soya, som bidrar ugunstig med mye omega-6-fettsyrer i
svinefôret. I tillegg var det ønskelig å holde andelen av norsk korn oppe. Siden det ble gjort
relativt store endringer i råvaresammensetningen i forsøkskraftfôret, innbefatter dette studiet
også produksjonsresultater hos grisen og produsentøkonomi. Kjøtt og spekk produsert i et
fôringsforsøk ble brukt til produksjon av diverse kjøttprodukter, og ble testet for teknologisk
kjøtt- og fettkvalitet, fettsyresammensetning og sensoriske egenskaper.

Materialer og metoder

Fôringsforsøket ble gjennomført fra mars til juni 2012 (Moshus, Øyer). Totalt 594 griser
inngikk i forsøket, der halvparten fikk et forsøkskraftfôr og den andre halvparten fikk et
tradisjonelt kraftfôr. Forsøkskraftfôret ble designet ut fra et mål om å produsere et svinefett
med et omega-6/omega-3 forhold på ca. 4. Den nye kraftfôrresepten ble laget med tanke på at
fôret skulle være hensiktsmessig å produsere med de fasiliteter og råvarer som er tilgjengelige
på norske kraftfôrfabrikker. Det ble brukt en kombinasjon av ulike rapsråvarer for å øke
nivået av omega-3-fettsyrer. Organisk og uorganisk selen ble tilsatt i kraftfôrblandingen, 0,2
mg selen fra organisk selenkilde og 0,2 mg selen fra uorganisk selenkilde per kg kraftfôr.
Organisk selen bidrar til økning av seleninnhold i svinekjøttet (Close et al., 2008).
Energiinnhold (1,05 FEnl), fordøyelig lysin/fôrenhet (8,60) og kraftfôrstruktur var også likt
for begge kraftfôrtypene.
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Følgende egenskaper ble registrert på grisene i forsøksperioden: kjønn, fødselsbesetning, vekt
ved innsett (snitt=31,8), vekt midt i perioden (snitt=60,8), vekt ved testslutt (snitt=97,2),
slakte- og kjøttprosent (N=582). Fôrutnyttelse ble målt på bingenivå (N=64). Det ble analysert
for intramuskulært fett, kjøttfarge, kjøttets vannbindingsevne , spekkets vannprosent (N=40)
og fettsyresammensetning (GC; Gas Chromatography) i spekk og kjøtt (N=30). Kjøttet ble
tatt fra nullpunktet på kammen (M. longissimus dorsi) og spekket besto av alle lag subkutant
fett lengst bak på kammen.
Dataene ble analysert statistisk ved hjelp av en GLM-analyse (General Linear Model) i SAS
(Statistical Analysis System Institute, Inc., Cary, NC) med følgende effekter: innsettingsvekt
(regresjon), fødselsbesetning, kjønn, fôringsregime (tørrfôr/våtfôr) og fôrtype
(rapsfôr/standardfôr).

Resultat og diskusjon

Tilvekst, fôrutnyttelse, slakte- og kjøttprosent viste ingen signifikant forskjell mellom grisene
som ble fôret på et tradisjonelt soyabasert kraftfôr (standardgris) og det rapsbaserte kraftfôret
(rapsgris). Det var heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene på avregningspris, og
det nye kraftfôret ga lik slaktegrisøkonomi som tradisjonelt kraftfôr. Dette er et viktig resultat,
fordi vi med dette rapsfôret har gått langt utover normale nivåer for raps i svinefôr. Innholdet
av totale glukosinolater i fôret var under 1,5 mol/kg, som er godt innenfor europeiske
anbefalinger til slaktegris.
Det ble ikke funnet noen forskjell i teknologisk kjøttkvalitet mellom standardgris og rapsgris,
det ble imidlertid funnet forskjeller i teknologisk fettkvalitet mellom de to gruppene. Spekket
fra rapsgrisen var mykere og lettere å skjære i, og inneholdt 2 % mer vann enn standardgrisen.
Rapsgrisen har økt innhold av omega-3-fettsyrer i forhold til standardgrisen. Andel alfalinolensyre (C18:3 omega-3) var 199 % høyere i fettet og 141 % høyere i kjøttet hos
rapsgrisene. Økningen i de langkjedete omega-3-fettsyrene var på 42 % i fettet og 20 % i
kjøttet. Ratioen omega-6/omega-3 var 4,8 i kjøttet og 3,8 i spekket (Tabell 1).
Tabell 1 - Endringer i fettsyreprofil i spekk og kjøtt fra standardgris til rapsgris

SPEKK
Standardgris
Rapsgris
Differanse
Prosent endring

C18:3 omega-3 sum LC n-3
1,0
0,3
3,1
0,4

SFA
40,8
33,2

MUFA
44,8
46,7

PUFA
12,5
18,4

C18:2 omega-6/
C18:3 omega-3
9,9
4,4

Omega-6/
Omega-3
7,5
3,8

AA/EPA
6,5
3,2

2,0

0,1

-7,6

1,9

5,9

-5,5

-3,7

-3,3

199 %

42 %

-19 %

4%

48 %

-55 %

-49 %

-51 %

SFA
35,1
33,5

MUFA
39,8
39,7

PUFA
18,4
20,6

C18:2 omega-6/
C18:3 omega-3
23,3
10,7

Omega-6/
Omega-3
6,8
4,8

AA/EPA
7,8
4,5

KJØTT
Standardgris
Rapsgris
Differanse
Prosent endring

C18:3 omega-3 sum LC n-3
0,5
1,8
1,2
2,2
0,7

0,4

-1,6

-0,1

2,1

-12,5

-2,0

-3,3

141 %

20 %

-5 %

0%

12 %

-54 %

-30 %

-42 %

C18:3 omega-3 (Alfa-linolensyre)
Sum LC n-3 (Sum av long-chain (langkjeda) omega-3 fettsyrer: EPA+DPA+DHA ("marine" omega-3-fettsyrer))
SFA (saturated fatty acids)
MUFA (monounsaturated fatty acids)
PUFA (polyunsaturated fatty acids)
C18:2 omega-6/C18:3 omega-3 (ratio mellom C18:2 omega-6/ C18:3 omega-3)
Omega-6/Omega-3 (ratio mellom summen av alle omega-6 og omega-3 fettsyrer)
AA/EPA (ratio mellom arakidonsyre (AA) og eicosapentaensyre (EPA))

347

Husdyrforsøksmøtet 2013

Det ble gjort sensoriske undersøkelser for å teste spisekvaliteten av medisterpølse,
nakkekotelett og bacon. Det ble funnet en oljete konsistens for rapsbacon. Bortsett fra dette
var det ikke noen signifikante sensoriske forskjeller mellom produkter laget av standardgris
og raspgris. Dette var som forventet ut fra tidligere studier der vegetabilske råvarer var brukt
til å øke omega-3-innholdet i svinekjøtt (Tikk et al., 2007; Beaulieu et al., 2009). Til
sammenligning kan bruk av marine fôrråvarer til gris gi betydelige problemer med sensorisk
kjøttkvalitet (Øverland et al., 1996; Bryhni et al., 2002).
Prosessteknisk var det for medisterpølser en merkbar forskjell på standardgris og rapsgris, og
dette resulterte i at medisterpølsene fra rapsgris sprakk under oppvarming. For farseprodukter
vil videre arbeid være å tilpasse reseptene til mykere fett fra rapsgriser, samtidig som det
jobbes for å gjøre farseprodukter generelt sunnere.

Konklusjon

Studiet viste at det er mulig å påvirke sunnhetsgraden til svinekjøttprodukter. Et rapsbasert
kraftfôr var designet for å gi et omega-6/omega-3 forhold på rundt 4 i kjøttproduktene, og
dette målet ble oppnådd. Det ble ikke påvist smaksmessige forskjeller mellom produkter fra
ordinær slaktegris og rapsfôret gris, men den teknologiske fettkvaliteten ble dokumentert som
forskjellig. Nytt rapsbasert kraftfôr ga ingen signifikante forskjeller i produksjonsresultater og
produsentøkonomi, sammenlignet med tradisjonelt kraftfôr. Dette er et viktig funn for at et
kraftfôr med såpass stor andel rapsprodukter skal kunne brukes kommersielt.
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FenaFunn – lam vs sau som råvare til fenalår
STEFANIA GUDRUN BJARNADOTTIR¹
¹Animalia

Introduksjon
FenaFunn er et prosjekt som har pågått siden 2009 i samarbeid mellom Animalia og
industrien. Deltagende bedrifter finansierer rundt 50 % av prosjektet, og resten finansieres av
Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Fondet og KSL Matmerk. Hovedmålet med
prosjektet er å øke råvarekunnskap og prosessutvikling for å oppnå forutsigbar og høy
fenalårkvalitet som tilfredsstiller kravene til “Fenalår fra Norge”. Det legges spesiell vekt på å
fremskaffe kunnskap om råstoff og innsaltingsprosessen i prosjektet. Flere av
industriforsøkene har hatt det som mål å kartlegge råvarekvalitet fra sau og lam, og hvordan
ulike råvarevariabler har innvirkning på teknologiske og sensoriske egenskaper til fenalår.
Dette bidrar til viktig dokumentasjon av råstoffegenskaper til lam/sau generelt, men råstoffets
egenskaper, sauens alder, samt effektene av ulike prosessbetingelser av fenalår er lite
undersøkt tidligere.

Fenalår produksjon
Produksjonen av fenalår i prosjektet var todelt, forsøksproduksjon utført av Animalia og
industriell fenalårproduksjon. Nedenfor vises sammendrag over resultater fra
forsøksproduksjonen ved Animalia, samt fra to av de industrielle fenalårproduksjonene.
Fenalår forsøksproduksjon
Hensikten med forsøksproduksjonen var bl.a. å undersøke betydningen av dyrets alder (lam vs
sau) og saltetid (0,7 og 0,9 dg/kg). Tre råvaregrupper var inkludert i forsøket, lam,
høyfjellslam og sau. Fokuset her blir på forskjellen mellom lam og sau. Blant kjemiske
analyser som ble tatt av ferdige fenalår var vanninnhold, vannaktivitet og saltinnhold. I tillegg
ble sensoriske analyser av ferdige fenalår utført av et trent sensorisk panel. Tabell 1 og Figur
1 viser gjennomsnittlig saltinnhold for ferdige fenalår av lam og sau. I tillegg viser tabell 1 pH
for lamme- og sauelår, samt vekt for ferdig pusset lår.
Tabell 1. Gjennomsnittlig saltinnhold i ferdige lår, samt pH og vekt for ferdig pusset lår.
pH24t
Lårvekt, kg
Saltinnhold, %
Råvare
Lam
5,50-5,71
2,54-3,98
6,70
Sau
5,50-5,73
3,76-5,79
7,30

Figur 1. Gjennomsnittlig saltinnhold i ferdige fenalår (blå = alle lår, rød = lammelår, grønn = sauelår).
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Sau hadde tendens til å ha gjennomsnittlig høyere saltinnhold i ferdige fenalår enn lam, men
denne forskjellen var ikke signifikant. Sensorisk saltsmak for ferdige fenalår var også høyere
for sau enn lam. Ferdige fenalår av lam oppfylte kravene for Modnet Fenalår fra Norge mht
saltinnhold (maks 7% salt), mens ferdige fenalår av sau oppfylte kravene for Tradisjonelt
Fenalår fra Norge mht saltinnhold (maks 9% salt). Saltinnholdet i ferdig vare var
gjennomsnittlig høyere i de lårene som ble saltet over lengre tid (0,9 dg/kg). Alle lår i dette
forsøket oppfylte krav til Tradisjonelt Fenalår fra Norge mht sluttsvinn (>30%), og alle
unntatt ett lår oppfylte krav til Modnet Fenalår fra Norge mht sluttsvinn (>35%).
Industriell fenalårproduksjon
Flere av industriforsøkene har hatt det som mål å kartlegge saltinnholdet og variasjonen i
saltinnhold, samt å undersøke om det er noe forskjell i svinnutvikling og saltinnhold ved bruk
av lam og sau som råvare. Fokuset her vil være på forsøk utført ved to forskjellige bedrifter,
forsøk A og B. I forsøk A ble det i tillegg undersøkt om det var noe forskjell i svinnutvikling
og saltinnhold mellom fenalår som lå på bunnen og dem som lå på toppen under salting. I
forsøk B ble betydningen av to forskjellige saltetider (lav saltkonsentrasjon og høy
saltkonsentrasjon) undersøkt, i tillegg til forskjell i svinnutvikling og saltinnhold ved bruk av
lam og sau som råvare. Kjemiske analyser av ferdige fenalår var vanninnhold, vannaktivitet
og saltinnhold.
I forsøk A var vektvariasjonen for ferdig utbenet og pusset lår hhv 1,5-2,6 kg og 2,3-4,3 kg
for lam og sau. For lam var pH mellom 5,57-5,77 og for sau var pH mellom 5,57-5,79. I
forsøk A hadde ferdige fenalår av lam gjennomsnittlig høyere sluttsvinn enn ferdige fenalår
av sau, men variasjonen i sluttsvinn var stor for både lam og sau. Figur 2 viser
gjennomsnittlig saltinnhold i ferdige fenalår for lam og sau, samt lår som lå på bunn og topp
under saltingen.

Figur 2. Gjennomsnitt og standardavvik, alle lår fra kjemiske uttak mht saltinnhold for lam vs sau og bunnlag vs
topplag (blå=alle lår, rød=lam topplag, grønn=sau topplag, lyseblå=lam bunnlag, brun=sau bunnlag)..

Sau har 1,4% høyere saltinnhold enn lam i ferdig fenalår, men denne forskjellen var ikke
signifikant. Sauelårene som lå på bunn under saltingen hadde høyere gjennomsnittlig
saltinnhold enn sauelår som lå på topp under saltingen. Den samme forskjellen kan ikke
påvises for lam. I likhet med sluttsvinn var variasjonen i saltinnhold stor, som kan forklare
ikke statistisk signifikante forskjeller.
I forsøk B var vektvariasjonen for ferdig utbenet og pusset lår hhv 2,40-2,84 kg og 3,38-3,86
kg for lam og sau. For lam var pH mellom 5,52-5,69 og for sau var pH mellom 5,62-5,75. I
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likhet med forsøk A var sluttsvinnet i ferdig vare lavere for sau enn for lam i forsøk B, og her
var forskjeller i sluttsvinn statistisk signifikant mellom lam og sau. Figur 3 viser
gjennomsnittlig saltinnhold i ferdige fenalår for lam og sau, samt lår som ble saltet med lav
saltkonsentrasjon og høy saltkonsentrasjon.

Figur 3. Gjennomsnitt og standardavvik, alle lår fra kjemiske uttak mht saltinnhold for lam vs sau og lav salt vs
høy salt.

Lår som ble saltet med lav saltkonsentrasjon hadde gjennomsnittlig lavere saltinnhold i ferdig
vare enn de lårene som ble saltet med høy saltkonsentrasjon. Videre hadde sau signifikant
lavere saltinnhold i ferdige fenalår enn lam. Dette er i kontrast til både resultater fra
forsøksproduksjonen og forsøk A, men variasjonen innen hver gruppe var også lavere i forsøk
B.

Oppsummering
Resultater fra både forsøksproduksjonen og industriell fenalårproduksjon tyder på at det er
forskjeller i saltinnhold og sluttsvinn for ferdig produkt ved bruk av lam og sau som råvare.
Saltkonsentrasjon og hvor lenge lår blir saltet ser også ut til å ha effekt på ferdig produkt. Men
variasjonen innen hver gruppe er stor, og det kan muligens forklare hvorfor forskjellen
mellom grupper ikke alltid er statistisk signifikant mht teknologiske og sensoriske egenskaper
av fenalår.

352

Husdyrforsøksmøtet 2013

Lille Lam; Har du noe ull?
Perspektiver på ullkvalitet og fremtiden for norsk ull og
lokale klær med utgangpunkt i prosjektet; Valuing
Norwegian wool
INGUN G. KLEPP¹ OG TONE S. TOBIASSON²
¹SIFO, ²NICE fashion

Utgangspunktet for prosjektet Valuing Norwegian Wool er et ønske om å bidra til at norsk
landbruk, ullbasert industri og design utnytter det potensialet som ligger i norsk ull som
råvare, og i norsk tekstiltradisjon. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd
gjennom programmet Natur og Næring, med viktig støtte fra norsk industri og handel.
Prosjektet diskuterer det paradoksale i at
 Norge er kjent for sin tekstiltradisjon i ull;
 kun 10-20 % Norsk ull returneres etter vasking i UK for videreforedling i Norge
 Norge har en livsdyktig tekstilindustri, men selv om mange av de største og beste er
basert på ull som råvare, er dette importert merino.
 Markedsføringen av ullens egenskaper og geografiske opphav er mangelfull eller
direkte feil
 Forbrukere tar det for gitt at ull i norske produkter er norsk

Utfordringer i norsk ullproduksjon
Ull er et av flere avlsmål, men med en stadig synkende prosentvis andel av inntekten fra ull i
forhold til kjøtt prioriteres dette ikke høyt nok. Et systematisk og godt arbeid med avl ville
kunne øke verdien av norsk ull ved å få ned innslaget av blant annet pigmenterte hår og døhår.
Både i forhold til avl og i utnyttelse av ullen som råvare er situasjonen mest problematisk for
de eldre og mindre raser som villsau. Den lave prisen på pigmentert ull gjør det lite lønnsomt
å klippe og levere ullen. Det finnes ikke en egen klasse for denne ullen i Norge. I andre land
rundt Nord Atlanteren blir det laget egnede produkter av villsau, mens i Norge kastes mye av
denne ullen.
Ca 76 % av all norsk ull blir levert og klassifisert på Norilias ullstasjoner, resten håndteres
hovedsakling av Fatland Ull AS. Ullavdelingen i Norilia har ansvar for salg av ull fra disse
ullstasjonene. Hver ullfell vurderes av erfarne klassifisører som bedømmer ullen i forhold til
16 ulike kvalitetsklasser. Disse utgjør Norsk Ullstandard definert i 2007.
Klassifiseringskriteriene gjelder fibertykkelse, lengde, vegetabilinnhold, spenst, krusing,
klippesesong og rase.
Ullens fiberfinhet måles i my (kalles også mikron). Én my er en tusendels millimeter. Den
fineste norske ullklassen av norsk crossbred har en finhet på i gjennomsnitt 31,4 my, mens
merinoull er nede i 15 my, med et gjennomsnitt for fin ull på mellom 16 og 18. Grensen for
hva som oppleves å være behagelig mot huden ligger på ca. 28 my. Den norske spelsauens
bunnull er alltid under 25 my, og kan være så fin som 11-12 my. Norsk ull er ikke så tynn og
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fin som merinoull, men blir berømmet for andre positive egenskaper som slitestyrke, glans og
spenst. Det høyere innslaget av vegetabiler i den norske ullen er ansett som et problem hos
ferdigvareprodusentene.
Utfordringer knyttet til klassifisering og kvalitetsarbeid er ikke et nytt fenomen Norilia har nå
besluttet å skille ut lammeullen og selge den for seg. Et problem med å gjøre å skille ut finere
klasser er at når man sorterer ut den beste ullen fra C1-klassen vil den gjennomsnittlige
kvaliteten på klassen gå ned. I tillegg er et høyre antall klasser tid- og kostnadskrevende. Et
eksempel på en klasse som tidligere ble sortert ut og som det nå diskuteres å gjeninnføre er
lammeull. En slik klasse kan være interessant fordi ull fra lam som ikke har vært fôret med
kraftfôr kan klassifiseres som økologisk produsert.
Det neste leddet i foredlingen av ull er vasking. Dette er det "the missing link" i verdikjeden
sett fra et norsk perspektiv. Det meste av norsk ull vaskes i England. Nortura eier 50 % av
vaskeriet i England. Bare noen ganske få produsenter har mulighet til å vaske i Norge. Av de
større er det bare Sandnes Garn som har eget vaskeri – men de har til gjengjeld større
kapasitet enn de utnytter for egen produksjon. I tillegg har vi en del små spinnerier som
vasker selv.

Merking, markedsføring og bruk
Det finnes per i dag ingen felles merking for norsk ull. Det er derfor utydelig for forbrukerne
om de kjøper norsk eller utenlandsk ull. Noen få av de selskapene produserer tekstiler av ull i
Norge bruker bare norsk ull – eller i alle fall i overveiende grad norsk ull, mens andre bruker
en kombinasjon av norsk ull og importert ull. De fleste bruker imidlertid ikke norsk ull i sine
produkter.
Et eksempel på en bedrift som bruker mye norsk ull og også til en viss grad markedsfører
produktene med dette er Dale of Norway. Bedriften er i dag den ledende produsenten av
høykvalitets strikkeplagg basert på norsk ull. Blant de andre produsentene av gensere er det få
som bruker mye norsk ull, men flere av strikkegarnsprodusentene gjør det. Den største av dem
er Sandnes Garn. Tidligere produserte de mest industrigarn og teppegarn, men i dag
produserer de i hovedsak håndstrikkegarn. En annen som også satser noe på de mindre rasene
er Hillesvåg Ullvarefabrikk. Bedriften produserer håndarbeidsgarn, kardet ull til toving og har
et bredt utvalg av garn- og ullprodukter, som selges under merkenavnet Hifa. Hillesvåg
Ullvarefabrikk satser mye på produktutvikling. Norsk ull er viktig og bedriften tar på seg
spesialoppdrag som karding og spinning av villsau og andre spesielle ullkvaliteter. Det finnes
svært lite ferdige plagg av norsk ull med unntak av strikkegenserne fra Dale. Et annet unntak
er pleddkåper fra Lillunn Design of Norway, som delvis blir laget av Røros Tweed. Eksempel
på småskalaproduksjon er Selbu spinneri og Telespinn. Førstnevnte er nær knyttet til arbeidet
med rasen grå trønder, og de leverer ufarget garn spunnet i 3 til 4 ulike fargenyanser. Dette får
de til ved å sortere fellen på farge før spinning.
Få av de firmaene som bruker norsk ull utnytter dette i sin markedsføring og merking av
produktene. En av grunnene kan være den manglende interessen for forholdet mellom råvarer
og ferdig produkter innen tekstil. Kunnskapen er lav og debattene få. Mens lokalmat og
kortreist mat er begreper de aller fleste i det minste har hørt om, er det lite diskusjon om
tilsvarende lokale klær. Det er også lite oppmerksomhet omkring råvarens betydning for de
ferdige produkter innen tekstil. Den utviklingen vi har sett på mat; mot å lage mat fra ”bunnen
av” og bruke gode råvarer, har ingen klar parallell innen klesfeltet, med et lite unntak av
redesign og omsøm som en måte å skaffe mer personlige og miljøvennlige klær. En annen
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viktig faktor er trolig den måten Norge og norskhet brukes av produsenter som ikke bruker
norsk ull. Dette er til dels produkter av lav kvalitet rettet mot turistmarkedet. Kanskje norske
flagg, elg og viking så å si er brukt opp som merke på dårlige etterligninger og ”Made in
China”? Det faktum at det er Dale – som jo selger mest i utlandet som er tydeligst på å bruke
norsk ull støtter en slik tolkning.

Den norske ullens potensial
Den norske ullen har allerede en rekke kjennetegn som er ettertraktet. Den har for eksempel
spesielt god spenst. Denne egenskapen gjør at stoffene beholder sin fasong selv om de utsettes
for mye trykk og slitasje. I klær vil dette si at de ikke blir krøllete selv om de pakkes hardt i en
koffert og at det ikke blir ”knær” eller ”albuer” i dem selv om de brukes mye. Et annen positiv
egenskap er styrken og glansen. Det tilsier at ullen er godt egnet til varige og vakre klær. De
problemer som mykere (og dermed tynnere) ull ofte har slik som nupper er et mye mindre
problem for norsk ull.
Blant norske designere og mindre klesfirmaer er det stor interesse for å ta i bruk norsk ull.
Innen dette segmentet er ikke billige turistkopiene et problem, snarere er norskhet et mulig
salgsfortrinn som forbinder klærne med noe rent og naturlig. Norsk råvareproduksjon har også
andre fordeler slik som fraværet av mulesing og lite bruk av pesticider.
Tekstilmarkedet, og spesielt klesmarkedet er et marked der profilering og ”gode fortellinger”
betyr mye. Norge har en unik posisjon i kraft av vår natur og tekstilhistorie. Dersom dette ble
kombinert og utnyttet riktig kunne moderne kvalitetsprodukter av norsk ull bidra til
lønnsomhet og stolthet i den norske næringskjeden. Norsk landbrukspolitikk har økt
produksjon av mat som viktigste politiske mål, men vi bør lære av historien: Det er når alle
resurser utnyttes riktig at velstand skapes. Og lokalt produserte klær, designet med
utgangspunkt i vår rike kulturarv, kan bli en vel så stor suksess som lokalmat.
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Arbeidstidsforbruk i løsdriftsfjøs for storfe
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Bakgrunn
Mange studier har fokusert på byggekostnader og det er godt dokumentert hvordan
byggekostnadene pr enhet reduseres med økende størrelse på bygningen (Næss & Stokstad,
2010). Det er også påvist at det er stor variasjon i hvor mye areal som settes av pr. ku (Næss
& Bøe, 2010), og dette vil naturligvis påvirke byggekostnadene. Likevel er det grunn til å anta
at en godt organisert planløsning er med på å redusere arbeidstidsforbruket. Det samme
gjelder økt mekanisering, men muligens til en høyere pris sammenlignet med en forbedret
planløsning.
Det daglige arbeidet kan hovedsakelig deles inn i melking, fôring, rengjøring og kalvestell.
Totalt arbeidstidsbehov per ku varierer betraktelig, men synes å utgjøre ca 40-50 timer per ku
per år for en besetning på 80-100 kyr, og reduseres ved økt besetningsstørrelse (Hedlund,
2008)
Mange melkebruk har også opplevd en betydelig reduksjon i arbeidsbehovet gjennom
utvidelse. Større gårder er raske til å adoptere ny teknologi og drar stor nytte av arbeidsbesparende teknologier. Bewley, Palmer, and Jackson-Smith (2001) rapporterte at bønder som
bygde helt nye fasiliteter oppnådde høyere produksjon og større effektivitet sammenlignet
med bønder som bygget om eksisterende bygninger.
Tradisjonell melking er den mest tidkrevende delen av arbeidet i båsfjøs. Med AMS forventes
arbeidsbehovet å være betydelig lavere, i tillegg til økt frihet for bonden. En riktig utformet
avdeling for kyr med spesielle behov vil også forenkle arbeidet med syke dyr og i forbindelse
med kalving (Kammel & Graves, 2007; Vasseur et al., 2010).
Målet med denne studien var å undersøke arbeidstidsbehovet for det daglige rutinearbeidet i
innefôringsperioden
med
forskjellige
besetningsstørrelser,
planløsninger
og
mekaniseringsnivå i løsdriftsfjøs.

Materiale og metode
Studiet inngår som en del av «KuBygg-prosjektet», og planløsninger fra 201 løsdriftsfjøs
fordelt over hele landet med en gjennomsnittlig besetningsstørrelse av 38,0 ± 14,5 kyr ble
innhentet. I de fleste besetningene ble det praktisert spredt kalving. Alle besetningene ble
besøkt av trenede observatører. Variabler som ble testet i de statistiske modellene er oppført i
tabell 1. For mer informasjon se: Næss & Bøe (2010).
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Tabell 1. Variabler som ble testet i de statistiske modellene.
Bygningstype:

Ny vs. ombygd bygning.

Melkesystem:

Melkestall for manuell melking eller automatisk melking (AMS).

Bygningsform:

Antall fløyer i planløsningen

Antall liggebåsrekker:

Antall liggebåsrekker i avdelingen for melkende kyr.

Plassering av liggebåser:

Liggebåsenes plassering i forhold til fôrbrettet. (jfr. Næss & Bøe, 2010).

Ungdyr:

Areal avsatt til ungdyr pr. melkeku (m2 per ku).

Sinkuavdeling:

Sinkyr i en egen avdeling

Separasjonsbinger:

Separasjonsbinger tilgjengelig nær melkekuavdelingen.

Golvtype i ganger:

Tett golv eller spaltegolv

Grovfôrtildeling:

Tildelingsmetoder: Manuelt, fôrutlegger, traktor m/ utlegger, annet.

Grovfôrlagring:

Lagringsmetoder. Rundballer, tårnsilo, plansilo, annet.

Gårdene som er inkludert i studien er typiske familiebruk eller samdrifter mellom 2-5 bruk,
der eierne utførte hoveddelen av arbeidet selv. I gjennomsnitt ble mer enn 80% av fjøsarbeidet
gjort av brukerfamilien. Gjennomsnittsalderen for bøndene var 45 år og 90% av dem var
menn. Gårdsbesøkene ble gjennomført i innefôringsperioden mens fjøsarbeidet vanligvis er
preget av faste arbeidsoppgaver. Bøndene ble alle bedt om å anslå daglig arbeidstidsforbruk
for det regelmessige arbeidet inkludert kalvestell. Tid brukt til bygningsmessig og teknisk
vedlikehold var ikke inkludert. Til slutt ble arbeidstidsdataene justert for besetningsstørrelse
og beregnet som minutter per ku og dag.
Statistiske analyser ble utført med generell lineær modell i SPSS 16. Pearson
korrelasjonskoeffisient ble brukt for å teste sammenhengen mellom besetningsstørrelse og
arbeidstidsforbruk. Nødvendig arbeidstidsforbruk var forventet å variere mellom ulike
besetningsstørrelser (fig. 1). Derfor startet modellbyggingen med å lage flere enkle modeller
bestående av én variabel om gangen sammen med "besetningsstørrelse". Til slutt ble det med
baklengs eliminering laget en samlet modell som inkluderte alle variabler som bidro til en
høyere justert R2 for de enkle modellene (P < 0,1).

Resultater og diskusjon
Det gjennomsnittlige arbeidstidsforbruket var 11,1 ± 5,1 (min ku-1 dag-1) og varierte fra 1,40
til 33,9 (min ku-1 dag-1) (Fig. 1). Arbeidstidsforbruket varierte betraktelig mellom
besetningene (spesielt i små besetninger), og ble redusert ved økt besetningsstørrelse (r = 0,59, P < 0,001). Resultater fra denne studien viser at arbeidstidsforbruket per ku ble redusert
ved å øke besetningsstørrelse opp til ca. 60 kyr, noe som er i samsvar med tidligere forskning.
Arbeidstidsforbruket kan være enda lavere i enda større besetninger, men ifølge Hedlund
(2008) er melking den eneste grunnen til redusert arbeidsbehov når besetningene øker fra 100
til 400 kyr.
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Figur 1. Arbeidsforbruk (minutter ku -1 dag -1) for ulike besetningsstørrelser.

Minutter ku -1 dag -1 som punkter (•) og som polylinje (_____).

I følge de statistiske modellene var estimert arbeidstidsforbruk høyere i ombygde
sammenlignet med nye fjøs (P < 0,01), men dette var tilfelle bare for besetninger opptil 39 kyr
(Fig. 2). Det synes rimelig å anta at det er svært omfattende å renovere fjøs for besetninger fra
40 kyr og oppover, og at resultatet ofte blir bygninger med lignende funksjonalitet og
mekaniseringsnivå som nye fjøs. Bewley et al. (2001) rapporterte at nye bygninger generelt ga
mer optimale løsninger, og gjennom det var mer arbeidseffektive enn ombygde fjøs, selv om
investeringene var høyere.

Figur 2: Modellestimat av arbeidsbehovet i ombygde og nye fjøs.
Nye (_____), Ombygde (------)
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I mange av de større besetningene var det investert i AMS (Gjennomsnittlig
besetningsstørrelse på AMS-gårder: 53,2 ± 12,4 kyr) og AMS-fjøs hadde betydelig lavere
arbeidstidsforbruk (P < 0,05). Men i motsetning til manuell melking, var anslått
arbeidstidsforbruk per ku upåvirket av besetningsstørrelse innen AMS-fjøsene. Forskjellen
mellom manuell melking og AMS ble derfor redusert ved økt besetningsstørrelse (Fig. 3.)

Figur 3: Modellestimat av arbeidsbehovet i fjøs med manuell melking og med AMS.
Manuell melkestall (_____), AMS (------)

En melkerobot har en viss kapasitet, og endringer i besetningsstørrelsen innenfor det én AMS
håndterer vil ha liten effekt på arbeidstidsforbruket. I besetninger med manuell melking vil
kapasiteten avhenge av type melkestall, størrelse og hvordan den er utstyrt. AMS
representerer en høy investering (Næss & Stokstad, 2010), men spesielt i land med høye
lønnskostnader, som i Norge, kan en slik investering være lønnsom.
Planløsninger med 1-2 liggebåsrekker hadde i modellen et betydelig høyere
arbeidstidsforbruk (P < 0,05) sammenlignet med 3 liggebåsrekker. En mulig forklaring kan
være at disse bygningene var eldre eller de var ombygde bygninger. Golvtype, representert
ved tette golv eller spaltegolv, påvirket heller ikke arbeidstidsforbruket.
Hverken plass avsatt til oppdrettet (m2 per ku), eller mulighetene for utskilling av sinkyr,
hadde effekt på arbeidstidsforbruket. God tilgang på behandlings- og sykebinger hadde en
tendens til å bidra til lavere arbeidstidsforbruk (P < 0,2). En godt designet avdeling for kyr
med spesielle behov er tidligere dokumentert å redusere arbeidstidsforbruket og forenkle
veterinærarbeidet i tillegg til at det har en positiv effekten på dyrevelferden (Vasseur et al.,
2010).
Selv om ombygde fjøs ofte hadde mer sammensatte planløsninger, var ikke
arbeidstidsforbruket påvirket av hvor mange bygningsfløyer det var eller hvor liggebåsene var
lokalisert. Godt utformede fjøs synes å ha god funksjonalitet uavhengig av disse parameterne.
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Grovfôrtildelingen var mer eller mindre mekanisert på alle gårder. Det kan forklare hvorfor
tildelingsmetoden ikke påvirket arbeidsbehovet per ku. Ifølge modellen var det ingen
signifikant effekt av metode for grovfôrlagring på arbeidstidsforbruket, muligens fordi mange
gårder bruker rundballer i tillegg til deres viktigste lagringsmåte for grovfôr.

Konklusjon
Variasjonen i arbeidstidsforbruket per ku var stor mellom gårdene, men generelt ble
arbeidstidsforbruket redusert med økt besetningsstørrelse opp til ca. 60 kyr. For AMS-fjøs var
estimert arbeidstidsforbruk uavhengig av besetningsstørrelsen, mens i besetninger med
manuell melking ble arbeidstidsforbruket redusert ved økt besetningsstørrelse fra 20 til 80
kyr.
Estimatet av arbeidstidsforbruket var høyere for ombygde fjøs i besetninger opptil 39 kyr.
Omfattende variasjonen i arbeidstidsforbruket peker på at optimalisering av planløsning, god
driftsledelse og egnet mekaniseringsnivå, vil kunne redusere arbeidstidsforbruket betydelig.
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Dyrevelferd i automatiserte fjøs
– foreløpige resultater
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Innledning

Kravet om løsdrift for alle melkekyr fra 2024, samt forbudet mot bygging av nye båsfjøs har
gjort at mange norske melkekyr flytter inn i store nybygde løsdriftsfjøs med automatiserte
systemer for melking og fôring. Hvordan takler melkekyr denne overgangen; hvordan
påvirkes produksjonen og dyrevelferden; og hva/hvor er risikofaktorene for utvikling av
«taper-kyr»? Bioforsk Nord Tjøtta har vha. videoovervåkning fulgt to melkekubesetninger
gjennom flyttingen fra tradisjonelt båsfjøs til løsdriftsfjøs med robotmelking (AMS).
I næringen er det stort fokus på produksjon-, helse- og velferdsutfordringer relatert til
løsdriftsenheter med automatisert drift. Det etterspørres gode løsninger relatert til kutrafikk og
gruppeinndeling som direkte påvirker produksjonen, samt en effektiv utnyttelse av kapasiteten
til melkerobot, kraftfôrstasjon og ete- / liggeplasser. Enkelte brukere sliter med lavere
melkeproduksjon (Simensen et al. 2010), høyt celletall i melka, dårlig klauvhelse (Sogstad et
al. 2005) og brunst (Hackett et al. 1984). Spesielt «taper-kyr» er utsatt med større risiko for
avliving og ekstra arbeid for bonden. Det er derfor viktige interaksjonseffekter mellom
besetningsstørrelse og produksjonssystem (båsfjøs vs. løsdrift og manuell melking vs. AMS)
som bør undersøkes nærmere.
Sosial rang i større grupper av voksne kyr er en viktig faktor som er lite undersøkt i fjøs med
automatisert drift. Høyt rangerte kyr har bedre tilgang til både kraftfôrautomater og nytt
grovfôr og produserer derfor mer melk (Val-Laillet et al. 2008). Sosialt stress og rang kan
påvirke produksjonen i større grad i fjøs med automatisert drift, da individene selv må
oppsøke og konkurrere om de tilgjengelige ressursene. Lavt rangerte individer gir muligens
opp kampen, og får dermed i seg for lite kraftfôr, grovfôr eller får for lite hviletid, noe som
igjen går ut over produksjon og dyrevelferd. Ettersom besetningene blir stadig større, blir også
menneskelig kontakt og oversikten over enkeltindivider mindre, og bonden oppdager ofte
ikke problemer før de gir seg utslag i reduserte produksjonsresultater, brunstproblemer,
sykdom eller død.
Materiale og metoder
Det nybygde løsdriftsfjøset i prosjektet er isolert, mekanisk ventilert, med betong i
gangarealet og gummimadrasser i liggebåsene. Fjøset har en DeLaval melkerobot med styrt
kutrafikk, det er tre kraftfôrautomater og automatisk grovfôrtildeling. Det er 72 liggebåser i
melkekuavdelingen og etter innsett av begge besetningene var det 52 melkekyr i denne
avdelingen i overvåkningsperioden.
Det ble montert seks videokameraer ved viktige ressursenheter i fjøset; som melkerobot,
kraftfôrautomater, ventearealer, fôrbrett og kubørste. Det ble gjennomført kontinuerlig
videoovervåkning fra innsett av første besetning den 23. april og fram til 15. mai. Fra 15. mai
til ca. 1. juli ble det gjennomført videoovervåkning i flere perioder på 3-5 etterfølgende døgn.
Mens kyrne fortsatt befant seg i båsfjøset ble individuelle kjennetegn registrert, noe som i
tillegg til dataloggen fra AMS og kraftfôrautomater skulle gjøre det enklere å identifisere
enkeltdyr.
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Kyrne fra de to besetningene ble flyttet direkte fra båsfjøset og inn i løsdriftsfjøset, uten bruk
av luftegård. Første besetning ble flyttet fra båsfjøset den 23. april, og fikk fem dager med
tilvenning til de automatiske løsningene, før besetning nummer to flyttet inn. De to
besetningene ble holdt adskilt inntil alle kyr i besetning to hadde vært gjennom melkeroboten
og kraftfôrautomatene, deretter ble de slått sammen til en besetning.
Seksten fokaldyr fikk aktivitetsloggere (IceTag 3D) på bakfoten 2-3 dager før innsett i
løsdriftsfjøset, og kyrnes aktivitet ble registrerte før, under og i 2-4 uker etter innsett.
Det ble registrert renhet på alle melkekyrne før innsett, og ved 8 og 22 uker etter innsett i
løsdriftsfjøset. Renhet ble rangert etter følgende skala:
Reinhet: 0= helt rein, 0,5= < 15 % skitten, 1= < 25 % skitten, 1,5=> 25 % skitten uten klaker
og 2= > 25 % skitten med klaker.
Produksjonsdata og helseregistreringer inkl. utrangeringsårsaker er hentet fra kukontrollen.
Gårdbrukerne har i tillegg registrerer spesielle hendelser og hvilke dyr som trengte ekstra tid
for å lære seg å utnytte alle ressurser på egen hånd.
På basis av videofilmene ble antall dyr; i venteareal, foran kraftfôrstasjonene, ved børste og
som spiser grovfôr registrert hvert 10 min. i 48 t. i flere perioder
Foreløpige resultater
Vi har sett overfladiske sår, en ku aborterte kalven sin, en annen kalvet en måned for tidlig, og
ei ku ble funnet død. Det var en god del riing og slåssing de første timene etter introduksjon i
løsdriftsfjøset og ved introduksjon av kyr fra besetning to. Videofilmene fra de første tre
dagene etter innflytting viste at kyrne var tydelig forvirret, de la seg i skrapearealet eller bare
halvveis oppe i liggebåsen, de sto passive ved fôrbrettet eller i gangarealene og de fleste gikk
ikke frivillig i kraftfôrautomaten eller melkeroboten. Enkeltdyr oppholdt seg i opptil 6 timer i
ventearealet foran melkeroboten før de ble jaget inn av bonden. Enkelte dyr virket også
slitne/utmattet og reiste seg ikke ved fôring, de beveget seg uvillig og stivt og var tydelig
preget av det økte aktivitetsnivået.
Foreløpige analyser av aktivitetsloggerne viste ikke uventet at aktiviteten og ståtiden økte
betraktelig på flyttedagen og første dag etter flytting, men at kyrne allerede etter en uke hadde
like lang liggetid som ståtid og etter en måned var de i gjennomsnitt oppe i nesten 60 %
liggetid per døgn, noe som er på høyde med gjennomsnittlig liggetid før flytting (fig. 1). Om
den økte liggetiden skyldtes god liggekomfort i liggebåsene eller sykdom/utmattelse har vi
ikke sett på ennå. Vi har heller ikke sett nærmere på hvor kyrne lå, om de lå i liggebåsene
eller i gang/skrapearealene.
Gjennomsnittlig stå/liggetid i prosent per døgn
80
60

Stå

% 40

Ligge

20
0

Hele perioden Før flytting Flyttedag

Første dag Første uke Første måned

Figur 1. Gjennomsnittlig stå/liggetid i prosent per døgn
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Foreløpige renhetsvurderinger av bakparten viser at kyrne var renere på bakparten i båsfjøset
enn i løsdriftsfjøset. Over 60 % av kyrne var helt rene (renhet = 0) i båsfjøset, mens bare 30 %
var helt rene etter 22 uker i løsdriftsfjøset (fig.2). Figuren viser at renhetsvurderinger på 1,5
og 2 (> 25 % skitten med og uten klaker) øker omtrent tilsvarende (fig. 2). Videoopptakene
viste at endel av kyrne lå så langt bak i liggebåsene at halene ble liggende i skrapearealet, noe
som trolig var en årsak til at kyrne ble skitne på bakparten. Nesten 90 % av kyrne fikk
anmerkning for våte klauver med skitklaker på. Dette kan trolig skyldes utformingen av
skrapene i gangarealet. Skrapene er montert på en slik måte at det blir liggende mye våt skit i
enden av gangarealet der skrapa stopper. Kyrne må passere gjennom dette området hver gang
de skal til kraftfôrautomatene eller inn i melkeroboten.
Renhet bakpart
Renhetsvurdering

70
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50
%

0.5

40
30

1

20

1.5

10

2

0

Bås

Løsdrift 8 uker

Løsdrift 22 uker

Figur 2. Gjennomsnittlig renhetsvurdering i prosent for bakpart

Foreløpig konklusjon
De foreløpige resultatene viser at overgangen fra tradisjonelt båsfjøs til et helautomatisk
løsdriftsfjøs med blanding av forskjellige besetninger er en stor påkjenning for den enkelte ku.
Det er derfor viktig med en god plan for overflyttingen og mange observante personer som
kan assistere og følge med kyrne en god stund etter innflytting. Det er svært viktig å sikre at
alle kyrne finner mat og vann, blir kjent med melkeroboten, samt legger seg på rett sted.
Renhetskartleggingen viser også at utforming og konstruksjon av liggebåser og
skraper/skrapeareal er viktig for å unngå skitne dyr og klauver.
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Implementering av hold og holdendring i NorFor
HARALD VOLDEN¹,2
¹TINE Rådgiving og Medlem, TINE SA, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Innledning
Mobilisering og deponering av kroppsreserver gjennom laktasjonssyklusen er en genetisk
bestemt prosess. Hvor sterk mobiliseringen og deponeringen er vil være avhengig av en rekke
forhold slik som genetisk kapasitet, hold ved kalving, fôrrasjonens sammensetting og
helsestatus. Mange forsøk har vist at det er en sterk negativ sammenheng mellom hold ved
kalving og endringene i hold i begynnelsen av laktasjonen. Det skyldes at det er en biologisk
drivkraft mot å nå et bestemt hold etter kalving, og at dette er sterkere enn å nå en genetisk
bestemt toppytelse etter kalving. I stedet for at et godt hold ved kalving kompenserer
ytelsesmessig for et lavt fôropptak, så reduserer et godt hold fôropptaket så mye at det
forverrer den negative energibalansen, noe som er uheldig for helse og fruktbarhet. Desto
feitere ei ku er ved kalving desto mer taper den i hold etter kalving. Det innebærer at ei tynn
ku ved kalving ofte spiser mer fôr og dermed får en tidligere og høyere toppytelse enn ei feit
ku uten for stort vekttap. Kyrnes genetiske profil er i konstant endring. Dette gjelder også for
hold og hold endring. Kyr med et lavt ytelsespotensiale har et høyere hold ved kalving enn
kyr med et høyt genetisk potensiale. Det betyr at ei ku med høy genetisk kapasitet vil tape
mindre i hold enn ei ku som fenotypisk er feit ved kalving. Graden av mobilisering og
deponering vil derfor påvirke den totale fôrutnyttelsen da mobilisering av kroppsreserver er
mer effektivt enn deponering, noe som innebærer at en sterk mobilisering vil føre til en
dårligere fôrutnyttelse. Kyr i for godt hold vil derfor over tid ha en lav fôreffektivitet. Det
skyldes flere forhold: 1) lavere fôropptak i begynnelsen av laktasjonen, 2) lavere melkeytelse
i starten av laktasjonen, 3) raskere fall i ytelse utover i laktasjonen og 4) mer utsatt fôr
produksjonssykdommer. Kontroll på kyrnes hold utvikling er ikke bare viktig i melkeperioden. Nyere forskning har også vist at det er viktig med et konstant hold i sinperioden. I
2011 startet NorFor arbeidet med å implementere hold og hold endring i systemet. Dette for å
sikre en bedre planlegging og styring av viktige forhold rundt mobilisering og deponering
gjennom laktasjonen, samt å få bedre estimat på den marginale produksjonsresponsen ved
endringer i fôrrasjonens sammensetting.
Datamateriale
For å fremskaffe og studere hvordan kyrnes kroppsvekt og hold endrer seg gjennom laktasjonen ble det hentet ut data fra den norske kukontrollen. Data for endringer i kroppsvekt
baserer seg på studien av Schei og Volden (2010) og for endringer i hold poeng fra studien av
Schei og Volden (2012). Data for vektendringer er basert på målinger av brystomfang (20072009) og består av totalt 94 469 registreringer fordelt på 9 009 besetninger. For 1. kalvskyr, 2.
kalvskyr og eldre kyr henholdsvis 69 925, 12 158 og 14 204 målinger. Data for hold poeng
(2005-2011) bestod av totalt 108 285 observasjoner fordelt på 2 323 besetninger hvor 45 576
fra føstekalvskyr, 29 635 fra andrekalvskyr og 33074 fra eldre kyr. I tillegg er det brukt
informasjon fra danske, svenske og norske fôringsforsøk for å vurdere graden av mobilisering
i første fase av laktasjonen.
Modeller og algoritmer
Endringer av hold gjennom laktasjonen vil påvirke energitilførselen og energibehovet. Samtidig er det vist at kyrnes hold vil påvirke fôropptaket. I begynnelsen av laktasjonen vil kyr i
for godt hold ha et nedsatt fôropptak, mens når kyrne begynner å legge på seg utover i lakt-
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asjonen vil det være med på å øke opptaket. Modellen utviklet for å beskrive endringene av
hold gjennom laktasjonen består derfor følgende algoritmer:
1) Endring av kroppsvekten gjennom laktasjonsperioden
2) Virkning av holdpoeng ved start og slutt av laktasjonen på endringene i kroppsvekten
gjennom laktasjonen
3) Virkning av endringer i kroppsvekt på mobilisering og deponering av energi og AAT
gjennom laktasjonen
4) Virkning av mobilisering og deponering av kroppsreserver på fôropptakskapasiteten
gjennom laktasjonsperioden.
For å beskrive algoritmene for Punktene 1 og 2 er det utviklet følgende ligninger:

 BW_mob +
  BW_mob +


 
BW _ change   b  DIM  LN DIM -  b  DIM - 1  LN DIM - 1


 
2
2
  c  LN DIM
   c  LN DIM - 1

BCS _ calv  3.5 

BW _ mob  a  1  2 

3.5


b  0.04 + 0.05  BW _ mob - 0.305  BCS_calv - BCS_end  2
b
c
 0.151   BCS _ calv  BCS _ end   2  2.55
b0 _ c 0
2.4207
b0 _ c 0 
 7.3955

Hvor: BW_change = endring i kroppsvekt, kg; BW_mob = mobilisering i begynnelsen av
laktasjonen, kg; Faktor a = basisverdi for mobiliseringsgrad i begynnelsen av laktasjonen, kg;
DIM = laktasjonsstadium, dager; BCS_calv = holdpoeng ved kalving, skala 1-5; BCS_end =
holdpoeng ved slutt laktasjon, 1-5.
Med disse ligningene tas det hensyn til hvordan kyrnes hold ved kalving og ved slutten av
laktasjonen påvirker endringene i kroppsvekt. Eksempel vil kyr med et hold poeng på 4,0 ved
kalving mobilisere mer i begynnelsen i laktasjon enn ei ku med 3,5, og ei ku med 4,0 ved slutt
av laktasjonen vil legge på seg mer enn ei ku på 3,5. Med basis hold poeng på 3,5 viser Tabell
1 hvor mye mobilisering (Faktor a) det er for ulike raser oppdelt i førstekalvskyr og eldre.
Tabell 1. Mobilisering i begynnelsen av laktasjonen (kg) for ulike raser. Basis holdpoeng 3,5.

Rase
Svensk Holstein; Dansk Holstein; andre
Norsk Rødt Fe; Dansk Rødt Melkefe; Svensk Rødt Melkefe
Islandsk rase
Jersey

Førstekalvskyr
27
20
15
20

Elder kyr
36
30
20
27

For algoritmene under Punkt 3 forutsettes det at 1 kg mobilisert kroppsfett inneholder 24,8 MJ
netto energi laktasjon (NEL) og ved deponering av 31 MJ NEL. Mobilisering og deponering
av AAT er relatert til energi og ved mobilisering er AAT tilførselen 4,35 g AAT per MJ NEL.
Ved deponering er AAT behovet 8,7 g AAT per MJ NEL. Figur 1 viser mobilisering og
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deponering av energi gjennom laktasjonen for ei eldre ku som mobiliserer 30 kg i første del
av laktasjonen.

Figur 1. Mobilisering og deponering av energi gjennom laktasjonen for ei eldre ku som mobiliserer 30 kg.

Mobilisering og deponering vil påvirke fôropptaket, og et stort hold tap i begynnelsen av
laktasjonen vil virke spesielt negativt på grovfôropptaket. For å utvikle en algoritme for Punkt
4 er det forutsatt at endringene i kroppsreserver påvirker kyrnes fôropptakskapasitet og at
effekten er relatert til endringen melkeytelse:
 NEL _ mob  NEL _ dep   h 

IC _ cow  a  DIM b  e cDIM  DIM d  e   ECM 

3.14


 ( BW _ cur  f )  g
Hvor: IC_Cow = inntakskapasitet; DIM = laktasjonsstadium, dager; ECM = energi korrigert
melk, kg; NEL_mob = mobilisering av energi, MJ; NEL_dep = deponering av energi, MJ;
BW_cur = Aktuell kroppsvekt korrigert for vektendring, kg; a, b,c,d,e,f,g,h parameterverdier.

Konklusjon

I den nyeste versjonen av NorFor styres graden av mobilisering og deponering gjennom
laktasjonen av holdet ved kalving og av hold enderingene. Ved å ta hensyn til mobilisering og
deponering oppnår man en mer korrekt estimering av produksjonsresponsen i melk og
melkeprotein og av det totale fôrforbruket gjennom laktasjonssyklusen. Dette vil igjen påvirke
prediksjonen av den totale fôrutnyttelsen, dvs. hvor mye av fôrets energiinnhold som blir
omdannet til melk.
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sammen med mora på oppstart av drøvtygging hos
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Introduksjon
De første par ukene av livet fungerer kalven som et enmaget dyr og lever hovedsakelig av
melk. Melka ledes gjennom bollerenna forbi de lite utviklede formagene og ender opp i løpen.
Utvikling av formagene, og dermed også drøvtygging, henger sammen med oppstart av inntak
av fast føde når kalven er rundt to uker gammel (Sjaastad et al., 2003). Etter at
drøvtyggerfunksjonen er etablert, reduseres vanligvis melkemengden og grovfôr og kraftfôr
overtar som hovednæringskilde.
En strategi for å oppnå tidlig overgang fra melk til fast føde har vært å begrense den tildelte
melkemengden kalven får. Dette har blitt sett på som viktig for å motivere kalven til å spise
fast føde, samt viktig for den fysiske og metabolske utviklingen av vomma (Baldwin VI et al.,
2004). I Norge, som i mange andre land, er det vanlig å skille melkekua fra kalven rett etter
fødsel og deretter gi kalven en restriktiv melkemengde tilsvarende 10 % av kroppsvekten
fordelt på 2-3 måltider om dagen (Hansen et al., 2011). Får kalven derimot fri tilgang til melk,
drikker den gjerne det dobbelte av dette (Broom, 1998; Jasper and Weary, 2002; Khan et al.,
2011).
En svensk studie fra 2008 konkluderte med at kalver tildelt 4-6 liter melk/dag drøvtygget mer
ved en, tre, fem og syv ukers alder enn kalver som fikk die 30 minutter to ganger daglig
(Fröberg et al., 2008). En annen studie fra 2009 fant derimot at kalver som fikk fri tilgang til å
die drøvtygget mer ved to uker enn kalver som fikk ni liter melkeerstatning fra en
fôringsautomat (Fröberg and Lidfors, 2009). Vår studie har tre mål. Før det første ønsket vi å
undersøke når NRF-kalver begynner å drøvtygge. For det andre ønsket vi å se på hvordan
tildelt melkemengde påvirker når kalven begynner å drøvtygge. For det tredje ville vi utforske
effekten av å gå med morku på oppstart av drøvtygging.

Materiale og metoder
36 NRF-kalver ble tilfeldig fordelt i fire grupper som vist i tabell 1.
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Tabell 1. Behandling av dyrene i hver av de fire forsøksgruppene for N=36 kalver
Gruppe
N
Behandling
1
9
Separert umiddelbart etter fødsel og gitt 6 liter melk/dag
2
9
Separert umiddelbart etter fødsel og gitt fri tilgang til melk
3
9
Gikk med morku under hele forsøket (20 dager)
4
9
Gikk med morku de tre første dagene, deretter gitt samme behandling som gruppe 1

Alle kalvene hadde fri tilgang til vann og grovfôr. Dyrene i gruppe 1 og 2 hadde også tilgang
til kraftfôr. Kraftfôr var ikke tilgjengelig for gruppe 3 og kun tilgjengelig for gruppe 4 etter
separasjon fra morku. Dyrene i gruppe 1 og 2, samt gruppe fire etter separasjon, ble holdt i
gruppebinger med ca. 10 dyr.
Atferdsobservasjoner ble foretatt da kalvene var 10, 12, 14, 16, 18 og 20 dager gamle. Hver
observasjonsperiode varte i to timer og ble utført mellom en gang mellom 08.00 og 23.00 på
tider med ingen organisert aktivitet i fjøset. Atferder ble observert og registrert som vist i
tabell 2.
Tabell 2. Atferdsobservasjoner utført i to sammenhengende timer ved levedøgn 10, 12, 14, 16, 18 og 20.

Observerte atferder
Antall drøvtyggerperioder
Tid brukt på drøvtygging
Antall liggeperioder
Tid brukt på å ligge
Slikke/suge på innredning/andre dyr

På grunn av et stort antall nuller i datamaterialet, ble Poisson regresjonsanalyse benyttet for å
utforske potensielle forskjeller mellom gruppene med hensyn på atferdene i tabell 2.

Resultater
Når begynner kalvene å drøvtygge?
Figur 1. Den kumulative prosentandelen av kalver hvor drøvtygging hadde blitt observert innen dag 10, 12, 14,
16, 18 og 20 uavhengig av behandling.
Kumulativ prosent

Levedøgn

Ved levedøgn10 hadde drøvtygging blitt observert hos 4 av 36 kalver. Ved dag 14 og 20
hadde drøvtygging blitt observert hos henholdsvis 18 og 29 kalver.

368

Husdyrforsøksmøtet 2013

Tabell 2. Gruppevis sammenligning av oppstart av drøvtygging
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
1
1
1
Dag 10
2
2
2
Dag 12
3
0
2
Dag 14
0
1
0
Dag 16
0
2
1
Dag 18
1
0
1
Dag 20
2
3
2
Ingen drøvtygging
9
9
9
Totalt

Gruppe 4
1
0
3
3
2
0
0
9

Totalt
4
6
8
4
5
2
7
36

Effekten av melkemengde og nærvær av morku på når drøvtygging begynner
Det ble ikke funnet noen forskjeller mellom gruppene med hensyn til gjennomsnittlig antall
liggeperioder, gjennomsnittlig tid brukt på å ligge eller i frekvensen av å slikke/suge på
innredning/andre dyr. Resultatene for gjennomsnittlig antall drøvtyggeperioder per
gruppe/dag og gjennomsnittlig tid brukt på å drøvtygge per gruppe/dag er gitt i henholdsvis
figur 2 og 3.

Gjennomsnittlig antall
drøvtyggeperioder
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

Levedøgn
Figur 2. Gruppevis sammenligning av gjennomsnittlig antall drøvtyggeperioder ved dag 10, 12, 14, 16, 18 og 20.
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Gjennomsnittlig tid brukt
på drøvtygging (min)
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

Levedøgn
Figur 3. Gruppevis sammenligning av gjennomsnittlig tid brukt på drøvtygging ved dag 10, 12, 14, 16, 18 og 20.

Resultatene viste at fra dag 16 drøvtygget kalvene i gruppe 4 (tre dager uten mor – deretter
restriktiv melkemengde) signifikant mer enn kalvene i gruppe 2 (Umiddelbar separasjon – fri
tilgang til melk) og 3 (ingen separasjon). Ingen signifikante forskjeller ble funnet mellom
gruppe 4 og gruppe 1 (umiddelbar separasjon – restriktiv melkemengde).

Diskusjon
Ved levedøgn 14 hadde 50 % av NRF-kalvene, uavhengig av behandling, begynt å drøvtygge.
Dette er noe lavere enn hva som ble rapportert hos Swanson & Harris (1958). Her ble det
observert at 58 % av Jersey-kalvene og 79 % av Holstein-kalvene hadde begynt å drøvtygge
ved to ukers alder. Dette tyder på at oppstart av drøvtygging kan variere fra rase til rase.
I gruppene med restriktiv melkefôring ble det observert mer drøvtygging mellom dag 16 og
20 enn i gruppene med fri tilgang til melk. Dette viser at restriktiv melkemengde fører til
tidligere drøvtygging hos NRF-kalver og at kalver som er mette på melk er mindre motiverte
til å ete fast føde ved så lav alder. Det ble ikke funnet noen effekt av å gå med mora for når
kalven begynner å drøvtygge.
Til tross for at kalver på restriktiv melkefôring begynte å drøvtygge tidligere, er det andre,
oppveiende effekter av å gi kalven mer melk. Studier har vist at inntaket av fast føde er
minimalt før kalven er to uker (Jasper and Weary, 2002), og at grovfôr og kraftfôr ikke kan
kompensere for de lave melkemengdene. Høyere melkemengder er også assosiert med høyere
vektøkning, mindre sykdom, lavere forekomst av stereotypier og abnormal atferd, høyere
velferd, mer lekeatferd og bedre fôrutnyttelse (se Khan et al., 2011 for diskusjon).
Denne studien har enkelte metodiske begrensninger som burde vært standardisert. For det
første var det kun kalvene uten morku som hadde tilgang til kraftfôr. For det andre ble
fôrsammensetningen endret under testperioden fra grovfôr til fullfôr. For det tredje ble
tidspunktet for observasjonsperioden ikke standardisert. Ved gjentagelse av studien burde
observasjonsperioden starte til samme tid hver gang og perioden burde valideres for å se om
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den gir et representativt bilde av forekomsten av drøvtygging. Resultatene må derfor tolkes
med forsiktighet.
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Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av
engdriftsmåte og produksjonssystem
STEFFEN ADLER1,2, ANNIKA HÖJER3, KARI MARIE NJÅSTAD4, STIG PURUP5, JENS HANSENMØLLER5,6, ERLING THUEN2, ANNE-MAJ GUSTAVSSON3, KJELL MARTINSSON3 OG HÅVARD
STEINSHAMN1
1
Bioforsk, 2Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 3Institutionen
för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 4TINE SA, 5Institut for husdyrvidenskab,
Aarhus universitet, 6Cheminova A/S, Danmark

Fytoøstrogener kan ha østrogen eller antiøstrogen effekt
Fytoøstrogener er østrogenlignende forbindelser som forekommer i planter, og hos melkekyr
overføres en liten andel fra fôr til melk. Fytoøstrogener deles inn i isoflavoner (formononetin,
daidzein, biochanin A, genistein, prunetin), lignaner (secoisolariciresinol, matairesinol) og
coumestaner (coumestrol). I fordøyelseskanalen hos melkekyr omdannes formononetin og
daidzein i stor grad til equol, og secoisolariciresinol og matairesinol til enterolactone og
enterodiol. I fôrrasjoner til melkekyr er grovfôret vanligvis hovedkilden til fytoøstrogener,
men fôring med kraftfôr som inneholder soya kan gi høyt opptak av daidzein og genistein
(Třináctý et al., 2009). Grovfôrets innhold av fytoøstrogener påvirkes av blant annet botanisk
sammensetning og plantenes utviklingstrinn (Sivesind og Seguin, 2005; Steinshamn et al.,
2008). Hos sau kan fôring med kløver med høyt innhold av isoflavoner føre til
fruktbarhetsproblemer (Adams, 1998), mens negative effekter er mindre vanlig hos storfe.
Hos mennesker kan høyt opptak av fytoøstrogener ha positiv effekt mot ulike former for kreft,
hjerte- og karsykdommer og osteoporose (Tham et al., 1998).

Gjennomførte studier
Effekten av engdriftsmåte og produksjonssystem på innholdet av fytoøstrogener i melk ble
undersøkt i en gårdsstudie og 4 fôringsforsøk. I gårdsstudien ble 14 økologiske gårder i MidtNorge med kortvarig eng (maksimum 4 år) eller langvarig eng (eldre enn 4 år) paret med
konvensjonelle gårder med hensyn til engdriftsmåte. Melkeprøver ble hentet fra gårdstankene
7 ganger i løpet av 2 år (Adler og Steinshamn, 2009). I et beiteforsøk ble kortvarig økologisk
eng med rødkløver sammenlignet med langvarig økologisk eng med botanisk allsidig
sammensetning (Adler et al., 2009). I et fôringsforsøk med surfôr ble økologisk eng med
tiriltunge eller rødkløver sammenlignet. Tiriltungeenga ble høstet 2 ganger mens
rødkløverenga ble høstet 2 eller 3 ganger (Höjer et al., 2012). I et annet fôringsforsøk med
surfôr ble kortvarig økologisk eng med rødkløver og langvarig økologisk eng med botanisk
allsidig sammensetning sammenlignet, begge ble høstet 3 ganger (Höjer et al., 2012). I et
stoffskifteforsøk ble surfôr fra kortvarig økologisk eng med rødkløver, langvarig økologisk
eng med botanisk allsidig sammensetning, konvensjonell eng med flerårig raigras og
konvensjonell eng med timotei sammenlignet (Steinshamn et al., 2011). Fôringsforsøkene ble
gjennomført på Ås med unntak av forsøket med tiriltunge og rødkløver som ble gjennomført i
Umeå,
Sverige.
Fytoøstrogener
ble
analysert
ved
væskekromatografimassespektroskopi/massespektroskopi på institut for husdyrvidenskab ved Aarhus
Universitet, Danmark.

Resultat gårdsstudie
Økologisk produsert melk fra gårder med kortvarig eng som inneholdt i gjennomsnitt 17%
rødkløver hadde høyere innhold av equol og enterolactone enn melk fra de andre
driftssystemene (tabell 1). Innholdet var høyere i innefôringsperiodene (oktober til april) enn i
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beiteperiodene. For enterolactone ble det ikke funnet forskjeller i innefôringsperiodene, men i
beiteperiodene ga kortvarig økologisk eng høyere innhold enn kortvarig konvensjonell eng.
Tabell 1. Innhold av equol og enterolactone i tankmelk fra gårdsstudien i Midt-Norge
Økologisk
Konvensjonelt
Fytoøstrogener, mg/kg melk
Kortvarig eng
Langvarig eng
Kortvarig eng
Langvarig eng
Innefôring1
304a
76b
67b
43b
Equol
a
ab
b
Beiteperiode
116
56
25
15b
Innefôring
63
51
50
48
Enterolactone
Beiteperiode
139a
112ab
78b
83ab
1
Oktober til april

SEM
29.6
19.1
12.3
31.6

Fytoøstrogener i grovfôr
I fôringsforsøkene hadde grovfôr som inneholdt rødkløver et høyt innhold av isoflavoner,
spesielt formononetin og biochanin A, mens innholdet av lignaner økte med andelen av gras i
grovfôret (figur 1). Grovfôr som inneholdt hvitkløver eller tiriltunge hadde lavere
konsentrasjoner av formononetin og daidzein enn grovfôr som inneholdt rødkløver.
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Figur 1. Korrelasjoner mellom rødkløver og sum isoflavoner og gras og sum lignaner i grovfôr fra
fôringsforsøkene.

Fytoøstrogener i melk
Grovfôr med høyt innhold av rødkløver ga høyt innhold av equol i melk i alle forsøk, men
nivåene varierte (figur 2). Melkas innhold av enterolactone var høyere når surfôr fra
tiriltungeeng eller langvarig eng sammenlignet med rødkløvereng ble fôret. I beiteforsøket ga
kortvarig eng høyere innhold av enterolactone i melk enn langvarig eng (figur 3). Innholdet av
formononetin, daidzein, equol, biochanin A og genistein var høyere ved beiting av kortvarig
eng enn ved de andre grovfôrslagene. Innholdet av summen av formonontein, daidzein og
equol i melk økte med opptaket av formonontein og daidzein, men overføringsgraden var
lavere ved høyt opptak (figur 4). Antall slåtter hadde ingen effekt på innholdet av
fytoøstrogener i melk.

Omsetning av fytoøstrogener i melkekyr
I stoffskifteforsøket ble isoflavonene i stor grad (84-93%) omdannet i vomma, og i
gjennomsnitt ble 26% av isoflavonene i bladmagen skilt ut med gjødsel. Isoflavonene
formononetin og daidzein ble omdannet til equol og andre ukjente stoffer. Lignanene ble også
i stor grad omdannet i vomma, men en ca 10 ganger større strøm av lignaner i
bladmagekanalen enn tatt opp med fôret tyder på at fôret inneholdt andre lignaner, enn
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Figur 2. Effekt av surfôr fra ulike engtyper (høstet 2 eller 3 ganger) på melkas innhold av equol og enterolactone
i 2 fôringsforsøk (a, b eller x, y; P < 0,05).
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Figur 3. Effekt av kortvarig eller langvarig økologisk beite på innhold av fytoøstrogener i melk (a, b eller x, y; P
< 0,05).

matairesinol og secoisolariciresinol, som også ble omdannet til enterodiol og enterolactone.
Fytoøstrogenene ble i hovedsak skilt ut med gjødsel og i mindre grad med melk, for utskilling
med urin ga målemetoden usikre verdier.

Diskusjon
Høyt opptak av formononetin og daidzein forklarer høyt innhold av equol i melk. Rødkløver
er knyttet til høyt opptak av formononetin og daidzein som observert i andre studier
(Steinshamn et al., 2008; Mustonen et al., 2009). Forklaringen for det lavere innholdet av
equol i sommermelk enn vintermelk i gårdsstudien kan være at beitene inneholdt en liten
andel rødkløver (0-1%). Økningen av lignaner i sommermelk kan skyldes høyere
grovfôropptak på beite enn ved fôring med surfôr og at den botaniske sammensetningen i
beite var forskjellig fra surfôr. I gårdsstudien kan høyere innhold av soya i det konvensjonelle
kraftfôret ha økt opptaket av daidzein og genistein (Třináctý et al., 2009) som kan forklare at
innholdet av equol i melk fra konvensjonelle gårder i innefôringsperiodene ikke var
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Figur 4. Korrelasjonen mellom daglig opptak og utskillelse i melk av summen av formononetin, daidzein og
equol (FDE) i 3 fôringsforsøk med surfôr (hvit: for grovfôr med høyt innhold av rødkløver; svart: annet grovfôr;
middel for forsøksbehandlinger).

forskjellig fra gårder med langvarig økologisk eng som inneholdt i gjennomsnitt 9%
rødkløver. Det vil være nødvendig å bestemme grovfôrets innehold av andre lignaner enn de
som ble analysert for å kunne forstå omsetningen av lignaner i melkekuas fordøyelse. Mer
forskning er nødvendig for å kunne si noe om innholdet av equol i melk produsert på
rødkløver er høyt nok å kunne gi helseeffekter.

Konklusjoner
Engdriftsmåte som gir høyt innhold av rødkløver i grovfôret gir høyt innhold av equol i melk,
som kan ha positive helseeffekter. Produksjonssystem hadde mindre betydning i denne
studien.
Fôringsforsøkene var del av forskningsprosjektet PhytoMilk finansiert gjennom den
transnasjonale ordningen "CORE ORGANIC Funding Body Network" (NFR 184680/I10).
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Har døtre etter kviger like høy mjølkeavdrått som døtre
etter eldre kyr?
KRISTIN S. STORLI¹, BJØRG HERINGSTAD¹,² OG RAGNAR SALTE¹
¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, ² Geno

Innledning
En rekke faktorer er med og påvirker mjølkeytelsen, både forhold knyttet til dyret selv, men
også til omgivelsene. Kuas genetiske potensial er avgjørende, og blant miljøfaktorene er
fôring kanskje viktigst og den som får mest oppmerksomhet. Men flere andre faktorer er også
med og påvirker mjølkeytelsen i større eller mindre grad. Eksempler på slike faktorer er:
kalvingsintervall, kalvingsalder (Ettema & Santos 2004), vekt, energibalanse, sesong, helse,
besetningens kvote og driftsopplegg.
I løpet av den første drektigheten er det ikke bare et foster som skal bæres fram. Kvigene skal
også bruke energi på egen vekst. Det er vel dokumentert at kalver etter kviger har lavere
fødselsvekt enn eldre kyr (Johanson & Berger 2003; Kertz et al. 1997). Med et slikt
utgangspunkt kan man tenke seg at disse kalvene får en dårligere start enn kalvene til eldre
kyr. Kanskje kan det at mor er kvige være en faktor som også har betydning for senere
prestasjoner som ku? Med bakgrunn i dette var målet å undersøke om mjølkeavdråtten til kyr i
1. og 2. laktasjon påvirkes av om mor var førstegangskalver eller allerede hadde hatt en eller
flere kalver når de ble født.

Materiale og metoder
Data ble hentet fra Kukontrollen og inkluderte opplysninger om 261 608 førstelaktasjonskyr
som ble født i perioden 2001-2011. Kun kyr med NRF-seminokse som far, og alder ved første
kalving mellom 18 og 36 måneder ble inkludert. Tvillingfødsler ble ekskludert. Alle kyr måtte
også ha en fullført 305-dagerslaktasjon, og det ble satt et krav om en minimumsytelse på 3000
kg mjølk. Det ble også hentet ut data om andrelaktasjon for de samme kyrne (134 272), med
de samme kravene i forhold til tvillingfødsler og laktasjonsdata. Kua måtte være minst 33
måneder ved andre kalving. Beskrivende statistikk er gitt i Tabell 1.
Mors kalvingsnummer
Totalt var 37,4 % av mødrene til førstelaktasjonskyrne førstegangskalvere, mens 62,6 % av
mødrene var eldre kyr (to eller flere kalver). 43,3 % av de eldre kyrne var andregangskalvere.
Tilsvarende var 36,8 % av mødrene til døtre i 2. laktasjon førstegangskalvere, mens 63,2 % av
dem var eldre kyr og 42,5 % av de eldre kyrne var andregangskalvere. Kalvingsnummer 7 ble
satt som maksimumsgrense. Fordelinga av mors kalvingsnummer er gitt i Figur1.
Tabell 1. Beskrivelse av datasettet
Første laktasjon
261 608
13 929
37
25
96 (8)
6 046 (1 176)

Antall kyr
Antall besetninger
Døtre etter kviger, %
Gj.snitt alder ved kalving, mnd
Gj.snitt mjølkeindeks
Gj.snitt (SD) 305-d laktasjonsavdrått, kg mjølk
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Andre laktasjon
134 272
12 251
36
37
95 (8)
6 948 (1 359)
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Figur 1. Fordeling av mors kalvingsnummer, for kyr i 1. laktasjon.

Modell
GLM analyse i SAS 9,3 (2002-2010) ble brukt for å teste om forklaringsvariablene hadde
signifikant effekt på mjølkeavdrått i henholdsvis første og andre laktasjon. Fast effekt av alder
ved kalving (17 og 23 klasser for henholdsvis 1. og 2. laktasjon), kalvingsmåned-år (94 og 84
klasser), egen mjølkeindeks (varierte fra 63 til 140) og mors kalvingsnummer (2 klasser,
kvige og eldre kyr) ble testet.

Resultater og diskusjon
Tabell 2 viser gjennomsnitt mjølkeavdrått for kyr med kvige og ku som mor. Avdråtten både i
første og andre laktasjon var i gjennomsnitt omlag 100 kg høyere for kyr som hadde ei kvige
som mor. Figur 2 viser utvikling over tid. For kyr som kalvet samme år produserer de som er
døtre etter kviger mer enn de som er døtre av eldre kyr. Dette kan forklares av avlsframgang,
yngre kyr har i gjennomsnitt bedre avlsverdi for mjølk enn eldre kyr. Avlsframgangen for
mjølkeavdrått i NRF er 1,5 indekspoeng (mjølkeindeks) per år (Geno, 2012).
Tabell 2. Gjennomsnitt 305-dagersavdrått, kg mjølk, i 1. og 2. laktasjon for kyr med kvige eller ku som mor.
N
Gj.snitt
Std.Dev
Første laktasjon
Mor var kvige
97 828
6 110
1 181
Mor var ku
163 780
6 008
1 172
Andre laktasjon
Mor var kvige
49 431
7 020
1 365
Mor var ku
84 841
6 905
1 355

Figur 2 viser en stor økning i avdrått fra kalvingsår 2006 til 2007 for 1. laktasjon, og fra år
2007 til 2008 for andrelaktasjon. Forskyvningen skjer fordi de som presterte bra i 2007 i
første laktasjon fortsetter å produsere bra året etter, i 2. laktasjon. Økningen er et naturlig
resultat av at generasjonsintervallet på oksene er 7-8 år, og at enkeltokser kan påvirke en hel
kuårgang forholdsvis sterkt (Geno, 2011).
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Figur 2. Gjennomsnittlig 305-dagersavdrått (kg mjølk) for kyr født i perioden 2001-2011. Lakt: 1=døtre i 1.
laktasjon, 2=døtre i 2. laktasjon. Mor: 1=mor var kvige, 2= mor var ku (to eller flere kalver).

Figur 3Feil! Fant ikke referansekilden. viser at 70 % av mødrene er 23-26 måneder gamle
ved første kalving. Siden hovedtyngden av kalvingene skjer i denne perioden må vi anta at
kvigene er godt utviklet slik at de kan bære fram en sunn kvigekalv som har like gode
forutsetninger for å bli ei god mjølkeku som en kvigekalv fra eldre kyr.
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Figur 3. Fordeling av mors alder (mmd) ved første kalving i prosent.

Det ble funnet signifikant effekt (<0,0001) av mors kalvingsnummer på datterens 305dagersavdrått i både 1. og 2. laktasjon. Effekten var signifikant (<0,0001) også i en modell
hvor det var tatt hensyn til kuas alder ved første kalving, kalvingsmnd-år og mjølkeindeksen.
Det betyr at mors kalvingsnummer forklarer variasjon utover den som er forklart av egen
mjølkeindeks.
Datasettet som ble benyttet inkluderte kun kyr med fullstendige 305-dagers laktasjoner. Det
betyr at alle kyrne som ble utrangert før 305-dager etter kalving blir utelatt fra analysene.
Dette kan ha betydning for resultatene. Årsaker til utrangering kan være så mangt: lav avdrått,
mastitt/helse, lynne, dårlig fruktbarhet, etc.
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Konklusjon
Det ble funnet effekt av mors alder, men motsatt effekt av det som var hypotesen. Døtre etter
kviger hadde høyere mjølkeavdrått enn døtre etter eldre kyr. Det ble funnet en signifikant
effekt av mors kalvingsnummer på mjølkeavdrått i både første og andre laktasjon, men
forskjellen kan i hovedsak tilskrives avlsfremgang for mjølkeavdrått.
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Kirurgisk behandling av kolikk hos hest – en
retrospektiv studie av 320 operasjoner i Norge 2005 2011
Bjørn Wormstrand¹, Ragnhild Diesen¹, Randi Krontveit² og Carl Fredrik Ihler¹
¹Institutt for Sports- og familiedyrmedisin/NVH, ²Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi/NVH

Innledning
Kolikk, definert som smerter fra bukregionen, er en vanlig tilstand hos hester. De aller fleste
tilfellene løses spontant eller ved medisinsk behandling, men kraftige obstruksjoner, feilleier
og særlig strangulerende lidelser kan være fatale uten kirurgisk behandling[1]. Kirurgisk
behandling av kolikk hos hest er blant de mest ressurskrevende og kompliserte prosedyrer
innen veterinærmedisin, og prognosen varierer fra slett til god[2]. Informasjon om prognose
og utfall er derfor essensielt for både eiere og veterinærer ved behandling av kompliserte
kolikk-tilfeller.
Materiale og metoder
Alle hester som ble operert på grunn av kolikksmerter fra gastrointestinal-systemet ved to
klinikker i Norge fra 2005 til 2011 ble inkludert. Totalt ble 310 hester operert, hvorav ti ble
reoperert under samme kolikk-episode, dermed ble totalantallet 320 operasjoner. Av de 310
hestene var det 108 varmblods ridehester, 47 varmblods travere, 45 ponnier, 42 kaldblods
travere, 20 engelsk fullblods, 18 islandshester, 28 andre raser og to av ikke oppgitt rase.
Materialet omfattet 137 (44,2%) vallaker, 116 (37,4%) hopper og 56 (18,1%) hingster. For én
hest var det ikke oppgitt kjønn. Median for alder var 7 år.
Tilgjengelige parametere før og under operasjonen, samt hospitaliseringstid, ble analysert
med tanke på betydning for overlevelse, presentert i tabell 1.
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Tabell 1. Observerte parametere og univariabel analyse
Parameter

No.

Før ankomst
Varighet av symtomer (timer)
290
Transport tid (minutter)
314
Preoperativt
Hjertefrekvens (≤ eller > 44 bpm)
291
Respirasjonsfrekvens (≤eller> 20/min)
159
Rektal temperatur (˚Celsius)
177
Kapillærfylningstid (sekunder)
241
Slimhinne-utseende
282
Tarmlyder
254
Reflux (ja/nei)
169
Rektal undersøkelse
251
Hematokrit (≤ eller > 42)
268
Totalprotein i plasma (gram\liter)
262
Laktat i blod (mmol\liter)
162
Intraoperativt*
Anestesitid (≤ eller > 120 minutter)
203
Enterotomi (ja/nei)
235
Reseksjon av tarm (ja/nei)
235
Postoperative*
Hospitalisering (≤ eller > 7 dager)
234
*Unntatt kasus som ble avlivet på bordet (n=83)
¹Redusert overlevelse hvis >44 (OR 0.47)
²Redusert overlevelse hvis >3 (OR 0.39)
³Redusert overlevelse for alle unormale kategorier
⁴Redusert overlevelse hvis >42 (OR 0.61)
⁵Økt overlevelse hvis > 7 dager

Gj.snitt (range)

p-verdi

32.7 (3 - 672)
85.8 (0 - 900)

0.147
0.010

37.8 (34.8 - 39.7)
(1 - 4.5)

63.5 (24 - 90)
3.1 (0.5 - 26.0)
121.5 (15 - 360)

0.011¹
0.001
0.052²
0.007³
0.050
0.6288
0.7029
0.067⁴
0.575
<0.0001
0.468
0.683
0.111
<0.0001⁵

Hver parameter ble først testet med univariabel logistisk regresjon, framstilt i tabell 1.
Kontinuerlige variabler som viste en ikke-lineær sammenheng med overlevelse ble
kategorisert i biologisk sannsynlige kategorier. Parametere med univariabel p-verdi ≤ 0,20 ble
inkludert i multivariabel analyse. Parametere med mer enn 20% manglende verdier ble
utelukket fra multivariabel analyse.
Resultater
Av de 320 operasjonene, resulterte 170 (53,1%) i at hesten overlevde. Unntatt hester som ble
avlivet under operasjonen på grunn av slett prognose, var overlevelsen på 71,7% (170 av
237). Forekomsten av hver enkelt lidelse og korttidsoverlevelse, definert som hjemsendelse
fra klinikk, er framstilt i tabell 2.
Univariabel analyse av hver parameter er presentert i tabell 1. Det ble ikke påvist signifikante
sammenhenger mellom kjønn/alder/rase og overlevelse.
I den multivariable analysen kom tarmavsnitt, slimhinnenes utseende og klinikk ut som gode
indikatorer for overlevelse. Sammenlignet med tynntarm hadde lidelser i colon ascendens
dobbelt så høy OR for overlevelse, mens lidelser i tynntarm og colon descendens hadde lavere
OR for overlevelse. Alle kategorier av unormalt utseende på slimhinner hadde redusert OR
for overlevelse sammenlignet med normalt utseende. Det var også dobbelt så høy OR for
overlevelse når klinikk 1 ble sammenlignet med klinikk 2. Hester med hjertefrekvens innen
normalverdi hadde dobbelt så høy OR for overlevelse sammenlignet med hester med forhøyet
hjertefrekvens, men slimhinnenes utseende ga et noe bedre resultat i den multivariable
modellen.
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Tabell 2. Diagnoser, frekvens og overlevelse
Diagnose
No.
%
Overlevelse
Ventrikkel
4
1,3%
25,00%
Forstoppelse
1
0,3%
100,0%
Ruptur
3
0,9%
0,0%
Tynntarm
108
33,8%
48,1%
Forstoppelse
13
4,1%
84,6%
Ascaride-forstoppelse
4
1,3%
25,0%
Volvulus
10
3,1%
40,0%
Inkarserasjon i foramen epiploicum
20
6,3%
25,0%
Inkarserasjon i krøsruptur
7
2,2%
28,6%
Invaginasjon
5
1,6%
60,0%
Lyskebrokk
12
3,8%
75,0%
Verminøs endartritt
1
0,3%
0,0%
Infarkt
9
2,8%
33,3%
Enteritt
16
5,0%
56,3%
Ruptur
2
0,6%
0,0%
Pendulerende lipom
4
1,3%
25,0%
Ileus
5
1,6%
80,0%
Cecum
24
7,5%
25,0%
Forstoppelse
11
3,4%
18,2%
Feilleie
8
2,5%
37,5%
Tympani
2
0,6%
50,0%
Invaginasjon
3
0,9%
0,0%
Colon ascendens
141
44,1%
66,0%
Forstoppelse
25
7,8%
80,0%
Volvulus
40
12,5%
37,5%
Nyre-miltbånd-oppheng
19
5,9%
84,2%
Høyre dorsal dislokasjon
34
10,6%
79,4%
Retrofleksjon av cecum
10
3,1%
100,0%
Ruptur
3
0,9%
0,0%
Kolitt
4
1,3%
25,0%
Tympani
3
0,9%
100,0%
Abscess i tarmvegg
2
0,6%
50,0%
Diafragmabrokk
1
0,3%
0,0%
Colon descendens
17
5,3%
47,1%
Forstoppelse
13
4,1%
46,2%
Mekonium-forstoppelse
3
0,9%
66,7%
Pendulerende lipom
1
0,3%
0,0%
Bukhule
11
3,4%
27,3%
Peritonitt
4
1,3%
25,0%
Adheranser
7
2,2%
28,6%
Diverse
15
4,7%
46,7%
Fecalitt/enterolitt**
8
2,5%
50,0%
Strikturer*
3
0,9%
66,7%
Ovarie-neoplasi
1
0,3%
100,0%
Ukjent
3
0,9%
0,0%
320
53,1%
Totalt
*Ett kasus med strikturer i bekkenfleksuren og to med strikturer i tynntarm
**Fire i colon desendens, to i bekkenfleksuren, én i colon transversum, én i jejunum

Diskusjon
Den generelle overlevelsen på 53,1% ved kirurgisk behandling av kolikk hos hest i denne
studien er innenfor det som er angitt i andre studier[2, 3].
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25,9% av de 320 operasjonene avlivet på bordet på grunn av dårlig eller slett prognose. Dette
er vesentlig høyere enn andre studier [3, 4], men i samme område som en kanadisk studie der
mange av hestene var henvist over store avstander[5]. Lang transporttid og/eller sen
henvisning er en mulig årsak til denne høye andelen av intraoperative avlivninger.
Kortidsoverlevelse for volvulus av colon ascendens og inkarserasjon av tynntarm i foramen
epiploicum var lav i denne studien sammenlignet med andre studier[6, 7]. Dette er oftest
strangulerende lidelser som raskt gir alvorlige skader på tarm hvis de ikke behandles i tide,
noe som understreker viktigheten av rask henvisning og behandling av disse tilfellene. De
fleste studier med høy overlevelse for denne type lidelser er fra områder med stor tetthet av
hester, profesjonelle eiere og veterinærer som utelukkende jobber i hestepraksis[8], noe som
skiller seg vesentlig fra Norge.
Kardiovaskulære parametere var i stor grad signifikante for overlevelse i denne studien, noe
som er i samsvar med tidligere publiserte studier[2, 9]. I en annen studie ble ikke
slimhinnenes utseende funnet å ha noen sammenheng med overlevelse[1]. Laktatnivå i blod
hadde sterkest signifikans for overlevelse i univariabel analyse, men manglet for 49% av
operasjonene og kunne således ikke inkluderes i multivariabel analyse.
Foruten slimhinnenes utseende og hjertefrekvens, så hadde affektert segment av tarm og
klinikk signifikant sammenheng med overlevelse i den multivariable modellen. Den lavere
OR for overlevelse når klinikk 2 ble sammenlignet med klinikk 1 er overraskende, da begge
klinikker er profesjonelle og rutinemessig utfører kirurgisk behandling av kolikk. Den eneste
forskjellen mellom rutinene ved de to klinikkene, som forfatterne kjenner til, er vedrørende
anestesi. Ved klinikk 1 håndteres anestesien av spesialiserte veterinærer eller
anestesisykepleier, mens det på klinikk 2 er en dyrepleier som har ansvar for anestesi i tillegg
til å assistere kirurgene under operasjonen. Forbedring av anestesi-protokollen er anerkjent
som en av de faktorene som har gjort at overlevelsen ved bukoperasjoner på hest har gått opp
de siste tiårene[10]. Klinikk 1 som er en undervisningsklinikk har også mulighet til tettere
oppfølging postoperativt i form av studenter i vakttjeneste.
Som i alle retrospektive studier er det også i denne varierende grad av manglende verdier for
de ulike parameterne, for noen parametere mangler så mye som 50% av verdiene. Dette kan
tolkes som et uttrykk for hvor mye de ulike parameterne vektlegges av klinikerne.
I denne studien er det vist at prognostiske parametere, diagnoser og overlevelse ved kirurgisk
behandling av kolikk hos hest i Norge i stor grad følger samme tendenser som publisert
internasjonal litteratur.
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Aquired Equine Polyneuropathy- en oppdatering
SIV HANCHE-OLSEN1, GITTAN GRÖNDAHL2, JOHAN BRÖJER3, CARL FREDRIK IHLER1, KARIN
HULTIN JÄDERLUND1,3 OG AGNETA EGENVALL3
1
Hesteklinikken, SportsFaMed, NVH, 2 Avdeling för häst, hund och katt, SVA, 3 Institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU

Introduksjon
På slutten av 1990-tallet ble det i Norge observert flere hester med grader av lammelse i
bakbena av ukjent årsak. Innledende studier tydet på at det dreide seg om en form for
polynevropati (Hanche-Olsen et al. 2008), og tilsvarende observasjoner ble også gjort i
Sverige (Gustafsson og Ronéus 2000) og Finland (Hahn et al. 2008).
Lidelsen gir karakteristiske kliniske symptomer hvor hestene lander på framsiden av kodene
(overkoding), i de mer alvorlige tilfellene blir hesten ikke-ambulatorisk paretisk i bakparten.
På tross av at Norge har mye færre hester enn nabolandene, er insidensen her til lands
betydelig høyere og det har vært årlige tilfeller siden 1995. Fellesfaktor for rapporterte kasus
er i de aller fleste tilfellene plastpakket ensilert grovfôr (Gustafsson og Ronéus 2000, HancheOlsen et al. 2008). Denne lidelsen har så vidt vites ikke blitt rapportert fra andre land i verden.
Hester affektert av polynevropati med overkoding har tidligere vært rapportert fra Japan
(Furuoka et al. 1994, Furuoka et al.1998), men både klinikk og patologi tyder på at det der
ikke dreier seg om samme sykdom.
Det ble avholdt en internasjonal workshop på sykdommen i Helsinki 2009. Der ble det
besluttet å kalle sykdommen Aquired Equine Polyneuropathy (AEP).

Material og metoder
Med støtte fra Stiftelsen Hästforskning ble det gjennomført en norsk-svensk klinisk og
epidemiologisk studie av AEP i 2007-2009 (Gröndahl et al. 2012). Gårder med AEP kasus ble
besøkt og alle oppstallede hester gjennomgikk en standardisert nevrologisk undersøkelse.
Inklusjonskriterier for diagnosen AEP var gjentatte overkodinger som beskrevet i tidligere
studier (Gustafsson og Ronéus 2000, Hahn et al. 2008, Hanche-Olsen et al. 2008), uten
påvirkning av allmenntilstanden. Hester med historie om nylig infeksjon eller ataksi med
mistenkt hjerneaffeksjon ble ekskludert. I tillegg ble hester med akutte nevrologiske
symptomer som hadde ført til avlivning i løpet av de siste 2 månedene inkludert som
sannsynlige AEP kasus. Kasus ble fulgt opp med telefonintervjuer av eiere i inntil 2 år etter
undersøkelsen.
I samarbeid med hesteeierne ble det fylt ut et spørreskjema som inkluderte hestens
signalement, bruk, fôringsregime, lufterutiner, vaksinestatus og parasittbehandling.
Det ble også tatt fôrprøver av grovfôret som ble sendt for analyse til Sveriges
Veterinärmedicinske Anstalt (SVA). Alle fôrprodusentene ble bedt om å fylle ut et
spørreskjema med detaljer rundt fôrproduksjonen.
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Resultat
Mistenkte AEP–kasus ble rapportert fra 35 norske og 7 svenske gårder i løpet av studietiden,
av disse ble 10 norske og 3 svenske gårder besøkt. Totalt ble 157 hester undersøkt, 34 ble
diagnostisert med AEP. Kasusene var fra 1-16 år, av begge kjønn og ulike raser samt
bruksområder. Nye kasus forekom bare i tiden desember til april. I tillegg var det 8 hester som
ble regnet som sannsynlige AEP kasus, men pr definisjon avlivet før vår undersøkelse.
Prevalensen på gårdsnivå varierte fra 11-71% basert på 9 gårder med mer enn 7 hester.
Alle hestene fikk ensilert grovfôr, enkelte fikk høy i tillegg. På 2 gårder med 7 respektive 40
hester ble det brukt 2 ulike batcher av ensilasje, AEP ble bare funnet hos hester som hadde
spist den ene.
Av de 34 diagnostiserte AEP hestene ble 4 avlivet 12-84 dager etter første observerte
symptom. Alle andre kasus og kontroller overlevde oppfølgingsperioden som var fra 10-25
måneder. AEP affiserte hester sluttet å kode over fra 9 dager til 17 måneder etter første
symptom, median 4,4 måneder. Median for retur til fullt bruk var 6,6 måneder.

Diskusjon
I dette studiet ble alle hestene fôret med plastpakket grovfôr og alle kasus forekom på
vinter/vår. Dette stemmer godt overens med tidligere publikasjoner fra Norge og Sverige
(Gustafsson og Ronéus 2000, Hanche-Olsen et al. 2008). Preliminære resultater av fôrprøvene
har ikke kunne bekrefte forekomst av noe kjent nevrotoksin i fôret eller gitt noen andre klare
funn som kan bekrefte mistanken om at AEP skyldes en fôrrelatert intoksikasjon (upublisert).
Det ble ikke avdekket forskjeller i faktorer rundt hesteholdet mellom friske og syke hester på
de affiserte gårdene. Case fatality var på 29 % (inklusive sannsynlige kasus), dette er noe
lavere enn tidligere rapportert (Hanche-Olsen et al. 2008). En mulig forklaring er at alle
hestene på gårdene ble undersøkt og at det ble fanget opp kasus med svært milde symptomer
som eier ellers kunne ha oversett. Funnene i studien underbygger tidligere observasjoner om
at verken alder, kjønn, bruk, genetikk eller infeksjon er sannsynlige årsaker.
De norske gårdene som ble inkludert i studien var i en radius på 10 mil rundt Oslo, men det
ble rapportert om mistenkte kasus fra alle deler av landet. Utbredelsen stemmer godt med
tidligere rapporter, og det er fortsatt vanskelig å se en årsakssammenheng med det høye
antallet i Norge kontra nabolandene. Klimaforskjeller kan ikke forklare denne fordelingen og
det ble heller ikke avdekket vesentlige forskjeller i hesteholdet i Norge og Sverige.

Oppdatering 2010-2012
I 2010 ble det rapportert om AEP kasus på 5 steder i Norge, i 2011 3-4 steder. I 2012 ble det
meldt om AEP på minst 47 ulike staller i Norge, minst 100 hester viste symptomer og ca 23
ble avlivet. Stallene var fordelt på 11 forskjellige fylker. Så vidt vites har det ikke vært
tilfeller i Sverige, men muligens i Finland. Ettersom det ikke fins en offentlig
rapporteringsordning er tallene noe usikre og basert på data innsamlet av Siv Hanche-Olsen.
De kliniske funnene er som regel svært karakteristiske på AEP hester, det er derfor lite
sannsynlig at antallet er overestimert. Også dette året har så godt som alle rapportert om
fôring med ensilert grovfôr. Det store antallet kasus 2012 tyder på at sykdommen er mer
aktuell enn noensinne.
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Veien videre
Grovfôrets eventuelle part i etiologien rundt AEP er fortsatt ikke klarlagt, men den siste
studien har heller ikke minsket mistanken. Negative funn vil ikke utelukke fôret som årsak
ettersom utfordringene med å finne et eventuelt toksin i grovfôret er mange. Både variasjonen
i alvorlighetsgrad og at ikke alle hester blir syke tyder på at en eventuell toksisk faktor er
ujevnt fordelt, foreløpig vet man heller ikke når den eventuelt har vært fortært. Et stort antall
prøver over lang tid kan øke sjansen for å få representative prøver, som igjen kan screenes for
et bredt mikrobielt innhold. Finansieringen er ennå ikke på plass for full gjennomføring av et
slikt prosjekt, men noen prøver er samlet inn.
På obduksjon har det ikke blitt gjort makroskopiske funn som kan forklare sykdommen,
derimot viste innledende histopatologiske undersøkelser degenerasjon av nervefibrer i de
perifere nervene (Hanche-Olsen et al. 2008). Ett kasus gjennomgikk en omfattende
histopatologisk, immunhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse (Hahn et al.
2008). Her ble det påvist demyeliniserende, mild inflammatorisk perifer nevropati med
inklusjoner i de schwanske cellene. Det er samlet et omfattende nervemateriale fra hester
avlivet på grunn av AEP. Innledende undersøkelser er gjort av nevropatolog Professor Kaspar
Matiasek. Videre undersøkelser av dette materialet er planlagt utført snarlig og man håper at
funn her kan peke på en patogenese.

Konklusjon
AEP er en sykdom som har et stort dyrevernsaspekt ettersom hester vil være syke i måneder.
For mange vil det være svært stressende å ikke kunne bevege seg fritt ettersom de er fluktdyr.
I ca 1/3 av tilfellene fører også sykdommen til avlivning. Ensilert grovfôr er mistenkt som
årsak, men foreløpig har dette verken kunne bekreftes eller avkreftes. Det er derfor ikke mulig
å gi klare råd om hvordan sykdommen kan unngås, noe som skaper stor frustrasjon både hos
heste-eiere og fôrprodusenter. Det er ingenting som tyder på at sykdommen er på retur, tvert
imot. Videre forskning for å klargjøre etiologi og patogenes ved AEP er derfor høyst relevant.
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Hesteassisterte aktiviteter for ungdom - resultater og
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Bakgrunn og mål
Hesteassisterte aktiviteter er et forholdsvis nytt begrep i Norge. Dette er aktiviteter med hest
som har som mål å fremme blant annet mestring og påvirke sosiale egenskaper, ofte for barn
og unge. Forskning på hesteassisterte aktiviteters innvirkning på ungdom med
atferdsproblemer har vist at å lære å mestre aktiviteter med hest kan endre atferdsmønstre hos
ungdom (Burgon 2011; Trotter et al. 2008). Det er derimot gjort mindre forskning på hestens
betydning for ordinær ungdom. Lena Forsberg (2012) har nylig fullført sin doktorgrad om
stallen som en jordnær lederskole, der hun har funnet at jenter lærer mye i en stall som de får
god nytte av i andre sammenhenger. Doktorgradsprosjektet som presenteres her har undersøkt
hvilken betydning hesteassisterte aktiviteter kan ha for ordinær skoleungdom. Prosjektet er
støttet av Norsk hestesenters forskningsutvalg.
Hovedformålet med denne studien var å undersøke opplevelsen ordinære ungdommer hadde
med hesteassisterte aktiviteter i et gårdsmiljø. Vi ønsket å undersøke hvilken virkning en slik
intervensjon kunne ha på opplevelsen av sosial støtte, selvfølelse og generell mestringstro, og
hvordan dette ble knyttet til mestring av oppgaver og kontakten med hesten. Sosial støtte er en
opplevelse av et støttende nettverk som ofte fås gjennom mestring av aktiviteter i et sosialt
miljø (Ahmed et al. 2010; Noble & McGrath 2012). Generell mestring og selvfølelse
omhandler tro på seg selv generelt og relateres ikke til aktiviteten direkte. Spesifikk mestring
derimot er relatert til mestringsopplevelse under en bestemt aktivitet. En opplevelse av å
mestre i én arena kan påvirke troen på å mestre i andre arenaer (Bandura 2006).

Metode
Deltakere
Ungdomsskoleelever ble forespurt om de ønsket å delta via informasjon til skolene i nærheten
av de gårdene som var valgt ut til prosjektet. Syttifem ungdommer, ti gutter og 65 jenter, med
en gjennomsnittsalder på 13,5 år ble gitt en firemåneders intervensjon med hest, én gang i
uken i to timer hver gang. Deltakerne ble randomisert til to grupper, der alle ble gitt
intervensjon med hest men til ulike tidspunkt. Den ene gruppen fungerte som
ventelistekontroll, og begynte sin intervensjon fire måneder senere enn den første.
Intervensjonen
Små gårder ble valgt ut som arena for intervensjonen. Gårdene hadde mellom to og ti hester,
få andre dyr og var lokalisert i naturområder som skapte et rolig miljø. Det var noen få andre
smådyr som geit, hund, katt og kaniner på gårdene, men disse var ikke del av aktivitetene
ungdommene deltok i mens de var på gården. Gårdbrukeren fungerte som instruktør for
ungdommene. Instruktørene hadde erfaring med ungdom og hest i minst ett år og hadde
utdanning/erfaring som ridelærer og utdanning innen pedagogikk eller helsefag. Hestene var
av rasene fjordhest, nordlands-/lyngshest eller islandshest. Hestene ble valgt ut etter godt
lynne. Oppstalling og velferd hos hestene var også en viktig faktor i utvelgelse av gårdene.

389

Husdyrforsøksmøtet 2013

Hestene i prosjektet hadde alle sosial kontakt med andre hester og kunne bevege seg fritt
mesteparten av døgnet. De fleste gårdene hadde hestene på utegang.
Intervensjonen besto av aktiviteter med hest gjennom ridning, stallarbeid, stell og
hesterelaterte oppgaver. Miljøet på gården ga en trygg ramme der gårdbrukeren var
tilgjengelig som instruktør mens ungdommene var på gården. Ungdommene var på gården to
og to og hadde den samme hesten under hele intervensjonen så langt det lot seg gjøre.
Intervensjonen hadde fokus på mestring av oppgaver og ikke prestasjon i seg selv;
ungdommene fikk tid til å prøve selv under oppgaver med hesten, fokuset var ikke på å klare
oppgavene korrekt og så raskt som mulig.
Datainnsamling
I undersøkelse av ungdommenes utbytte av intervensjonen ble det brukt en kombinasjon av
psykologiske og etologiske metoder. Ungdommene fikk spørreskjemaer før og etter
intervensjonen. Kontrollgruppen fikk også spørreskjemaer fire måneder før de startet sin
intervensjon. Spørreskjemaene besto av standardiserte psykologiske instrumenter for opplevd
sosial støtte, selvfølelse og generell mestringstro. Spørsmål om forholdet til hesten og
ungdommenes forventninger og erfaringer fra intervensjonen ble også inkludert. I tillegg ble
det stilt spørsmål om deres tidligere erfaring med hest.
Etologiske metoder vanligvis brukt til å studere dyrs atferd (Martin & Bateson 2010) ble brukt
for å undersøke ungdommenes atferd under utførelse av oppgaver med hesten og interaksjon
mellom ungdom og hest. Vi valgte å filme ca. halvparten av ungdommene. Førtiseks av dem
ble videofilmet enten tidlig eller sent i intervensjonen. I analysene ble de ungdommene som
ble filmet både tidlig og sent brukt. Vi analyserte varigheten av de ulike aktivitetene, samt
hyppigheten av utvalgte atferder. For å studere mestring under hesterelaterte oppgaver ble
ungdommenes innsats målt ved i hvilken grad de prøvde på nytt når de ikke klarte oppgaven
med én gang. Kontakt med hesten og hestens respons på initiert kontakt ble også registrert.

Resultater og betydning for næringen
Denne doktoravhandlingen består av tre vitenskapelige artikler som vil bli presentert i sin
helhet ved disputas. I dette sammendraget til Husdyrforsøksmøtet kan vi derfor ikke gå
detaljert inn på resultatene. Den første artikkelen undersøkte atferden til ungdommene under
oppgaver og kontakt med hesten tidlig i forhold til sent i intervensjonen gjennom
videoanalyser. Den andre artikkelen undersøkte effekten av intervensjonen på sosial støtte,
generell mestringstro og selvfølelse gjennom spørreskjemadata. I tillegg undersøkte vi
relasjonen mellom psykologiske målinger og ungdommenes opplevelse av mestring av
oppgave-spesifikke ferdigheter med hesten. Den siste artikkelen kombinerte spørreskjemadata
med videoobservasjoner for å undersøke forholdet mellom psykologiske målinger ved starten
av intervensjonen og endring i å prøve på nytt under oppgaver med hesten sent i forhold til
tidlig
i
intervensjonen.
Ungdommene brukte tilnærmet lik tid på hesterelaterte oppgaver, ridning og stell tidlig og
sent i intervensjonen. Ungdommene prøvde på nytt under oppgaver relatert til hesten flere
ganger i slutten av intervensjonen enn i starten, noe som indikerer at en opplevelse av
mestring knyttet til oppgaver med hesten fant sted i løpet av intervensjonen. Hestene gav en
trygg opplevelse for ungdommene ved å gi hovedsakelig positive eller nøytrale responser på
deres initiering av kontakt. Grunnen til dette kan ha sammenheng med hvordan hestene ble
holdt. Forskning har vist at hester som får sosial kontakt med andre hester og holdes i grupper
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er lettere å håndtere (Hartmann et al. 2012; Søndergaard & Ladewig 2004). Dette kan derfor
ha hatt sammenheng med de positive interaksjonene som ble funnet mellom ungdom og hest.
Opplevd sosial støtte viste seg å være en viktig faktor i intervensjonen. Det støttende miljøet
denne intervensjonen gav med rolige hester, naturomgivelser, en støttende instruktør og to
ungdommer sammen kan alle ha påvirket resultatene i tillegg til interaksjonen med hesten.
Opplevelser av mestring i et slikt miljø gir en annen setting enn i en skolehverdag der det er
større fokus på prestasjon. Mestring av praktiske oppgaver i et støttende miljø er positivt for
ungdom og noe gården kan tilby.
Det viktige i denne sammenhengen er måten slike aktiviteter blir utført på. Erfaringer fra dette
prosjektet indikerer at hestenes atferd og oppstallingsforhold er viktige faktorer. Når det
gjelder gjennomføringen av intervensjonen er det viktig med en støttende instruktør som
skaper opplevelser av mestring der prestasjon ikke står i fokus. En mulighet til å prøve selv
var viktig i denne intervensjonen. Det rolige miljøet som gården skapte kan også ha vært
viktig for opplevelsen til ungdommene. Naturomgivelser kan ha en beroligende effekt på
ungdom (Corraliza et al. 2012; Roe et al. 2011). En rolig setting med få ungdommer i et
naturlig miljø er derfor også viktige faktorer å ta hensyn til i utforming av hesteassisterte
aktiviteter.

Konklusjon
Hesteassisterte aktiviteter har potensiale til å gi ungdom opplevelser av mestring viktige i en
ungdomstid. Utformingen av slike aktiviteter er viktige for å få et godt utbytte for deltakerne.
Et samarbeid med skoler der slike aktiviteter blir tilbudt som en alternativ læringsarena kan gi
positive erfaringer for ungdom. Kommunikasjon med skolene og informasjon om hva
hesteassisterte aktiviteter kan bidra med for skoleungdom er viktig i videreutvikling av slike
tilbud. Gårder som har hest som binæring har her et ubrukt potensiale i utvikling av tilbud i
nærområdet. Kvalitetssikring er viktig i denne sammenhengen. Hest og Helse er en nasjonal
organisasjon som fremmer blant annet aktiviteter med hest i helsefremmende sammenheng.
Kursutvikling og kvalitetssikring i regi av denne organisasjonen blir viktig i videre utvikling
av slike tilbud.
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Hestehold og fôring av hest i Norge
JOSTEIN VIK¹, MAJA FARSTAD¹
¹Norsk senter for bygdeforskning

Introduksjon
I løpet av etterkrigstida har hesten tatt steget fra agrarsamfunnet til det postindustrielle
samfunn. Hesten har blitt knutepunkt i ulike rekreasjonspakker og livsstilvalg: hest som
underholdning; fritidsaktivitet; opplevelsesferie; omsorgsgiver osv. Samtidig øker hesten i
betydning og antall. Det er likevel mye vi ikke har god nok kunnskap om når det gjelder
hesteholdet. I dette innlegget presenteres funn fra spørreundersøkelsen “Hestehold, fôring og
verdiskaping 2011”. Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2011, som en del av
forskningsprosjektet “God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre
helse”. Prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen Svensk
Hästforskning, er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, Bygdeforskning og Norges
veterinærhøgskole. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Bygdeforskning, og funnene er
utførlig presentert i Vik og Farstad (2012).
I det følgende presenteres først data og beregninger av omfanget av hesteholdet, og deretter
data om hesteeierne og hesteholdet, om arbeidsomfang og om fôring. Dels har vi tatt sikte på
å registrere praksis, og dels har vi kartlagt holdninger og kunnskap.

Omfanget av norsk hestehold og litt om metode
Kunnskap om omfanget av norsk hestehold er beheftet ved stor usikkerhet. Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF) antydet et antall på nær 42 000 hester i år 2000
(Stokstad og Stubberud 2000), mens Econ Pöyry (2009) anslo at det var omtrent 65 000 hester
i Norge i 2009. En studie gjennomført av Mattilsynet i Østfold og Akershus antydet et nivå
rundt 100 000 hester (Bondebladet 2011). Usikkerheten omkring omfanget av hesteholdet er
utilfredsstillende, og et av de første målene vi satte oss med denne undersøkelsen var derfor å
lage et nytt estimat av antallet hester og hesteeiere i Norge.
Vår inngang til dette var at vi utarbeidet ei samla liste over registrerte hesteeiere.
Utgangspunktet for denne listen var to kilder: For det første navn på eiere av hester som står
oppført i de registrene som Norsk Hestesenter er i besittelse av. Videre inkluderte vi samtlige
hesteeiere blant søkerne av produksjonstilskudd i jordbruket. I den totale lista ble alle
dobbeltføringer fjernet. Det totale antallet hesteeiere ble da i overkant av 47 000.
De tre registrene hos Norsk hestesenter, antas å omfatte en
hesteeierpopulasjonen i Norge. Registrene er:
• Norsk Ponniavlsforenings hesteregister
• Norsk Islandshestforenings register
• Norsk Rikstotos register, hvor det er tre aktører som registrerer:
o Det Norske Travselskap
o Norsk Jockeyklubb
o Norsk Hestesenter

stor andel

av

Basert på tilfeldig uttrekk av et foreløpig bruttoutvalg ble spørreskjema sendt ut til 2500 av
hesteeierne. Pga. enkelte ugyldige navn/adresser, endte vi opp med et bruttoutvalg på 2268
hesteeiere. Vi fikk inn svar fra 714 personer (undersøkelsens nettoutvalg), noe som innebærer
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en svarprosent på 31,5. Av ulike grunner ble noen av svarene tatt ut og resultatene i rapporten
baserer seg på svarene fra 684 respondenter.
Hesteeiere tilknyttet gårdsbruk og andre hesteeiere har nokså ulike gjennomsnittlige
hesteantall. Basert på oversikt fra SSB kan man fastslå at antallet hester knyttet til eiere på
gårdsbruk er om lag 36 000. Hesteeiere på gårdsbruk har i gjennomsnitt 5.4 hester. Vi kan
videre ta utgangspunkt at det i vårt datamateriale er 58 prosent eiere som ikke er tilknytta
gårdsbruk. Dette utgjør 27 504 hesteeiere. Disse hesteeierne har i gjennomsnitt 3.25 hester.
Dette gir 89 388 hester eid av eiere utenfor gårdsbruk. Totalt indikerer dette at antall hester i
Norge er ca 125 000.

Om hesteeierne og hesteholdet
Her vil vi gi en kort presentasjon av noen hovedtrekk ved hesteeierne. Det er 61 prosent
kvinner og 39 prosent menn blant de registrerte hesteeierne. Hest er ofte ansett som en
«jentehobby». Likevel vet vi at menn gjerne er dominerende i antall innenfor trav som
konkurransesport. Hvis man eliminerer respondentene som driver med trav og galopp
(Rikstoto) fra tallene, blir skjevfordelingen mellom kjønnene enda tydeligere: 73 prosent
kvinner og 27 prosent menn. Dette underbygger en antagelse om at hestenæringa er
segmentert med hensyn til kjønn. Trav- og galoppmiljøene er dominert av menn, mens det
øvrige hesteholdet er dominert av kvinner.
Videre viser undersøkelsen at andelen hesteeiere med høyere utdanning er 36 %. Det
nasjonale gjennomsnittet er 28 % (SSB 2012). Tallene indikerer derfor at hesteeiere i snitt har
noe høyere utdannelse enn den øvrige befolkningen. Det er vanligvis en høy korrelasjon
mellom utdanning og inntekt, og på grunn av de betydelige kostnadene med hestehold det er
grunn til å tro at hestehold er mer vanlig i familier med høye inntekter enn for familier med
lave inntekter. Undersøkelsen bekrefter da også dette (Vik og Farstad 2012).
I ulike sammenhenger er det påpekt at hestehold er et bindeledd mellom by og land (Haukas,
Knutsen og Lyng 2009) ved at byfolk holder hest og slik kommer i kontakt med det rurale.
Norsk hestesenter (2000) påpeker på sin side at det foregår en urbanisering av hesten, ved at
den brukes stadig mer i byer og bynære strøk på ridesentra og i galopp- og travstaller. I tabell
1 viser vi hvordan hesteeierne selv karakteriserer sitt bosted.
Tabell 1: Hesteeiers bosted. Prosent. N (674) (Spm. 5)
Prosent
4
6
10
15
66
100

Storby
Mellomstor by
Mindre by
Tettsted
Bygd
Total

Fordelingen indikerer at hestehold fortsatt først og fremst er et distriktsfenomen. Slår vi
sammen tettsted og bygd ser vi at hele 81 prosent av hesteeieren bor her.
Hesteholdet varierer mye fra eier til eier. 42 prosent av eierne har 2 til 3 hester. Kun 25
prosent av hesteeierne i undersøkelsen har bare én hest, mens 19 prosent har 4 til 6 hester.
Videre ser vi at 13 prosent bruker under 200 timer i året på hesteholdet. Dette er under 4 timer
i uka. 44 prosent bruker mellom 200-850 timer på hesteholdet i året, dvs. et moderat tidsbruk
på 1-2 timer i stallen i snitt per dag. 25 prosent bruker mellom 850 og 1700 timer. Vi finner
også at 18 prosent av eierne bruker over et årsverk på arbeid knytta til hesteholdet.
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Hestenæringa synes å være i en særstilling når det gjelder bruk av ulønna arbeidskraft. I tabell
2 oppsummeres data når det gjelder bruk av ekstern arbeidskraft i hesteholdet.
Tabell 2. Ekstern arbeidskraft i stallen.a Prosent. N (409-416)
Type engasjement
Ja
Nei
Total
Ansatte engasjert i arbeidet i stallen/med hestene
17
84
100
Fôrryttere engasjert i arbeidet i stallen
15
85
100
Ubetalt arbeidshjelp engasjert i arbeidet i stallen
25
75
100
Andre former for arbeidshjelp i stallen
29
71
100
a
Resultatene bygger på svarene fra respondenter som har oppstallet hester i egen stall/eget ridesenter

Vi har her tatt med fire kategorier ekstern hjelp. Vi ser at 17 prosent oppgir at de har ansatt
ekstern arbeidskraft i stallen, 84 prosent bruker ikke ansatt hjelp. Det å benytte såkalte
fôrryttere er også relativt vanlig. 15 prosent har denne typen arbeidshjelp i stallen. 25 prosent
oppgir også at de har øvrig ubetalt arbeidshjelp i stallen. 29 prosent oppgir at de benytter
andre former for arbeidshjelp. Det kan være praktikanter, skoleelever og ulike varianter i
gråsonen mellom ansettelsesforhold og fôrryttere.

Kunnskap om fôring – og praksis
Et sentralt aspekt ved hesteholdet er fôring. I det følgende skal vi presentere noen trekk ved
respondentenes fôringspraksis og holdninger til grovfôr. Tabellen nedenfor viser hvilke typer
grovfôr respondentene i hovedsak benytter.
Tabell 3. Typer grovfor (to viktigste) som hovedsakelig benyttes. Prosent. N (683)
Type grovfôr
Prosent
Høy
69
Surfôr/silo:
Ikke-emballert surfôr fra silo
3
Plastemballerte store rundballer (600-1200 kg)
28
Plastemballerte små rundballer (100-300 kg)
4
Plastemballerte store firkantballer (over 600 kg)
3
Høyensilasje:
Plastemballerte store rundballer
36
Plastemballerte små rundballer
3
Plastemballerte store firkantballer
19
Plastemballerte små firkantballer
2
Småpakninger med høyensilasje (30-50 kg)
2

Tabellen viser for det første at nesten 70 prosent har høy som en av de to viktigste
grovfôrtypene. Men det er også mange som bruker store baller av silo og/eller høyensilasje.
Andre typer er foreløpig relativt lite utbredt.
Fôring av hest er et tema med mange og sterke meninger. Vi har forsøkt å kartlegge
kunnskap, meninger og holdninger til fôr og fôring. Noen av disse forholdene er oppsummert
stikkordsmessig nedenfor:
• Under 25 prosent mener prisen er avgjørende ved kjøp av grovfôr.
• Hele 50 prosent mener at surfôr ikke egner seg når det er kaldt
• 65 prosent mener tørrstoffnivå er viktig når de kjøper fôr
• 27 prosent mener at surfôr i rundballer er et godt grovfôr til hest. 34 prosent mener det
motsatte.
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•
•
•
•

71 prosent mener at høyensilasje er bedre enn surfôr til hest, bare 3 prosent mener det
motsatte. Det er forøvrig verdt å merke seg at en andel på 16 prosent tilsynelatende ikke er
klar over de forskjellige kvalitetene ved disse to grovfôrtypene.
70 prosent mener at høy er det beste grovfôret, mens kun 11 prosent mener det motsatte.
Dette har de fleste en formening om, da det bare er 3 prosent som svarer vet ikke. Høy har
altså en “sterk posisjon” blant hesteeierne.
19 prosent mener bruk av konserveringsmidler gir bedre fôrkvalitet – 25 prosent mener
det motsatte.
Hele 46 prosent mener at hester kan bli dårlige av surfôr – 17 prosent er uenige i dette.

Avslutningsvis, om utvikling av hestenæringa framover
Avslutningsvis kan vi se litt på hva respondenten mener om flaskehalsene norsk hestenæring
står foran.
Tabell 5. Forhold ansett som den viktigste flaskehalsen for utvikling av den hestenæringa. Prosent. N (597)
Flaskehalser
Prosent
Dårlig økonomi
46
Manglende offentlig støtte
25
Manglende samarbeid i næringa
15
Lavt kunnskapsnivå
5
Dårlig omdømme
2
Andre forhold
6
Total
100

Her ser vi at 46 prosent mener dårlig økonomi er den viktigste flaskehalsen framover. Mangel
på offentlig støtte og manglede samarbeid i næringa anses som viktigste forhold av hhv 25 og
15 prosent. Dårlig omdømme og lavt kunnskapsnivå i denne sammenheng anses som et
problem kun av få. Om man forutsetter at hesteeierne er de nærmeste til å mene noe om hva
det må jobbes med i norsk hestenæring framover, må altså fokus settes på økonomi, offentlig
tilrettelegging og samarbeid.
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Hygienisk kvalitet av norskprodusert, innplasta grovfôr
til hest
ASTRID JOHANSEN
Bioforsk Midt-Norge Kvithamar

Bakgrunn
Muggsopp i fôret kan være svært uheldig for helsa og prestasjonen til hestar. Så langt er
kunnskapen om den mykologiske samansetjinga, og kva produksjons- og lagringsfaktorar som
eventuelt kan være årsak til vekst av muggsopp og mykotoksindanning i innplasta grovfôr
mangelfull. Det er samla inn fôrprøver og opplysningar om produksjon og lagring av fôret frå
i alt 125 svenske og norske hestestallar og/eller fôrprodusentar. Førebelse resultat frå
innsamlinga i Norge blir her presentert.

Material og metode

Våren 2010 blei i alt 25 hestestallar og/eller fôrprodusentar (heretter kalt «gardar») i Rogaland
(SV; 5), Akershus, Østfold, Buskerud, Oppland og Hedmark (ØST; 8), Møre og Romsdal
(NV; 3) samt Sør- og Nord-Trøndlag og Nordland (MIDT; 9) blei våren 2010 besøkt. På kvar
gard vart det plukka ut tre intakte ballar med plastemballert fôr frå ein og same leverandør,
slått og produksjonsår.
Etter at plasten var fjerna frå ein av ballane, vart ballen inspisert for synleg overflatemugg.
Ved funn av mugg vart det tatt avstryk av muggen med steril bomullspinne som deretter blei
lagt i eit sterilt plastrøyr.
Deretter vart det tatt ut åtte borrkjerner frå kvar av dei tre ballane. Til dette vart det brukt
siloborr (diameter: 40 mm). Alt prøvematerialet vart blanda godt før ein tok ut prøver til
mikrobiologiske og kjemiske analysar. Stalleigar og/eller fôrprodusent vart stilt ei rekke
spørsmål om forhold knytte til produksjon og lagring av fôret.
Prøvene vart sendt til Laboratoriet ved Kungsängens forskningscentrum, Uppsala, Sverige
same dag dei var tatt ut. Sendinga med prøver frå ein gard måtte kasserast fordi postgangen
tok for lang tid.. Denne garden blei derfor tatt ut av datamaterialet.
Kvalitative muggbestemmelsar vart utført med direkteutlegg av prøvemateriale både frå
borrkjerner og avstryk frå overflatemugg, samt dyrking av reinkulturar og identifisering med
PCR-sekvensering etter Samson et al (2000). Kvantitative analyser vart utført på
prøvemateriale frå borrkjernene dyrka under to temperaturar (25°C og 37°C) og på to agarar
(maltekstraktagar utan tilsetting av mjølkesyre og Dicholran 18% glycerol).
Gjennomsnittsverdiar av dei fire kombinasjonane vart deretter berekna.
Alle prøver gjennomgikk tørrstoffbestemmelsar, måling av pH og analyser av kjemiske
komponentar (oske, råprotein, NDF, organiske syrer og alkoholar) samt bestemming av in
vitro fordøyelegheit (VOS). Det visast til Müller (2005) for nærmare beskriving av
analysemetodane og berekning av MEh. Innhaldet av FEh vart berekna frå MEh, via NEh
(NEh=0,051+0,59*MEh +(0,0121*MEh))2, 1 FEh= NEh / 9,414 Austbø, pers.oppl.).
Datamaterialetvart testa ved hjelp av variansanalyse i to separate modellar med høvesvis
region (SV, ØST, NV, MIDT) og klimasone (Kyst, Innland) som hovudeffektar.
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Hovudeffektane ble testa mot feilleddet (gard). Mugg- og gjærsopptala vart omgjort til
logaritmiske verdiar etter dei statistiske analysane.

Resultat og diskusjon

Alle gardane i ØST hadde firkantballar (Tabell 1). I SV var det firkantballar på berre ein av
fem gardar, i NV på ein av tre, medan det i MIDT var nokså jamt fordelt med runde og
firkanta ballar. Firkantballane varierte i størrelse (frå ca 30 kg til pakningar med fire og fire
ballar à 50-70 kg). Firkantballane var pakka i fleire plastlag (14) enn rundballane (10).
Forskjellen var statistisk sikker (p=0,003). Det var også tendens til at emballeringstettheita
auka med aukande tal plastlag (p=0,06). Det kunne imidlertid ikkje påvisast samanheng
mellom forekomsten av overflatemugg og tal plastlag og/eller emballeringstettheit og klima.
Det vart gjort funn av overflatemugg på 13 av 24 ballar (54 %). Til samanlikning vart det
funne overflatemugg på 48 % av gardane i den svenske delen av prosjektet (Schenck et al.
2012). I tre av dei norske tilfella var 1-2 % av overflata på ballen dekt av mugg. I dei andre 10
tilfella var muggflekkane svært små.
Nesten alle intervjuobjekta svarte at det var brukt slåmaskin med crimper og nesten 60 %
oppga at graset vart fortørka i brei streng. Fortørkingstida var i gjennomsnitt 3 døgn. Om lag
2/3 av fôrprøvene var frå førsteslåtten. Det var svært få som kunne gje eksakte svar på
spørsmål om gjødsling, botanisk samansetjing av enga, engalder, haustedato og/eller om
vêrforholda under slått og innhausting.
Det kunne ikkje påvisast statistisk sikre forskjellar, verken mellom regionar eller klimasonar
m.o.t. tørrstoffinnhald, næringsverdi eller fermenteringskvalitet av det innplasta fôret (Tabell
1). Tørrstoffinnhaldet varierte frå 31 % til 83 % (median=69 %, gjennomsnitt=64 %). Fôr
med etter måten lågt tørrstoffinnhald var som venta noko sterkare gjæra (høgare innhald av
syrer, lågare pH) enn fôr med høgt tørrstoffinnhald (resultat ikkje vist). Spor av smørsyre vart
funne i ei prøve (0,8 g/kg TS). Konserveringsmiddel (Kofa-produkt) var oppgitt brukt i to
tilfelle.
Gjærsopp kunne kvantifiserast i fôr frå 23 av 24 gardar. Gjærsopptala var etter måten høge.
Høgt innhald av gjærsopp kan bidra til at fôret er lite lagringsstabilt (under aerobe forhold) og
at det lett blir varmgang og framvekst av andre skadegjerarar, som muggsopp, sporedannarar
m.fl. Det var nominelt lågast gjærtal i prøvene frå NV og høgast i MIDT, men forskjellen var
ikkje statistisk sikker. Muggsopp kunne berre kvantifiserast i seks av 24 prøver, og ingen av
desse var frå ØST. Muggtala i fem av dei seks prøvane var lågare enn 8000 CFU/g. I den
sjette prøva (frå SV) var muggtalet godt og vel 800 000 CFU/g, (i.e. log10 5,9 CFU/g).
Muggtal over log10 5 CFU/g vert ofte rekna som farleg/risikabelt for dyra si helse pga fare for
mykotoksinproduksjon (for referansar: sjå Keller et al. 1998). Det var tendens til at muggtalet
i fôr produsert og lagra i kystklima var høgare enn fôr produsert og lagra i innlandsklima
(log10 5,0 vs 1,4). Ein kan imidlertid ikkje sjå bort i frå at det kan være ei samanblanding av
effektar, ettersom firkantballar var overrepresentert i innlandet samanlikna med kysten, og at
fleire plastlag og høgare emballeringstettheit på firkantballane har påverka resultatet. Dersom
det var ei slik samanblanding, burde ein imidlertid kunne forventa å finne samanheng mellom
forekomsten av overflatemugg og desse faktorane, noko ein altså ikkje gjorde. Ein endeleg
konklusjon på kva faktorar som påverkar framveksten av mugg i innplasta fôr (med høgt TSinnhald) må derfor vente til ein har analysert og studert det svenske og norske datamaterialet
under eitt.
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I den svenske delen av prosjektet fann ein overflatemugg på 48 % av ballane (Schenck et al.
2012). Både i Norge og Sverige var Penicillium roqueforti den muggarten som forekom oftast
på overflata av ballane (Tabell 2).
Tabell 1. Kjemisk, ernæringsmessig og hygienisk kvalitet av innplasta fôr til hest produsert i ulike delar av
Norge, samt opplysningar om tal plastlag, balletype og slåttenummer(N=24).
Region
Klimasone
SV
ØST
NV
MIDT
Kyst
Innland
Tal prøver
5
8
3
8
8
16
Firkantballar, %
20b
100a
33b
44ab
25a
71b
Plastfilm, tal lag
11
14
12
12
11
13
Tettheit, sekund
45
193
140
189
93
191
Funn av overflatemugg, % av ballane
20
37
100
75
50
56
Tørrstoff, g/kg
Aske
Råprotein
NDF
In vitro ford.
MEh
FEh
Melkesyre
Syrer totalt
Etanol
Gjærsopp, log10 CFU/g
Muggsopp, log10 CFU/g
I.P.=ikkje påvist

556
69
126

713
54
99

665
67
95

599
67
111

597
68
114

656
60
105

575
0,76
9,6
0,62
1,06
1,59
0,49
6,4
5,2

620
0,73
9,2
0,60
0,91
1,25
0,45
5,6
I.P.

552
0,73
9,1
0,59
1,55
1,97
0,31
3,6
3,5

581
0,77
9,7
0,63
1,54
2,03
0,53
6,8
1,7

567
0,75
9,4
0,61
1,24
1,73
0,42
6,2
5,0

600
0,75
9,5
0,61
1,23
1,64
0,49
6,5
1,4

Kvalitative analysar av overflatemugg og direkteutlegg av fôr avslørte at Penicillium
roqueforti var den mest frekvente muggsoppen (Tabell 2). Andre artar/slekter som forekom
relativt hyppig var Arthrinium sp, Mucor circinelloides og Eurotium herbariorum. Det vart i
alt påvist 10 muggartar/slekter. Førebelse resultat viser at Penicillium roqueforti også var den
mest vanlege overflatemuggsoppen i innplasta fôr på svenske hestegardar (Schenk et al 2012).
Tabell 2 Muggartar påvist i innplasta fôr frå 24 norske hestestallar/fôrprodusentar.
Overflatemugg,
Innvendig mugg,
tal prøver
tal prøver
Pencillium roqueforti
9
7
Arthrinium sp
5
5
Mucor circinelloides
4
3
Eurotium herbariorum
1
4
Sordaria fimicola
1
3
Ascosphaera
1
2
Cladosporium cladosporioides
1
2
Mucor hiemalis
1
Ulocladium
1

Dette er i samsvar med det som er funne i ei rekke andre studiar i inn-og utland av ensilasje av
varierande utgangsmateriale og tørrstoffinnhald. Med unntak av Arthrinium er dei påviste
muggsoppane relativt vanleg å finne i ensilasje. Både Penicillium roqueforti, Arthrinum sp.

399

Husdyrforsøksmøtet 2013

og Mucor sp. er (potensielle) mykotoksinprodusentar. Prøvene er sendt til analysering av
mykotoksininnhaldet, men resultata ligg ikkje føre.

Konklusjon/Oppsummering
Innplasta fôr til hest produsert under norske forhold ser ut til å ha akseptabel hygienisk
kvalitet, sjølv om det kan forekome parti med meir mugg enn det som er tilrådeleg ut frå
omsynet til hestane si helse. Det er i studien påvist i alt 10 ulike muggsoppartar/slekter og
fleire av dei, blant anna den som forekom oftast - Pencillium roqueforti, er
toksinproduserande. Det norske materialet åleine ga ikkje grunnlag for å konkludere kor vidt
spesielle produksjons/lagringforhold påverkar framvekst av mugg i innplasta fôr.

Sluttord
Bioforsk Midt-Norge har hatt ansvar for den norske delen av prosjektet. Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för husdjurens utfodring och vård har det overordna
prosjektansvaret. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen
Hästforskning gjennom det svensk-norske hesteforskningsprogrammet. Forfattaren ønskjer å
rette ein stor takk til dei 25 stalleigarane og/eller fôrprodusentane som med velvilje stilte fôr
og tid til disposisjon for prosjektet.
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God og lagringsstabil ensilasje til hest med eller utan
tilsetting av mugghemmande konserveringsmiddel
ASTRID JOHANSEN
Bioforsk Midt-Norge Kvithamar

Bakgrunn
Høyensilasje blir oftast pressa og pakka i store ballar på 350-550 kg. Fermenteringa og pHseinkinga under anaerob lagring av tørt fôr kan vere svært beskjeden. For å unngå varmgang
og mikrobiell nedbryting bør fôret ideelt sett brukast opp i løpet av 5-6 dagar etter at ballane
er opna. Ein leiter derfor etter rådgjerder som vere med å hemme den mikrobielle aktiviteten
under aerob lagring. Eitt muleg tiltak kan vere å tilsette konserveringsmiddel. Eit kommersielt
konserveringsmiddel (KOFA®Grain-pH5, Addcon) opprinneleg utvikla for konservering av
korn, er nyleg testa med tanke på dette føremålet i tre forsøk. Midlet består av
natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som i andre forsøk er vist å kunne forlenge
den aerobe stabiliteten i høyensilasje.

Material og metode

Forsøk 1 omfatta konservering av gras fortørka til høvesvis 30 % (SIL), 50 % (HLL) og 70 %
(HLH) tørrstoff (TS) i laboratoriesiloar (à 25 liter). Forsøket blei gjennomført ved Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. Det blei produsert 12 siloar for kvart TS-nivå. I
halvparten av siloane blei det tilsett KOFA® Grain-pH5 (+). Den andre halvparten var
kontroll (-). Etter 62 dagar lagring, vart siloane opna og det vart tatt prøver av innhaldet.
Halvparten av siloane frå kvart leddvart dusja med 10 ml KOFA®Grain-pH5 på overflata,
medan den andre halvparten ikkje fekk ny behandling med konserveringsmiddel. Siloane sto
deretter eksponerte for luft i sju dagar. Temperaturen i siloane vart målt kontinuerleg i denne
perioden.
Forsøk 2 vart gjennomført ved Bioforsk Vest Særheim og Bioforsk Midt-Norge Kvithamar.
Sterkt fortørka gras (ca 60 %) frå både første og andreslått vart pressa i rundballar. Ved
Bioforsk Vest vart alle ballane pakka inn i 12 lag plast etter pressing med (+) eller utan (-)
tilsetting av KOFA®Grain-pH5. Ved Bioforsk Midt-Norge var det pressa ballar med og utan
tilsetting, og med 12 og 4 lag plast Ballane blei lagra utomhus i 4-6 månader før dei vart opna.
Temperaturen i ballane vart målt over ein periode på to veker etter at plasten var fjerna.
Forsøk 3 vart gjennomført ved SLU. Sterkt fortørka gras (ca 60 % TS) blei pressa i seks
rundballar med (+) og sju rundballar utan (-) tilsetting av KOFA®Grain-pH5 ® i slutten av
juni. Etter om lag seks månader lagring vart tre av rundballane med og tre av rundballane utan
konserveringsmiddel ompressa og innplasta i firkantballar à ca 40 kg. Det blei produsert 1112 firkantballar pr rundball. Dei ompressa firkantballane vart deretter lagra saman med intakte
rundballar utomhus i 10 veker. Deretter vart det opna ni firkantballar og tre intakte rundballar
frå begge ledd for prøvetaking og måling av aerob stabilitet (temperaturendring).
Grønmassen bestod i hovudsak av timotei og engsvingel. Doseringa av KOFA®Grain-pH5
var 9 (SIL), 8 (HLL) og 6 (HLH) liter/tonn i Forsøk 1. I Forsøk 2 og 3 var doseringa 3-4
liter/tonn. Prøver for mikrobiologiske og kjemiske analysar vart tatt med ensilasjeborr (4 mm
diameter)Laboratoriet ved Kungsängens Forskningscentrum, SLU, Uppsala gjennomførte alle
analysar i Forsøk 1 og 3, samt analysar av ammoniakk-N og in vitro fordøyelegheit av
organisk stoff (VOS) i Forsøk 2. Øvrige analysar i Forsøk 2 vart utførte av LabNett AS,
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Stjørdal. Prøver til mikrobiologiske analysar vart sette til direkte til dyrking innom eitt døgn
etter prøveuttak. Prøver til kjemiske analysar vart frose.

Resultat og diskusjon
1. Småskalaforsøk
Den hygieniske kvaliteten ensilasjen ved siloopninga var generelt god. Verken
fortørkingsgraden eller tilsetting av konserveringsmiddel påverka innhaldet av gjær og
muggsopp under den anaerobe lagringa (Tabell 1). Auka grad av fortørking resulterte i mindre
næringstap under den anaerobe lagringa og at det vart påvist lågare innhald av gjær- og
muggsopp etter sju dagars aerob lagring (Tabell 2). Tilsetting av konserveringsmiddel ved
silolegging bidrog til at fôret fekk lågare pH-verdi og lågare innhald av mjølkesyrebakteriar
(LAB), og at fermenteringa vart mindre omfattande, i første rekke i SIL. Det vart påvist
samspelseffektar mellom fôrtype og tilsetting for energiinnhaldet og innhaldet av
gjæringsprodukt. Tilsetting av konserveringsmiddel minska lagringstapa i SIL og HLL, men
ikkje i HLH (resultat ikkje vist).
Tabell 1. Tørrstoffinnhald, energiverdi (MJ/kg TS), pH, gjæringsprodukt (g/kg TS) og mikrobiell samansetjing
ved opning av siloar med surfôr og høyensilasje produsert utan (-) og med (+) tilsetting av KOFA®Grain-pH5
® ved silolegging.
Fôrtype
Tilsetting
P-verdiar
SIL
HLL
HLH
+
Fôrtype Tilsetting
Tørrstoff, g/kg
298a
515b
729c
506
522
<0,001
0,008
a
b
MEh, MJ/kg TS
9,5
9,7
9,8b
9,5
9,8
<0,001
<0,001
pH
5,25
5,71
5,58
5,63
5,40
<0,001
<0,001
Melkesyre
29
7
4
17
9
<0,001
<0,001
Eddiksyre
6a
1b
1b
4
1
<0,001
<0,001
Propionsyre
14
2
0,4
8
4
<0,001
0,001
Etanol
17
4
0,4
11
3
<0,001
<0,001
Ammoniakk-N
4,3a
2,2b
2,1b
3,7
2,0
<0,001
<0,001
1
a
b
LAB , log10 CFU/g
6,5
5,5
2,5c
5,3
4,4
<0,001
<0,001
Klostridiesporar, log10 CFU/g
2,5a
1,7b
1,7b
1,9
2,0
<0,001
<0,001
Gjærsopp, log10 CFU/g
2,6
2,4
1,9
2,4
2,2
0,17
0,61
Muggsopp, log10 CFU/g
1,8
1,7
1,7
1,8
1,7
0,52
0,21
1
LAB=mjølkesyrebakteriar

Tilsetting av KOFA®Grain-pH5 ved silolegging (+ -) eller ved silolegging+siloopning (+ +)
resulterte i ein klar reduksjon av talet på gjær- og muggsopp, samanlikna med kontrollen (- -)
og tilsetting berre ved opning av siloane (- +). Ved berre å behandle fôret med KOFA®GrainpH5ved siloopning (- +) oppnådde ein ikkje å redusere talet på sopp samanlikna med
kontrollen (- -).
Tabell 2. Effekt av å tilsette KofaGrain-pH5® ved silolegging og/eller etter siloopning på aerob stabilitet, målt
som maksimumstemperatur (°C) og innhald av mugg og gjærsopp (log10 CFU/g) etter sju døgn.
Fôrtype
Tilsetting
P-verdiar
SIL HLL
HLH
Utan Fylling Opning Fyll.+Opn. Fôrtype Tilsetting
-+-+
++
Max-temp.
24,1
24,9
21,8
26,1a
23,3ab
23,3ab
21,7b
0,05
0,04
Gjærsopp
4,3a
3,0b
2,6c
4,0a
2,4b
4,0a
1,9b <0,001
<0,001
Muggsopp
4,3a
3,4b
1,9c
5,0a
2,1c
4,0b
1,8c <0,001
<0,001

Bruk av konserveringsmidlet reduserte TS-tapa (resultat ikkje vist) når TS-innhaldet i den
konserverte grøda var 50 % eller lågare. Midlet førte også til meir restriktiv fermentering i
grøde med lågt TS-innhald (30 %), men hadde begrensa effekt på fermenteringa av tørrare
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fôr. Den aerobe stabiliteten og soppveksten på høyensilasjen etter opning av siloane vart ikkje
høgare om ein tilsette ekstra konserveringsmiddel ved opningstidspunktet.
2. Storskalaforsøk
Ved Bioforsk Midt-Norge vart det funne overflatemugg på 14 av 39 baller. I gjennomsnitt
dekte muggen 1,4 % av overflata. Tretten av ballane var frå leddet med 4 plastlag med jamn
fordeling mellom ‘+’ og ‘-‘(resultat ikkje vist). I kvantitative analysar vart det påvist
muggsopp i åtte rundballar, derav fem frå 4+, to frå 4- og ein frå 12-. Muggtala var høgare i
ballar som hadde vore pakka med 4 plastlag enn dei som hadde vore pakka med 12 (Tabell 3).
Ved Bioforsk Vest vart det funne overflatemugg på fire ballar. På tre av dei vart muggen
lokalisert under hol i plasten. Tilsetting av Kofa®Grain-pH5 påverka ikkje gjær- eller
muggtala i høyensilasjen under aerob lagring av ballane på nokre av lokalitetane, og bruk av
konserveringsmiddel kunne ikkje erstatte verknaden av åtte ekstra lag med plast. Derimot gav
forsøket ved Bioforsk Vest indikasjonar på at tilsetting av KOFA®Grain-pH5 kan bidra til å
gjere høyensilasje meir stabil under aerob lagring. På slutten av den aerobe lagringa vart det
der målt mindre temperaturforskjell mellom omgjevnadene og rundballar med enn utan
tilsetting (Figur 1). Ballane blei lagra i uisolerte hus under temperaturmålingane. I MidtNorge var det svært kaldt i den aktuelle perioden, og ein kunne der ikkje måle
temperaturstigning i ballane.
Tabell 3. Effekt av tilsetting av KofaGrain-pH5® (utan:-, med:+) og talet på plastfilmlag på tørrstoffinnhald og
mikrobiell samansetjing (log10 CFU/g) ved opning av rundballar med høyensilasje. Resultat frå forsøk 2,
Bioforsk Midt-Norge og Bioforsk Vest. Gjennomsnitt av to slåttar.
Bioforsk Midt-Norge
Tilsetting

Plastlag

Bioforsk Vest
P-verdi

Tilsetting

P-verdi

-

+

12

4

Tilsetting

Plastlag

-

+

Tørrstoff, g/kg

585

584

572

597

0,87

0,001

594

624

0,015

LAB

6,3

6,2

6,5

5,9

0,47

0,007

4,9

6,2

<0,001

Muggsopp

1,9

2,3

1,8

2,4

0,16

0,016

1,5

1,3

0,42

Gjærsopp

4,7

4,2

5,4

3,5

0,13

<0,001

3,4

2,7

0,16

3. Ompakkingsforsøk
Resultata viste at det var akseptabel hygienisk kvalitet både i dei ompressa firkantballane og i
rundballane som vart lagra saman med firkantballane, med låge til normale nivå av mugg
(Tabell 4), klostridiar og enterobaktar (resultat ikkje vist). Gjærtala var noko høge, og kan ha
bidrege til å forkorte den aerobe stabiliteten, spesielt for firkantballane. KOFA®Grain-pH5
hadde hemmande effekt på mjølkesyrebakteriane (LAB) og gav ein høyensilasje med lågare
lågare innhald av mjølkesyre, ammoniakk-N og etanol samanlikna med fôr utan tilsetting.
Tilsettingsmidlet resulterte dessutan i lågare gjærtal og mindre temperaturstigning under
aerob lagring enn kontrollen. At firkantballane var mindre stabile enn rundballane, kan henge
saman med at fôret vart eksponert fôr luft under ompressinga og at små ballar relativt sett har
ei større overflate enn store ballar.
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Figur 1. Differanse i temperatur mellom høyensilasjeballar og omgjevnader under aerob lagring ved Bioforsk
Vest Særheim. Gjennomsnitt av tre ballar frå kvart ledd (med og utan tilsetting av KOFA®Grain-pH5).

Tabell 4. Tørrstoffinnhald, energiverdi (MEh, MJ/kg TS) og mikrobiologisk samansetjing (log10 CFU/g) av
ompressa firkantballar og intakte rundballar utan (-) og med (+) tilsetting av KOFA®Grain-pH5 ved opning 10
veker etter ompressing, samt temperaturforskjell mellom ballane og omgjevnadene etter 14 dagar aerob lagring.
Rundballar (N=6)
Tilsetting

Tørrstoff, g/kg
MEh, MJ/kg TS
LAB

+

-

+

a

b

a

ab

587

ab

9,3

a

558
8,9

574

b

9,1ab

5,9a

5,2ab

5,8a

4,9b

a

a

b

5,0b

<1,0
7,4a

<1,0
7,8a

Gjærsopp

3,3

Muggsopp

<1,0
11,8a

°C etter 14 dagar aerob lagring

Tilsetting

-

554
9,2

Ompressa firkantballar (N=18)

2,4

<1,0
6,3b

5,6

Konklusjon
Bruk av konserveringsmiddel kan vere nyttig for å oppnå god kvalitet og lite næringstap
under anaerob og aerob lagring av fôr med inn til 50 % TS. For tørrare fôr har ein ikkje
rekningssvarande utbytte av KOFA®Grain-pH5 så lenge fôret vert lagra under anaerobe
forhold. Ved ompressing og/eller dersom fôret skal eksponerast for luft over lengre tid etter at
emballasjen er fjerna, kan tilsetting av midlet ha stabiliserande effekt også på fôr med høgare
TS-innhald.

Bidragsytarar
Forsøka inngår i prosjektet «God og lagringsstabil ensilasje for auka verdiskaping og betre
helse», finansiert over det norsk-svenske hesteforskningsprogrammet (Norges Forskningsråd,
Stiftelsen Hästforskning), med støtte frå produsenten av konserveringsmidlet, Addcon Nordic
AS. Cecilia Müller har hatt ansvar for forsøka ved SLU.
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Identifikation av en genvariant med stor påverkan på
hästens gångarter och rörelsemönster

LISA ANDERSSON1, ÞORVALDUR ÁRNASON2, GABRIELLA LINDGREN1, LEIF ANDERSSON1,3
¹Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, ²Faculty of Land
and Animal Resources, The Agricultural University of Iceland, ³Department of Medical Biochemistry and
Microbiology, Uppsala University

Vi har identifierat en genvariant som har stor påverkan på hästars rörelsemönster och
koordinationsförmåga (Andersson et al 2012). Denna gen kallas DMRT3 och kodar för ett
protein som vi har visat har en central roll för ryggmärgens koordination av benens
rörelsemönster. Den identifierade genvarianten har två separata effekter. Dels ger den
möjlighet till alternativa gångarter hos gångartsraser så som flygande pass hos islandshästar.
Den möjliggör även riktigt snabb trav hos travhästar. I en viss position i denna gen är C den
variant som de flesta hästraser har. Denna variant har dock muterat till ett A vilket resulterar i
ett förkortat protein. Proteinet finns i specifika celler i ryggmärgen, så kallade neuroner, och
just dessa korsar ryggradens mitt. Vår hypotes är att neuronernas kapacitet ändras på grund av
mutationen vilket tar bort den strikta regleringen i ryggmärgen. Hästarna kan då röra de
laterala benparen samtidigt – något som normalt förhindras. Detta har sedan selekterats för i
flera hästraser som till exempel islandshästen.

Forskning på hästens gångarter

Olika hästraser visar stor variation i gångarter och rörelsemönster. De flesta raser kan gå i
grundgångarterna skritt, trav och galopp. Utöver detta finns det så kallade gångartsraser som
har kapacitet att utföra extra gångarter som tölt och flygande pass. Islandshästen är speciell ur
det perspektivet att man i populationen har hästar som kan utföra fyra olika gångarter (skritt,
trav, galopp och tölt) och de som kan utföra fem gångarter (skritt, trav, galopp, tölt och
flygande pass). Flygande pass är liksom traven en tvåtaktig gångart med sväv men hästen rör
de laterala benparen samtidigt i stället för de diagonala. Pass rids ofta under korta sträckor i
ett högt tempo. Arvbarheten för pass är hög, ca 60 % (Albersdottir et al 2011), vilket ledde
oss att leta efter genvarianter som påverkade passförmåga. Vi undersökte 70 hästar, varav 40
klassificerade som femgångare och 30 som fyrgångare. Samtliga av dessa hästar
klassificerades av hästägaren via ett frågeformulär. Hästar hade tidigare blivit typade på ett så
kallat SNP (single nucleotide polymophism)-chip innehållande 54 000 SNPs. Genom ett
enkelt chi2 test undersökte vi om det fanns en signifikant skillnad i allelfrekvens mellan fyroch fem-gångare. En stark association erhölls på kromosom 23. Mest signifikanta resultat
erhölls när vi beaktade egenskapen pass som recessiv (p= 1.7 × 10−9, EMP2=
2.0 × 10−4). Vår tidigare hypotes var att pass var en mycket komplex egenskap (t.ex. som
längd och vikt) där både miljö och många gener i samspel avgör hästens rörelsemönster. Nu
insåg vi att om vi istället för att ta hänsyn till passens kvalitet endast fokuserade på dess
förekomst - så hittade vi ett enkelt nedärvningsmönster.

Identifiering av mutationen

När en region var identifierad sekvenserade vi denna via Illumina massive parallell
sequencing. Vi sekvenserade en fyrgångare och en femgångare, homozygota för olika alleler
av den mest associerade markören på SNP chippet. Vi lyckades identifiera en mutation som
var en utmärkt kandidat att vara funktionellt viktig. Mutationen var en punktmutation som
ersätter ett C till ett A i DMRT3genen som kodar för en transkriptionsfaktor. Det muterade
anlaget A ger pass och detta är recessivt, det betyder att hästen måsta ha anlaget i dubbel
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uppsättning (AA) för att kunna gå i pass. Om istället en häst har minst ett icke-muterat anlag
(CA eller CC) kan den inte gå i flygande pass utan blir en fyrgångare. Vid den tidpunkten
opublicerad data om genen visade att den var uttryckt i ryggmärgen på mus och potentiellt
viktig för utvecklingen av neurologiska nätverk.
Vi bekräftade upptäckten genom att testa ytterligare hästar. Till detta använde vi
avelsbedömda hästar och de passpoäng som finns registrerad i den globala databasen
Worldfengur. Tabell 1 visar fördelningen av genotyper för avelsbedömda fyrgångare
respektive femgångare. Skillnaden i frekvens mellan grupperna är högst signifikant (p= 2.2 ×
10-16). Flera förhållanden är värt att notera. Av 65 testade femgångshästar var bara 1 CA.
Denna är med största sannolikhet felaktigt klassificerade. Hästen har en ganska låg poäng för
pass och att döma utifrån dess fortsatta tävlingskarriär är den troligen en fyrgångare. Vidare
var även hans mor bedömd som fyrgångare och exakt 50 % av hans bedömda avkommor som
han fått tillsammans med avelsbedömda femgångsston, är visade som fyrgångare. Detta
stämmer perfekt med en recessiv arvsgång.
Tabell 1. Fördelningen av genotyper mellan fyrgångare och femgångare
Phenotyp
CC
CA
AA
Femgångare
0
1
64
Fyrgångare
2
85
41

Funktionella analyser

Mutationen i DMRT3 introducerar ett stoppkodon vilket förväntas korta ner proteinet till strax
över 60 % av dess normala längd. Genom vävnadsprov från ryggmärg på häst har vi visat att
muterat mRNA inte bryts ner via så kallad ”nonsense-mediated decay”. Vidare visar mRNA
in situ hybridisering att DMRT3 uttrycks i vissa neuronerna även i hästar som är homozygota
för stoppmutationen. Experiment visade att den förkortade versionen av DMRT3-proteinet
fortfarande når cellkärnan, precis som vildtyp. Dessutom har vi via EMSA (electromobility
shift assay) visat att det kortare proteinet fortfarande kan binda DNA. Detta stämmer väl
överens med det faktum att både ”nucleor localization signal” och den DNA bindande
domänen finns kvar i det muterade proteinet. Vår hypotes är således att det förkortade
proteinet kan binda DNA, men att den inte längre kan aktivera transkription, vilket nu
undersöks via Luciferas-experiment. Den viktiga, och hittills okända, rollen av DMRT3 att
reglera rörelsemönster undersöktes även i ett annat modellsystem; musen. En DMRT3 knockout mus visade både en förändrad signalering i ryggmärgen och ett förändrat rörelsemönster
(arbete utfört av Klas Kullanders forskargrupp, Uppsala Universitet).
Mutationen finns även hos andra raser
Vi har hittat mutationen i hög frekvens hos alla andra så kallade gångartsraser som vi har
undersökt. Till gångartsraser räknas hästar som kan gå i fler än de tre grundgångarterna skritt,
trav och galopp. I Europa är den vanligaste representanten för gångartshästar just
islandshästen men i t.ex. Nord- och Sydamerika finns det många fler gångartsraser. Några
exempel är American Saddlebreed, Tennessee Walking Horse, Rocky Mountain Horse, Paso
Fino, Peruvian Paso och Campolina. När man undersöker data från många raser ser man att
mutationen möjliggör alternativa gångarter, men att det är den genetiska bakgrunden och
förmodligen träning som avgör exakt vilken gångart detta blir. I en panel av olika hästraser
som inte räknas som gångartsraser förekom inte A-varianten.
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Tabell 1 Allelfrekvensen av DMRT3 mutationen hos olika hästraser
Ras
n
p(A)
A. Gångartshästar
Islandshästar
Fyrgångare
124
0.65
Femgångare
66
0.99
Slumpmässigt urvalda
162
0.89
Andra gångartshästar
Kentucky Mountain Saddle Horse
22
0.95
Missouri Fox Trotter
40
1.00
Paso Fino
45
1.00
Peruvian Paso
19
1.00
Rocky Mountain Horse
17
1.00
Tennessee Walking Horse
33
0.98
B. Icke gångartshästar
Arabiskt fullblod
18
0.00
Gotlandsruss
28
0.00
Nordsvensk brukshäst
31
0.00
Przewalski's häst
6
0.00
Shetlandsponny
20
0.00
Ardenner
22
0.00
Svenskt varmblod
64
0.00
Engelskt fullblod
29
0.00
C. Travhästar
Varmblodig travare (Sverige)
270
0.97
Varmblodig travare (USA)
57
1.00
Standardbred, pacer (USA)
40
1.00
Fransk travare (Frankrike)
47
0.77
1
Dessa inkluderar ej de hästar som användes i GWA-studien och replikerar därför tidigare
resultat.
n= antalet testade hästar, p(A)= frekvensen av mutationen

Intressant nog hittade vi även mutationen i hög frekvens hos varmblodiga travare. Här har vi
kunnat visa att den påverkar travförmåga positivt. I en blindstudie av 61 varmblodiga
travhästar uppstallade i ett träningsstall fick vi fenotypisk beskrivning av travförmåga. Alla
utom två kunde hålla trav i hög hastighet. Dessa två tenderade istället att vilja gå över i galopp
när farten höjdes och travade därför ofta orent i höga hastigheter. Efter att vi genotypat alla
för mutationen såg vi att just dessa var CA medan alla de andra var AA (p= 0.0005). Vidare
visar vi att CA hästar har lägre avelsvärden (BLUP) (BVCA = 95.7 ± 1.7, n = 17; BVAA =
109.0 ± 0.8, n = 206; P < 0.0001) och tjänar mindre än AA hästar (XCA =
48,000 ± US$35,000, n = 17; XAA = 161,000 ± US$24,000, n = 206; Pone-sided = 0.007).

Referenser
Andersson, L. S. et al. (2012). Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and spinal circuit function in
mice. Nature, 488: 642-646
Albersdottir, E., Eriksson, S., and Arnason, T. 2011. Genetic analysis of “breeding field test status’ in Icelandic
horses. J. Anim. Breed. Genet. 128:124-132.
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Samanlikning av motilitet og viabilitet på hingstesæd i
forskjellige fortynningsvæsker for fersksæd

RANDI THERESE GARMO¹, INGER GREVLE², TORE KVAM 3 OG ELISABETH KOMMISRUD4
¹BioKapital/SpermVital, ²BioKapital/Cryogenetics, ³Norsk Hestesenter, 4Høgskolen i Ålesund/SpermVital

Bakgrunn
Etter uttak av hingstesæd er det kun mogeleg å lagre sæden i kort tid utan tilsetting av ei
fortynningsvæske som inneheld næringsstoff til sædcellane og antibiotika. Fortynnigsvæska
forlenger levetida hjå sædcellene ved å stabilisere enzym systema og oppretthalde
membranintegriteten samtidig som sædcellene blir beskytta mot “kuldesjokk”, skadelege
substansar i seminalplasma og opprettheld motilitet og viabilitet. For mange av dei
fortynningsvæskene som fins på marknaden i dag blir det anbefalt at sæden ikkje lagrast
lenger enn eitt døgn før inseminering. Grunna lang transportavstand mellom hingstestasjon og
hoppe som skal inseminerast er det ynskjeleg å utvikle ei fortynningsvæske for fersksæd der
ein kan anbefale inseminering over eit lengre tidsrom enn det ein kan i dag. Bakgrunnen for
forsøket var å finne ut om ein eigenkomponert fortynnar for fersksæd er like god som
kommersielt tilgjengelege fortynnarar for fersksæd når dei blir lagra over tid. Motilitet og
viabilitet hjå sædcellene blei brukt som mål på sædkvaliteten i prøver fortynna med
forskjellige fortynningsvæsker.

Materiale og Metode

Bakgrunnen for forsøket var fem sæduttak frå ein kaldblodstravar og ein fjording som sto i
avlsteneste hjå Norsk Hestesenter. Det blei gjort eit sæduttak i november 2010 og fire uttak i
juni 2011. Resultata frå desse uttaka er analysert og blir her presentert samla for dei
forskjellige sædfortynnarane.
Stasjonsveterinæren på Norsk Hestesenter hadde ansvar for sæduttaka. Hingstane brukte
fantom eller brunstig hoppe som rideunderlag og sæduttaket blei gjort om morgonen.
Råsæden blei straks etter uttak sett i varmeskåp med temperatur på 33-35°C før fortynning og
fortynninga blei gjennomført innan 30 min etter uttak. Konsentrasjon, volum og motilitet på
råsæd blei undersøkt før fortynning av råsæden. Råsæden frå kvar hingst blei så fortynna til
60-70 mill/ml med dei respektive fortynnarane før prøvene blei frakta til Biohuset på Hamar
for vidare undersøking. Etter fortynning og ved transport blei sæden oppbevart i
romtemperatur. Motiliteten til sædcellene blei vurdert i lysmikroskop (LM) same dag som
uttak og opptil ei veke etterpå, medan viabiliteten blei målt med NucleoCounter®SP-100TM
same dag som uttak og opptil tre dagar etter uttak. Prøvene blei lagra på kjølerom, 4-5 °C,
mellom vurderingane. Det blei teke ut prøver frå kjølerommet og oppvarma til 35-37 °C før
evaluering i LM og Nucleocounter. Det var fire fortynningsvæsker som blei vurderte i
forsøket: Den kommersielle tilgjengelege fortynnaren Inra 96 og tre eigenkomponerte
fortynnarar med varierande innhald av mellom anna mjølk, eggeplomme og glukose.
Eigenproduserte fortynnarar er nummerert 1,2, og 3 etter kor mykje glukose det er i
fortynnaren, der fortynnar 3 inneheld mest glukose.

Resultat

Volum, konsentrasjon og motilitet hjå råsæd frå dei to hingstane er vist i Tabell 1. Motiliteten
hjå sædcellene er god for begge hingstane. Totalt er det vurdert/analysert prøver frå 9
sæduttak. Kvart av desse ejakulata er likt delt i fire fortynningsvæsker og vurdert frå dag 0-7
etter uttak.
Figur 1 viser korleis motiliteten hjå sædcellene i dei ulike fortynningsvæskene reduserast
med antall dagar etter uttak. Fortynnar 1 og 2 har høgare motilitet enn Inra 96 på dag 2 etter
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uttak, medan fortynnar 3 nærmar seg signifikansnivået. Motiliteten på sædcellene er mellom
52-55% for eigenproduserte fortynningsvæsker og 33% for Inra 96. Konfidensintervallet
(95%) er mellom 0.59-0.73, 0.47-0.63, 0.41-0.63 og 0.23-0.44 for fortynnar 1, 2 og 3 og Inra
96, i same rekkjefylgje. Ein ser at motiliteten er betre på dag 3 også, medan på dag 4 etter
uttak er motiliteten på sædcellene i fortynnar 1-3 såpass redusert at det ikkje er nokon
forskjell frå Inra 96 lengre.
Figur 2 viser korleis viabiliteten hjå sædcellene i dei ulike fortynningsvæskene blir redusert
med antall dagar etter uttak. På dag 0 og 1 er det ingen forskjell mellom viabiliteten hjå
sædcellene i dei ulike fortynningsvæskene. På dag 2 og 3 ser ein at viabiliteten er høgare hjå
fortynnar 1og 2 samanlikna med Inra 96, medan det ikkje er nokon forskjell på fortynnar 3 og
Inra 96. Viabiliteten på sædcellene er 75, 73 og 66% for fortynnar 1, 2 og 3, medan den er
56% for Inra 96 på dag 2. Konfidensintervallet er mellom 0.71-0.79, 0.67-0.78, 0.56-0.76 og
0.37-0.74, for fortynnar 1, 2 og 3 og Inra 96, i same rekkjefylgje, på dag 2 etter uttak.
Tabell 1. Volum, konsentrasjon og motilitet på råsæd like etter uttak.
Kaldblodstravar
Fjording
Dato
Volum Konsentrasjon
Motilitet
Volum Konsentrasjon
sæduttak
(ml)
(mill/ml)
(%)
(ml)
(mill/ml)
08.11.2010
34
331
85
06.06.2011
40
275
85
50
329
08.06.2011
45
225
80
50
212
15.06.2011
60
113
80
55
240
20.06.2011
30
245
85
30
353
* Ein del ”haleknekk” som retta seg etterkvart

Motilitet
(%)
85
60*
85
80

Figur1. Motilitet vurdert i lysmikroskop hjå hingstesæd frå dag 0-7 etter fortynning med Inra 96 eller tre
eigenkomponerte fortynningsvæsker.
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Figur 2. Viabilitet målt med NucleoCounter ®SP-100 TM hjå hingstesæd frå dag 0-3 etter fortynning med Inra 96
eller tre eigenkomponerte fortynningsvæsker.

Diskusjon

Motilitet og viabilitet hjå sædcellene i eigenproduserte fortynningsvæsker ser ut til å vera
betre enn Inra 96 på dag 2 og 3 etter sæduttaket når prøvene er lagra kjøleg mellom analysene.
Ved vurdering av sædkvalitet ser det ut til at viabiliteten synes å vera høgare enn motiliteten
til sædcellene over tid. Framover vil vi også ta i bruk CASA i vurdering av sædkvalitet for å
få ein sikrare objektiv måling enn det vurdering av motilitet i LM vil gje oss.
Det har ikkje blitt samanlikna eigenprodusert fortynnar med Inra 96 eller andre kommersielle
fortynningsvæsker ved lagring i fleire døgn i romtemperatur. Ved transport av fersksæd er
temperatur eit kritisk punkt for sædkvalitet, slik at samanlikning mellom eigenprodusert
fortynnar og kommersielle fortynnarar bør skje ved lagring i romtemperatur også i tillegg til
vidare forsking på kjøleg lagring.
Det ser ut til at fortynnar 3, som inneheld mest glukose, ikkje har nokon fordel når det gjeld
motilitet og viabilitet samanlikna med fortynnar 1 og 2. I den vidare forskinga bør vi
konsentrere oss om fortynnar 1 og 2.
Så langt har vi kun kjørt lab-forsøk, men for å få kunnskap om eigenprodusert fortynnar er
like gode eller betre enn Inra 96 og eventuelt andre kommersielle fortynningsvæsker er det
naudsynt med inseminasjon på hopper med sæd i fortynningsvæsker som er lagra i eitt døgn
og lengre.
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Forbedret nasjonal avlsverdivurdering i en liten
varmblods ridehestpopulasjon ved å inkludere
informasjon fra en beslektet større populasjon.
SIRI FURRE¹, ÅSA VIKLUND², BJØRG HERINGSTAD¹, JAN PHILIPSSON² OG ODD VANGEN¹
¹Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, ² Institutionen för
husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitetet

Introduksjon

Informasjon fra unghesttester og konkurranseresultater brukes for å beregne avlsverdier i
mange ridehestpopulasjoner. Informasjonen som benyttes er innhentet nasjonalt, det være seg
tester for unghester, kåring av hingster, prestasjon i nasjonale konkurranser etc. Bruk og avl
av ridehester har blitt en internasjonal industri hvor sæd transporteres over landegrensene og
hester kjøpes og selges mellom land og kontinenter. Informasjon fra ulike tester og tidligere
nasjonal konkurranseprestasjon utveksles imidlertid ikke mellom stambøker og går dermed
tapt når hesten importeres til et nytt land. For at avlsverdier skal være sikre og relevante må
en viss mengde informasjon ligge til grunn for beregningene. Dette kan være utfordrende for
mindre populasjoner da ikke alle hingster brukes i stor grad i alle populasjoner, og deres
avkom vises på tester eller starter i konkurranse kun hvis eier er interessert i dette. Tidligere
studier har vist at det er stor genetisk likhet mellom ridehestpopulasjonene i Europa (Thorén
Hellsten et al. 2008; Ruhlmann et al. 2009), og at korrelasjonen mellom tilsvarende
egenskaper registrert i ulike stambøker er relativt høye (Thorén Hellsten et al. 2008;
Ruhlmann et al. 2009). Dette indikerer at det burde være mulig å gjennomføre internasjonal
avlsverdiberegning for ridehest. I denne studien er data fra Norsk Varmblod (NWB) og
Svensk Varmblod (SWB) slått sammen for å undersøke om det var mulig å gjennomføre
felles avlsverdiberegning for disse to populasjonene. I tillegg ville vi undersøke hvordan
denne internasjonale evalueringen påvirket sikkerheten på hingsters avlsverdi.
Materiale og metoder
Data benyttet i denne analysen kom fra to forskjellige unghesttester i SWB OG NWB, en
treårstest og en fireårstest. Begge testene er såkalte felttester som avvikles over én, alternativt
to dager og er åpne for både hopper, vallaker og hingster. Under testene bedømmes hestens
eksteriør, samt kapasitet som sprang eller dressurhest gjennom en sprang- og en
gangartsprøve. Totalt 31.588 hester hadde informasjon fra én eller begge tester, fordeling på
land og type test i tabell 1. Totalt 2.799 hester hadde informasjon fra både tre- og
fireårstesten, men ingen hadde informasjon fra treårstest i én populasjon og fireårstest i den
andre. Avstammingsinformasjon fra begge stambøker ble slått sammen og avstammingsfilene
brukt i analysene ble laget ved å nøste avstammingen til hester med informasjon så langt bak
som mulig, størrelse på avstammingsfiler i tabell 1.
Tabell 1. Antall hester med testinformasjon fra unghesttester i Sverige og Norge, samt
totalt antall hester i de felles analysene, og størrelse på avstammingsfiler.
Norge

Sverige

Felles

Treårstest

110

12.101

12.211

Fireårstest

684

19.783

20.486

7.692

68.392

70.702

Antall hester i avstammingsfil
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Egenskapene som ble analysert i denne studien var: type, skritt for hånd, trav for hånd,
eksteriør, sprangteknikk og kapasitet, temperament/ridbarhet under sprangprøven, skritt under
rytter, trav under rytter, galopp under rytter samt ridbarhet under gangartsprøven.
En univariat linær dyremodel ble brukt i de genetiske analysene, som ble gjort for NWB SWB
separat og felles. Følgende model ble brukt for alle egenskaper:
   ø







 





hvor Yijklm er resultatet for hver egenskap for hvert dyr; kjønni er effekten av å være enten
hunkjønn eller hankjønn (i=1,2), alderj er hestens alder (j=3,4,5), arrangementk er
kombinasjonen av teststed og år for hver test, (k=1,...30) for det norske datasettet, (k=1, ...
652) for det svenske datasettet, og (k=1, ...682) for det sammenslåtte datasettet. I de felles
analysene ble Norge regnet som ett teststed per år innen det svenske systemet. Dyrl er den
tilfeldige effekten av hvert dyr og eijklm er residualet. Estimering av varianskomponenter og
prediksjon av avlsverdier ble gjort ved hjelp av DMUAI-rutinen i DMU (Madsen and Jensen,
2008). Genetiske korrelasjoner mellom tilsvarende egenskaper i Sverige og Norge ble gjort
med en bivariat linær model med de samme faste og tilfeldige effektene som i modellen angitt
ovenfor. Genetisk likhet mellom populasjonene ble beregnet ved å bruke en metode utviklet
av Rekaya et al. (1999). Da genetisk likhet ikke tar høyde for om én populasjon bidrar i større
grad enn den andre ble også bidraget til den genetiske likheten beregnet.
Resultater og diskusjon
Det var 113 hingster som hadde avkom med testresultater i begge land. I det norske datasettet
hadde 108 av disse hingstene mellom 1 og 5 avkom med testdata, fire hingster hadde 6-10, og
bare én hadde mer enn 10 testede avkom i Norge. Hingstene hadde større avkomsgrupper i
Sverige hvor 28 hadde mer enn 100 avkom med testdata. Antall felles hingster var høyere enn
alle parvise sammenligninger i Thorén Hellsten et al (2008), og langt høyere enn de 20 felles
fedre som er angitt som et minimum av Mark et al (2005) for felles genetiske analyser i ulike
populasjoner av melkekyr. Den genetiske likheten mellom SWB og NWB var på 31%, men
SWB bidro med 98% av denne likheten, noe som var forventet gitt størrelsen på
populasjonene.
Arvegradene varierte noe mellom populasjonene, og arvegradsestimatene for NWB var
beheftet med større usikkerhet enn estimatene for SWB. Arvegradene var imidlertid moderate
til høye (0,15-0,74) og i samme område som estimerte arvegrader for tilsvarende egenskaper i
andre studier (Huizinga et al. 1990; Ducro et al. 2007, Viklund et al. 2008).
Den genetiske korrelasjonen mellom antatt like egenskaper i NWB og SWB varierte mellom
0,43-0,90 (tabell 2). Egenskapene som hadde høyest korrelasjon var eksteriør, sprangteknikk,
samt skritt under rytter, mens egenskaper med lavest korrelasjon var de to
temperamentsegenskapene; innstilling under sprangprøve og ridbarhet under rytter, samt
galopp under rytter.
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Tabell 2. Genetisk korrelasjon mellom tilsvarende egenskaper målt på
unghesttest i Norge og Sverige.
Genetisk korrelasjon
SE
Type
0,70
0,22
Skritt
0,69
0,30
Trav
0,60
0,27
Eksteriør
0,90
0,22
Sprangteknikk og kapasitet
0,87
0,14
Innstiling, sprangprøve
0,43
0,22
Skritt under rytter
0,88
0,29
Trav under rytter
0,77
0,21
Galopp under rytter
0,58
0,21
Ridbarhet under gangartsprøve
0,59
0,28

Sikkerheten på avlsverdiene til de 113 felles hingstene varierte fra 0,25 til 0,66 når bare
informasjon Norge ble benyttet, tilsvarende tall for Sverige var 0,78-0,83 (tabell 3). Begge
land fikk sikrere avlsverdier når informasjon fra det andre landet ble inkludert.
Tabell 3. Gjennomsnitt sikkerhet på avlsverdier for enkeltegenskaper for 113 hingster som har avkom med
testresultater i Norsk Varmblod (NWB) og Svensk Varmblod (SWB). Verdiene er gitt for nasjonal (NWB og
SWB) samt felles avlsverdiberegning. Relativ økning i sikkerhet er differansen fra nasjonal til felles
avlsverdiberegning.
Gjennomsnitt sikkerhet

Relativ økning i sikkerhet (%)

Trait

NWB

SWB

Felles

NWB

SWB

Type

0,31

0,83

0,85

174

2

Skritt

0,32

0,79

0,81

149

3

Trav

0,25

0,81

0,84

229

3

Eksteriør

0,44

0,72

0,75

70

3

Sprangteknikk og kapasitet

0,53

0,78

0,81

53

3

Innstiling, sprangprøve

0,45

0,76

0,78

73

2

Skritt under rytter

0,33

0,72

0,76

129

5

Trav under rytter

0,66

0,75

0,79

19

5

Galopp under rytter

0,42

0,73

0,77

82

5

Ridbarhet under gangartsprøve

0,35

0,72

0,76

121

5

Konklusjon
Den store økningen i sikkerhet på avlsverdier når NWB inkluderer informasjon fra SWB viser
at førstnevnte populasjon har mye å tjene på å inkludere informasjon fra beslektede
populasjoner i sin avlsverdiberegning. Resultatene antyder at internasjonal avlsverdivurdering
kan være nyttig i alle stambøker da også SWB fikk en økning i sikkerheten for de hingstene
som hadde avkom i begge land. Denne konklusjonen støttes av positive og relativt høye
korrelasjoner mellom egenskaper målt i de to populasjonene, og tilsvarende arvbarheter for de
samme egenskapene.
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Studie av temperament hos nasjonale hesteraser
HANNE FJERDINGBY OLSEN1 OG GUNNAR KLEMETSDAL1
¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Innledning
Temperament kan anses som en viktig bruksegenskap for de nasjonale hesterasene i Norge.
Temperament er i Handlingsplan for nasjonale hesteraser (Norsk Hestesenter, 2012)
beskrevet som en av egenskapene som kan gi disse rasene et fortrinn i markedet, dersom det
utvikles signaturaktiviteter hvor rasenes styrke og fortrinn utnyttes og videreutvikles.
I dagens utstillingssystem registreres egenskapen lynne på utstilling via en helhetlig vurdering
fra eksteriør- og bruksprøvedommere, samt fra veterinærundersøkelsen. Det gis kun en samlet
karakter, og det gis ingen oppløsning av lynne som en sammensatt egenskap.
Det er behov for å undersøke hvilke delkomponenter som i hovedsak utgjør temperamentet
hos nasjonale hesteraser, og vurdere hvilke komponenter som er viktig i forhold til
bruksegenskapene og hvordan det kan innhentes informasjon på enkeltdyr til bruk i
avlsarbeidet.
Material og metode
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse høsten 2012 for å få informasjon om temperament
hos nasjonale hesteraser. Spørreundersøkelsen besto av en demografisk del og en del hvor
adjektiver skulle graderes på en gradert skala fra 0 til 4, i tillegg til at man kunne krysse av for
«Vet ikke». Av de 43 adjektivene i undersøkelsen var 30 adjektiver hentet fra studiet til
Kristiansen (2011), som hadde adaptert sine adjektiver fra Stevenson-Hinde et al. (1980) og
Morris et al. (2002). I tillegg la vi til 13 egne adjektiver, ansett for å være ord og uttrykk brukt
til beskrivelse av norske hesters temperament (Tabell 1). Oversettelsen og utarbeidelsen av
adjektivene ble gjort i samråd med en arbeidsgruppe bestående av erfarne hestefolk fra de
nasjonale rasene.
Tabell 1. Adjektiver i spørreundersøkelsen, med forkortelser i parentes.
Lærevillig (LAV)*
Panisk (PAN)*
Oppfinnsom (OPP)
Selvsikker (SEL)
Avbalansert (AVB)
Heit (HEI)*
Nysgjerrig (NYS)
Berøringsfølsom (BER)*
Usikker (USI)
Robust (ROB)*
Hensynsfull (HEN)
Leken (LEK)
Aggressiv (AGG)
Lydfølsom (LYD)*
Irritabel (IRR)
Tolerant (TOL)
Visuelt følsom (VIS)*
Populær (POP)
Skvetten (SKV)
Glad i mennesker (GLA)*
Beskyttende (BES)
Stereotypisk (STE)
Stressømfintlig (STR)
Treg (TRE)
Selvstendig (SES)
Rastløs (RAS)
Sosial (SOS)
Dominant hester (DOH) Engstelig (ENG)
Avreagerende (AVR)*
Dominant mot
Sosialt intelligent (SOI)
Einstøing (EIN)
mennesker (DOM)*
* = norske adjektiver lagt til spørreundersøkelsen

Samarbeidsvillig (SAM)*

Arbeidsvillig (ARB)
Underkastende (UND)
Anspent (ANS)
Vennlig (VEN)*
Pålitelig (PAL)
Mistenksom (MIS)
Sta (STA)
Intelligent (INT)
Bakredd (BAK)*

Spørreundersøkelsen ble publisert på nettet, og markedsført gjennom organisasjonenes
nettsider, medlemsblader og via e-post og på sosiale medier. Målet var å få inn så mye data
som mulig på de fire nasjonale hesterasene; dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og
kaldblodstraver. Det kom inn til sammen 1197 besvarelser. Av disse var 6 besvarelser gjort på
varmblodstraver, 28 besvarelser gjort for uregistrert hest/hest i B-register og 1 besvarelse var
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blank. Disse ble ikke tatt med i videre beregninger. Vi valgte i tillegg å utelate 56 besvarelser
gjort av personer med alder 16 år eller yngre. Av de gjenværende 1106 besvarelsene var det
data på 1059 unike hester, siden 44 hadde multiple besvarelser, det vil si at flere personer
hadde besvart for samme hest. Respondentene på undersøkelsen ble vurdert til å være
representative for brukere av de fire rasene, med god spredning både på alder, kjønn, fylke,
utdanningsnivå og erfaringsgrunnlag.
Av de 1106 besvarelsene som ble tatt med til videre analyse hadde 4.1% krysset av for «Vet
ikke» på mer enn 10% av adjektivene («missing»), mens 28.6% av besvarelsene hadde
«missing» på 1-10% av adjektivgraderingene. Vi valgte i første omgang ikke å ta med dyr
med over 10% «missing» i videre analyse, mens øvrige dyr med «missing» fikk den
manglende verdien erstattet av et middeltall for adjektivet, basert på de komplette
besvarelsene. Duplikater innen dyr ble fjernet hvor vi beholdt besvarelser med mest
informasjon. Dette ga oss et datasett bestående av 214 dyr av dølahest, 294 dyr av fjordhest,
229 dyr av nordlandshest/lyngshest og 281 dyr av kaldblodstraver.
En enkel, preliminær variansanalyse av datasettet viste effekt av rase, og vi valgte derfor i
første omgang å gå videre med beregninger innen rase. Det ble gjennomført en faktoranalyse,
som er en multivariat metode for å se på kovariansstruktur mellom ulike variable og finne
eventuelt underliggende, uobserverbare faktorer (Johnson & Wichern, 2002). Faktorladninger
ble estimert ved bruk av prinsipal komponent analyse. Minste egenverdi som ble akseptert ble
satt til 1 (‘mineigen=1’), og estimat (prior) for en variabels fellesvarians med andre variable
ble satt til største absolutte korrelasjon mellom variablene (‘prior=max’). For å oppnå en
enklere struktur på faktorladningene ble det valgt en varimax rotasjon (‘rotate=varimax’).
Resultat og diskusjon
Faktoranalysen pekte i retning av fem faktorer for alle de fire rasene (Tabell 2). For dølahest,
fjordhest og nordlandshest/lyngshest hadde faktorene relativt like adjektiver knyttet til seg,
mens kaldblodstraver hadde en litt annen sammensetning av sine faktorer. Dette var som
forventet, da det var kaldblodstraver som også skilte seg ut i den preliminære variansanalysen
som viste raseeffekt. For de tre førstnevnte rasene pekte deres faktorer i retning av: 1)
reaktivitet/engstelighet (anxiousness), 2) sosiale egenskaper/selskapelighet (sociability), 3)
bruksevne/arbeidsevne, 4) nysgjerrighet/utstråling (inquisitiveness) og 5)
dominans/flokkegenskaper (dominance). Når det gjelder kaldblodstraver hadde den også
samme faktorer tolket som reaktivitet/engstelighet, nysgjerrighet/utstråling og
dominans/flokkegenskaper. Men det så ut til at faktorene tilsvarende sosiale
egenskaper/selskapelighet og bruksevne/arbeidsevne var sammenslått hos kaldblodstraveren,
og at den i stedet hadde en annen faktor som kan tolkes i retning av tenningsnivå
(excitability), med adjektiver som heit, anspent stressømfintlig, rastløs, berøringsfølsom og
ikke treg (Tabell 2).
Tolkningene av faktorene stemmer godt overens med andre tilsvarende studier ved bruk av
spørreskjema, jfr. engelske oversettelser i parentes bak hver tolkning (e.g. Morris et al., 2002;
Lloyd et al., 2007; Kristensen, 2011).
Noen av adjektivene hadde ikke nevneverdig betydning for noen av faktorene. For eksempel
gjaldt dette stereotypisk, sosialt intelligent, oppfinnsom og avreagerende, gjeldende for alle
fire rasene. Dette tolkningsspørsmålet må sees nærmere på i videre arbeid.
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I det eksisterende utstillingssystemet kan man tenke seg at faktorene sosiale egenskaper,
bruksevne/arbeidsevne og nysgjerrighet/utstråling helt eller delvis kan dekkes gjennom
henholdsvis veterinærundersøkelse, bruksprøver og eksteriørbedømming, mens det
antakeligvis er behov for å utvikle en egen testmetode for faktoren reaktivitet.
Signaturaktivitet for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, som er en sportsaktivitet
under utvikling i henhold til Handlingsplan for nasjonale hesteraser (Norsk Hestesenter,
2012), vil i så fall kunne bidra til å samle inn informasjon om en eller flere faktorer som det er
ønskelig å framheve som en viktig del av rasenes identitet. Den siste faktoren, dominans, har
sannsynligvis sammenheng med flokkegenskaper, og vil være mindre interessant for
temperament som bruksegenskap.
Tabell 2. Adjektiver med faktorladninger over
tilstedeværelse av dette adjektivet i faktoren.
Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
SKV1,2,3,4
(-)RAS1
LAR1,2,3
1,2,3,4
1,2,3
PAN
(-)IRR
(-)STA1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
(-)AVB
PAL
SAM1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
VIS
POP
ARB1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
(-)SEL
VEN
(-)TRE1,3
1,2,3,4
1,2,3
LYD
(-)AGG
INT1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4
USI
HEN
(-)DOM3
1,2,3,4
1,2,3,4
STR
(-)DOM
SOS4
1,2,3,4
2,3
ENG
GLA
GLA4
1,2,3,4
2,3,4
BAK
TOL
LEK4
1,2,3
3
ANS
(-)MIS
(-)EIN4
1,2,3,4
4
(-)PAL
SAM
NYS4
1,2,3
4
MIS
(-)STA
VEN4
1,2
4
HEI
ARB
(-)ROB2,3,4
LAR4
2
RAS
INT4
3
SES
1
= dølahest
2
= fjordhest
3
= nordlandshest/lyngshest
4
= kaldblodstraver

0.4 innen hver faktor. Negative ladninger representerer motsatt
Faktor 4
SOS1,3
LEK1,2,3
NYS1,2,3
GLA1,2
(-)EIN1,2,3
HEI4
(-)TRE4
ANS4
STR4
RAS4
BER4

Faktor 5
DOH2,3,4
(-)UND2,3,4
BES3
SES4

Det understrekes at de presenterte resultatene er høyst foreløpige, men at arbeidet så langt ser
ut til å underbygge behovet for en mer nyansert behandling av temperament som egenskap. I
videre arbeid skal det også beregnes arvegrad for de ulike delene som temperament kan
dekomponeres i, samt vurdere hvordan man bedre kan registrere temperament som egenskap i
avlsarbeidet.
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Ormemiddelresistens hos hestens små strongylider

¹CARL FREDRIK IHLER¹, INGER SOFIE HAMNES² OG JOHAN ÅKERSTEDT³
Institutt for sport og familiedyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, ²Veterinærinstituttet,
³Veterinærinstituttet, Sandnes

Oslo,

Innledning
Infeksjoner med mage-tarm parasitter hos hest er en trussel mot god helse og dyrevelferd. For
å kunne ha kontroll over disse infeksjonene blir ulike kontrolltiltak satt i verk. Selv om det de
i de siste tiårene er lagt stor vekt på ikke-medikamentelle forebyggende tiltak, er fortsatt bruk
av ormemidler (anthelmintika) et viktig kontrolltiltak. Bruk av anthelmintika skjøt for alvor
fart med utviklingen av virkestoffet thiabendasol for vel 50 år siden. I løpet av de neste 15
årene er nye bredspektrede virkestoffer slik at vi per i dag har tre ulike klasser av ormemidler
med ulike virkningsmekanismer; benzimidasoler (BZ), tetra-hydropyrimidiner (TP) og
makrosykliske laktoner (ML). Det er her i landet registrert preparater til hest innenfor alle
klassene.
Anthelmintikaresistens (AR) er definert som “genetically transmitted loss of sensitivity of a
drug in worm populations that were previously sensitive to the same drug” (Køhler, 2001).
Resistensen er altså arvbar og er resultat av en seleksjon av resistente ormer i en
ormepopulasjon.
Hos hesteparasitter ble de første tegn på resistens mot bredspektrede anthelmintika påvist
allerede på 60-tallet; benzimidasolresistens mot hestens små strongylider (Drudge og Lyons,
1965). I løpet av de neste to tiårene ble BZ- resistens på vist verden over hos de små
strongylidene. Samme resistens er også påvist i de skandinaviske land ( Nilsson et al, 1989,
Bjørn et al., 1991 og Ihler, 1995).
Det er i tillegg også påvist restens overfor TP hos de små strongylidene (Craven et al.,1998,
Lind et al., 2007). Når det gjelder de anthelmintikaklassen ML er det ikke til nå registrert
resistens hos de små strongylidene, men ML resistens hos hestens spolorm påvist både i
Sverige og Danmark (Lindgren et al., 2008, Schougaard og Nielsen, 2007).
Hensikten med denne undersøkelsen var å se om utbredelsen av resistensen har forandret seg
noe i forhold til den norske undersøkelsen som ble gjort på nittitallet (Ihler, 1995).

Materiale og metode
Hester og studiedesign
Det ble plukket ut 20 staller på Østlandet og i Rogaland, til sammen 323 hester. I materiale
inngår både kaldblods- og varmblodstraver, islandshest, fjording, dølehest og ridehester av
ulike raser. I undersøkelsesperioden var hestene oppstallet innendørs om natta og gikk i
luftegårder uten tilgjengelig gras på dagtid. Hesten ble fôret på høy og eller plastemballert
grovfôr og kraftfôr etter bruk.
Resistensundersøkelsen ble foretatt med en eggreduksjonstest som er den mest anerkjente
metode å gjøre slike undersøkelser på i felt. I staller med over 15 hester ble hestene delt i 3
grupper randomisert. Hestene ble etter uttak av fæcesprøve behandlet med enten fenbendasol
7,5 mg per kg (Panacur®), pyrantel 19mg per kg (Banminth®) eller ivermectin 0,2 mg per
kg (Ivomec®). Doseringene er i henhold til produsentenes anbefalinger. Staller med færre enn
15 hester ble delt i 2 grupper hvor den ene gruppa ble behandlet med fenbendasol og den ande
enten med pyrantel eller ivermectin. Hestens vekt ble estimert ut fra formelen: vekt i kg = B x
6,25 – 625, hvor B= brystomfang i cm. For føll ble vekten estimert som fødselsvekt 50 kg +
1,25x alder i dager. Ny fæcesprøve ble tatt 14 dager etter behandling. Ingen av hestene var
behandlet med ormemidler de siste 3 måneder før undersøkelsen.
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Parasittologisk undersøkelse
Fæcesprøvene ble tatt rektalt hvis ikke fersk fæces var tilgjengelig. Prøvene ble oppbevart ved
4 0 C til den parasittologiske undersøkelsen ble foretatt. Eggtellingen ble foretatt ved en
modifisert Mc Master teknikk ved hjelp av Whitlocks tellekammer (Whitlock et al, 1980) med
en deteksjonsgrense på 10 egg per gram (EPG). Larvekulturer ble etablert ved ved at 20-30g
fæces ble inkubert i en uke og larvene ble samlet ved Baerman teknikk og differensiert i
henhold til morfologi (Lichtenfels, 1975) i 15 av de 20 stallene. Kun prøver med > 50 EPG
ble brukt til larvekulturer. Det ble identifisert 100 larver pr. prøve. Hvis antall larver var <
100 ble alle larvene identifisert.
Beregning av FECR
Eggreduksjonen ble beregnet for hvert individ i behandlingsgruppen i hver stall. Det ble
beregnet gjennomsnitt av eggreduksjonene med tilhørende 95 % konfidensintervall. AR var
tilstede når FECR < 95% og nedre 95 % konfidensintervall < 90% (Ihler, 1995). Hester med <
50 EPG ved behandling ble utelukket i studien.

Resultater
I alt ble 323 hester fra de 20 stallene undersøkt. Alderen på hestene var fra 4 måneder til 16
år. Tre staller ble ekskludert fra studien da det var for få hester med > 50 EPG før
behandlingen, totalt 64 hester. Ut over det ble 73 hester utelukket fordi EPG var < 50 eller at
prøve etter behandling mangler. Totalt var 186 hester fordelt på 17 staller med i den endelige
beregningen av FECR. Resultatene av FECR testen er gjengitt i Tabell 1. Store strongylider
ble påvist i 5 hester fra 3 staller i henhold til larvenes morfologi. Det ble ikke påvist store
strongylidelarver etter behandling. Det var ikke tilstrekkelig antall hester hvor det ble påvist
spolormegg til at det var mulig å beregne noen eggreduksjon for spolorm i denne studien.
Tabell 1.
FECR og nedre 95% konfidensintervall (k) for fenbendasol(FBZ), pyrantel(PYR) og ivermecitn (IVM). N=
antall hester i hver behandlingsgruppe.
N FECR (k)
N FECR (k)
N FECR (k)
Stall
FBZ
PYR
IVM
1
4 32,0 (-20,3)
5 100 (100)
2
6 48,8 (4,9
7 100 (100)
3
3 48,6 (-42,0)
4 92,2 (80,5)
4 100 (100)
4
4 37,3 (-63,4)
4 100 (100)
5
3 38,4 (-61,2)
3 100 (100)
6
6 57,1 (24,0)
6 100 (100)
7
6 28,6 (-40,2)
5 76,6 (53,5)
6 100 (100)
9
4 61,4 (31,2)
3 100 (100)
10
8 69,4 (45,4)
8 100 (100)
11
7 49,2 (-21,9)
6 100 (100)
12
4 68,3 (30,5)
5 100 (100)
13
8 36,6 (-19,3)
6 99,1 (97,6)
14
5 47,5 (10,1)
15
6 -117,4 (-345,2) 5 84,4 (59,9)
4 100 (100)
17
3 -172,0 (-721,7)
5 -8,3 (-89,5)
18
3 55,0 (21,4)
4 83,8 (34,7) 3 100 (100)
19
5 71,7 (24,8)
3 87,8 (41,3)
5 100 (100)
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Utfra tabellen går det fram at alle besetninger/staller som er undersøkt for resistens mot
fenbendasol har resistente populasjoner av små strongylider. Det samme gjelder for de 6
stallene som er undersøkt for resistens mot pyrantel. Ivermectin har tilnærmet 100 % effekt i
alle besetningene, noe som tilsier at det ikke er registrert resistente populasjoner mot de
makrosykliske laktonene.

Diskusjon
Resistens mot BZ og TP er i denne undersøkelsen påvist i alle besetningene for hestens små
strongylider. Dette er en videre utvikling fra undersøkelsen fra 1995 (Ihler, 1995) hvor
resistensen for ble påvist i 14 av 17 besetninger, og TP resistensen er nå forandret seg fra
mistanke til resistens til at resistens er påvist i de 7 undersøkte besetningene. Det ser altså ut
til at vi har kommet i en situasjon at BZ og TP ikke lenger virker lenger på de små
strongylidepopulasjonene. Derfor må det nå diskuteres om små strongylider må fjernes som
indikasjon på disse preparatene. Dette må tas opp med både legemiddelprodusentene og
myndigheter.
Mangel eller ingen virkning av disse preparatene på små strongylider gjør at en må
intensivere bruken av ikke-medikamentelle kontrolltiltak som beiteskifte, sambeiting med
andre dyreslag, redusert dyretetthet på beiter og luftegårdshygiene. I tillegg må en vurdere
såkalt målrettet strategisk behandling hvor en bare behandler dyr med over et visst eggstål for
å redusere eksponeringen av ormemidlet på ormepopulasjonens som helhet.
Nye medikamenter med annen virkningsmekanisme enn de eksisterende er ikke kommet på
markedet etter midten på 70-tallet, og må intensivere informasjonen til hesteeiere om den
situasjonen vi er kommet i når det gjelder anthelmintikaresistens.
Prosjektet er en del av det svensk/norske samarbeidet om forskning på hest og finansiert av Norges
forskningsråd 202979 HESTEFORSK med midler fra Norsk Rikstoto og Jordbruksavtalen
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Kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner hos hest. En
spørreundersøkelse blant hesteeiere.
INGER SOFIE HAMNES1, CECILE MEJDELL2, ANN MARGARET GRØNDAHL2, CARL FREDRIK
IHLER3
1

Seksjon for parasittologi, Veterinærinstituttet Oslo.2 Seksjon for sjukdomsforebygging og dyrevelferd,
Veterinærinstituttet Oslo, 3 Institutt for sport og familiedyrmedisin, Norges veterinærhøgskole Oslo.

Bakgrunn
Antall hester i Norge er økende, i 2012 ble det estimert at det var rundt 125000 hester i Norge
(Vik og Farstad 2012), mens det i 2009 ble anslått å være mellom 50000 og 60000 hester i
Norge. Vik og Farstads (2012) undersøkelse viste at det på det daværende tidspunkt var 47668
registrerte hesteeiere i Norge. Antar man at det også finnes noen uregistrerte hesteeiere vil
tallet hesteeiere i Norge trolig være noe høyere. Syttito prosent av de som driver med
hestehold angir at dette skjer i hobby/fritids/rekreasjons øyemed (Vik og Farstad, 2012).
Mage-tarm parasitter er vanlige hos hest, da spesielt de såkalte små strongylidene. I årtier har
ormemidler (anthelmintika) vært sentrale som kontrolltiltak mot infeksjoner mot disse
parasittene. De siste tiårene har det vært et stadig økende fokus på ikke-medikamentelle tiltak
for å kontrollere parasittinfeksjoner etter at et stadig økende antall rapporter om resistens mot
ormemidler har kommet fra store deler av verden (von Samson-Himmelstjerna, 2012).
I Norge vet vi forholdsvis lite om hva slags tiltak hesteeiere faktisk bruker for å bekjempe
parasitter hos hestene sine eller hvilke kilder de bruker når de bestemmer seg for hvilke
kontrolltiltak de skal sette i verk.
Som en del av et større prosjekt, «Gastrointestinale nematoder hos hest.
Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner», ønsket vi å
undersøke nærmere hvilke rutiner eiere/ansvarlige for små og store hestehold har for å holde
innvollsparasitter hos hestene sine i sjakk og hvilke kilder de baserer sine kontrollopplegg på.

Materiale og metoder
Spørreskjemaer ble sendt per post til 191 store besetninger (6-97 hester) og 65 små
besetninger (1-3 hester) ble intervjuet per telefon.
I spørreskjemaene ønsket vi å innhente informasjon om hesteholdets sammensetning, rutiner
rundt bruk av beite og luftegårder, rutiner rundt kontrolltiltak mot parasitter, kilder til
informasjon om parasittbekjempelse.
En liste over aktuelle store besetninger ble laget vesentlig på bakgrunn av informasjon fra
internett og dels ved å inkludere store besetninger som har vært i kontakt med Carl Fredrik
Ihler ved Norges Veterinærhøgskole. Det var et mål å få med flest mulig deler av landet og
flest mulig typer hestehold. Etthundre og ni (57 %) av de store besetningene svarte på
spørreundersøkelsen.
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Små besetninger ble rekruttert via lokale veterinærer og hovedkriteriene var at de skulle ha få
hester og ha lite utskifting av hestene i besetningen da vi også ønsket å komme i kontakt med
besetninger i denne kategorien som kunne delta i et eggtellingsprosjekt. Potensielle
besetninger ble kontaktet per telefon og spørsmålene i spørreskjemaet gjennomgått. I alt 65
besetninger deltok i denne undersøkelsen.
Blant de store besetningene var det hovedsakelig travstaller, galloppstaller, ridestaller,
stutterier/hingstestasjoner og islandshestestaller med travhester, varmblods-, fullblods- og
spranghester, dølahester, fjordinger, ponnier, islandshester og flere andre raser. I de små
besetningene var det et vidt spekter av hesteraser.

Resultater
Hovedvekten av deltagende staller var fra Østlandsområdet, men også Sør-, Vest-, Midt- og
Nord-Norge var representert. Størrelsen på besetningene varierte fra 1 – 97 hester. Små
besetninger hadde gjennomsnittlig 2 hester, store besetninger 26 hester.
Noen av resultatene fra spørreundersøkelsene er presentert her.
Blant små besetninger benyttet 98 % seg av beite i sommerhalvåret, mens 87,5 % av de store
besetningene gjorde det samme. Omtrent en fjerdedel oppgav at de benyttet sambeite mellom
hest og andre dyrearter, i hovedsak sau, storfe og geit. Blant små besetninger var det en større
andel som oppgav at de brukte gamle beiter enn tilsvarende blant de store besetningene,
henholdsvis 72 % og 54 %.
Store besetninger brukte luftegård gjennomsnittlig 11 måneder per år, mens små besetninger
benyttet dette gjennomsnittlig 8 måneder per år.
Mer enn 70 % av besetningene oppgav at de fjernet møkk fra luftegårdene, frekvensen
varierte fra opp-pløying hvert annet år til daglig om sommeren.
Alle store besetninger oppgav at de brukte ormemidler, mens 15 % av de små besetningene
oppgav at de ikke brukte anthelmintika på hestene sine. Andelen besetninger som anså
parasittbehandling som viktig er nær 100 %. Forholdsvis få av besetningene hadde sendt inn
avføringsprøver fra friske hester for å få sjekket parasittstatus, henholdsvis 21 % av store og 8
% av små besetninger.
Tabell 1. Antall parasittbehandlinger per år
Store besetninger (%)

Små besetninger (%)

0

5,9

1 eller 2 behandlinger

14,8

62,7

3 behandlinger

45,4

25,5

4 behandlinger

34,3

5,9

5 eller fler

5,6

0

Antall parasittbehandlinger per år
Mindre enn 1 behandling
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Tabell 2. Viktigste kilde til informasjon om parasittbekjempelse hos hest
Viktigste kilde til informasjon om
parasittbekjempelse

Store besetninger (%)

Små besetninger (%)

Veterinærens anbefaling

74,1

3,1

Bøker

4,6

50,8

Fagblader

12

9,2

Kollegaer

6,5

32,3

Annet

2,8

4,6

Diskusjon
Det er stor variasjon blant de deltakende besetningene når det gjelder antall hester, type stall,
bruk av beiter og luftegårder, og parasittbekjempelse. Dette er som forventet da hestehold er
en mangfoldig bransje.
Det er noen interessante forskjeller mellom svarene fra store og små besetninger. Svært få av
de små besetningene angir veterinæren som en viktig kilde til informasjon om
parasittbehandling – over nitti prosent angir at veterinæren er deres minst viktige kilde. Hos
store besetninger er veterinæren den klart viktigste kilden til slik informasjon. Hvorfor står
veterinærer så svakt som informasjonskilde for denne gruppen?
Med tanke på den økende resistensproblematikken viser svarene i undersøkelsen at mange
besetninger kan ha noe å hente med hensyn på ikke-medikamentell parasittkontroll ved å
endre på rutiner som bruk av (gammelt) beite og hyppigere fjerning av møkk fra luftegårder
for å minske smittepresset fra miljøet.
En annen tydelig forskjell mellom store og små besetninger er antall parasittbehandlinger per
år, store besetninger behandler betydelig hyppigere enn små besetninger. Noe av denne
forskjellen i behandlingshyppighet kan forklares med ulikheter i alderssammensetningen i
besetningene, bruk av luftegårder hele året hvor det er antatt høyere smittepress enn på store
beiter.
Undersøkelsen viser at der er et betydelig behov for informasjon til hestebesetninger, både
små og store, når det gjelder parasittbekjempelsesstrategier, både av medikamentell og ikkemedikamentell art
Prosjektet er en del av det svensk/norske samarbeidet om forskning på hest og er finansiert av
Norges Forskningsråd med midler fra Norsk Rikstoto og Jordbruksavtalen og Stiftelsen
Svensk Hästforskning.

Referanser
Vik, J. og Farstad, M, 2012. Hest, hestehold og fôring: Status for hesteholdet i Norge. Rapport 2/2012. Norsk
Senter for Bygdeforskning.
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relevance and implications for control. Veterinary Parasitology, 185: 2-8.
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Husdyravl og dyrevelferd – workshop
BJARNE O. BRAASTAD
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Formålet med workshop’en
Dyrevelferdsloven gir rammer og krav til mer eller mindre alle sider ved husdyrholdet. Det
har hittil vært mest fokus på miljøforholdene for dyra, men det må tas hensyn til alle aspekter
ved dyreholdet som påvirker enkeltindividers velferd eller den respekt vi viser overfor dyra
(§§1-2). I denne workshop’en skal vi sette søkelys på avlsparagrafen (§25) i
Dyrevelferdsloven. Loven stiller krav om en bevisst holdning til hvordan dyr avles, slik at
ikke dyrevelferden blir svekket. Innlegg fra Mattilsynet vil klargjøre hvor langt disse kravene
går, mens tre husdyravlsorganisasjoner vil redegjøre for hvordan de sikrer at lovens
intensjoner blir fulgt. Etter innleggene vil det bli en diskusjonsrunde.

Dyrevelferdsloven og avlsparagrafen

Dyrevelferd kan defineres som ”individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske
tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø”. Landbruks- og matdepartementet er
enig i at dyrevelferd kan defineres slik (Ot.prp. nr. 15 2008-2009, side 19), og definisjonen vil
derfor være førende for hvordan en skal bruke og tolke loven. Dyrevelferd er en egenskap ved
individet, ikke flokken. Dette er like viktig innen husdyravl, der en må avle slik at alle
individer oppnår god velferd.
Lovteksten i avlsparagrafen (§25) lyder slik:
”Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner
negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne
bestemmelsen.
Dette er formuleringer som avlsorganisasjonene aktivt må forholde seg til. For å sikre at
fysiske og mentale funksjoner ikke påvirkes negativt av husdyravlen, må det finnes fysiske,
helsemessige og atferdsmessige mål som dokumenterer dette over tid. For å sikre at dyrs
mulighet til å utøve naturlig atferd ikke reduseres som følge av genetiske endringer, må det
finnes individspesifikke mål på naturlig atferd i vanlige husdyrmiljøer med jevne mellomrom
innen aktuelle raser og avlslinjer.
Hvis dyr får arveanlegg som viser en negativ utvikling i disse faktorene, er det altså ikke
lenger tillatt å bruke disse dyra til avl. Da er en avhengig av at tilstrekkelig genetisk variasjon
finnes, slik at trenden kan snus. I workshop’en er det viktig å få avklart hvordan situasjonen er
i dag og ikke minst om de aktuelle faktorene faktisk måles. Data for gjennomsnittet av en
dyrepopulasjon er ikke nok. For å sikre kravet til individuell dyrevelferd, må en ha spesiell
fokus på variasjonen i materialet. Det kan være behov for å utvikle nye metoder eller rutiner
som sikrer at relevante mål finnes og brukes aktivt i avlsarbeidet.
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Innleggene under workshop’en

Workshop’en består av fire hovedinnlegg:
Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, Mattilsynet: ”Avlsparagrafen i dyrevelferdsloven – Hva
krever den av husdyravlen?”
Trygve Roger Solberg, avlssjef, Geno: ”Hva gjør Geno for å sikre at dyrevelferdslovens krav
til husdyravl blir fulgt?”
Torunn Aasmundstad, forsker, og Peer Ola Hofmo, overveterinær, Norsvin: ”Hva gjør
Norsvin for å sikre at dyrevelferdens krav til husdyravl blir fulgt?”
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef, Norsk Sau og Geit: ”Hva gjør NSG for å sikre at
dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt?”

Diskusjon

Det er viktig å diskutere i hvilken grad husdyravlsorganisasjonene arbeider på riktig måte for
å sikre dyrevelferden i avlsarbeidet. Hva er det egentlig loven krever, og dekker avlen alle
disse aspektene? Disse spørsmålene er de mest sentrale:
 Hvor langt går egentlig kravene i dyrevelferdsloven? Vil det komme nærmere
forskrifter?
 Hvilke avlsutfordringer finnes innen husdyras fysiske og psykiske helse?
 Hvilke testkriterier bruker avlsorganisasjonene for å kartlegge eventuelle
velferdsproblemer som kan ha en genetisk basis?
 Trengs nye metoder eller rutiner, og har avlsorganisasjonene noe å lære av hverandre?
 Er det vanskelig å balansere hensynene til dyrevelferd og funksjonsegenskaper?
 Hvor trengs det evt. forskning på avlsbetingede velferdsproblemer i husdyrholdet?
Man kunne stilt opp akkurat de samme spørsmålene for avl på selskapsdyr, hest og
oppdrettsfisk, men på Husdyrforsøksmøtet er det husdyra i landbruket som er i fokus.

Referanser
Ot.prp. nr. 15, 2008-2009. Om lov om dyrevelferd. Det kgl. Landbruks- og matdepartement.
Dyrevelferdsloven, 2009. Lov 2009-06-19 nr. 97: Lov om dyrevelferd. Det kgl. Landbruks- og matdepartement.

427

Husdyrforsøksmøtet 2013

Avlsparagrafen i dyrevelferdsloven: Hva krever den av
husdyravlen
TORUNN KNÆVELSRUD
Seksjonssjef dyrevelferd og fiskehelse, Mattilsynet

Innledning
Bestemmelser om avl av dyr ble tatt inn i lov 20. desember 1974 nr 73 (dyrevernloven) i 1993
(1) og er videreført i lov 19. juni 2009 nr 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) (2).
Avlsparagrafen setter krav både ut fra hensyn til dyrenes velferd og ut fra etiske hensyn. Lov
2. april 1993 nr 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.
(genteknologiloven) (3) skal også bl.a. ivareta etiske hensyn.
Dyrevelferdsloven forvaltes av Mattilsynet. Pålegg og sanksjoner er dårlig egnet for å fremme
etterlevelse. Bestemmelsen fungerer heller som en norm som grunnlag for
avlsorganisasjonenes retningslinjer.

Lovverket
Dyrevernloven
Dyrevernloven hadde et forbud mot både tradisjonell avl og genteknologiske metoder som
gjorde dyret uskikket til å utøve normal atferd, påvirket fysiologiske funksjoner i uheldig
retning eller påførte dyret unødig lidelse. Endring gjennom avl var også forbudt dersom
endringen vekket allmenne etiske reaksjoner. Det var forbudt å avle videre på dyr som hadde
de nevnte endringene, også dersom endringene var oppstått naturlig ved mutasjoner.
Første del av bestemmelsen var åpenbart gitt av hensyn til dyrenes velferd og gjenspeilet
lovens hovedbestemmelse i § 2:
«Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så
det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.»
Punktet om allmenne etiske reaksjoner er det imidlertid vanskelig å knytte opp mot
hovedbestemmelsen, og det kan synes som det var menneskenes følelser heller enn dyrenes
velferd som skulle vernes. Lovens forarbeider gir ingen konkrete eksempler på hva slags
endringer som kan tenkes å rammes av denne bestemmelsen (1).
Avlsbestemmelsen kom inn i dyrevelferdsloven i 1993 som en følge av arbeidet med
genteknologiloven. I Ot prp nr 8 (1992-93) står det bl.a.: «Forslagene presiserer også at lovens
prinsipper om hensynet til dyrets integritet og trivsel også gjelder ved bruk av moderne
bioteknologi og klargjør de etiske hensyn som skal ivaretas når det gjelder avlsarbeid…» (1).
Vektlegging av etiske hensyn og dyrets integritet i lovteksten og proposisjonen peker frem
mot dyrevelferdslovens ord om respekt for dyr og dyrs egenverdi.
Dyrevelferdsloven
Dyrevelferdsloven trådt i krav 01.01.2010. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd
og respekt for dyr (§ 1). I følge § 3 har dyr egenverdi uavhengig av den nytteverdi de måtte ha
for mennesker (2). Begrepene «respekt for dyr» og «egenverdi» bringer inn en ny og viktig
etisk dimensjon i lovverket. Også handlinger som ikke påfører dyrene «unødige påkjenninger
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og belastninger» (§ 3), kan være i strid med loven dersom dyrene behandles på en respektløs
måte. Bestemmelsen om dyrs egenverdi bygger på erkjennelsen av at dyr er sansende vesener
med evne til positive og negative opplevelser (4).
Dyrevelferdsloven § 25 om avl lyder:
«Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt,
eller som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om avl av dyr i strid med prinsippene i denne
bestemmelsen.»
Bestemmelsen er videreført fra dyrevernloven i en litt justert form, med et nytt påbud i første
ledd om at avl skal gi robuste dyr. Avlsparagrafen kan lett knyttes opp mot bestemmelsene
om respekt for dyr i lovens § 1 og om dyrs egenverdi i § 3. Bestemmelsen reflekteres i flere
forskrifter om hold av produksjonsdyr og akvakulturdyr (småfe, fjørfe, pelsdyr, storfe, svin,
fisk) (5, 6, 7, 8, 9, 10). Gjennom forskrift kan det gjøres unntak fra bestemmelsen for bruk av
dyr i forsøk (§ 13).
I høringsnotatet (4) viser departementet til dyrevelferdsmeldingens etiske plattform om at
funksjonsfriske dyr skal være forutsetningen for alle typer avl (11). Det må tas mer hensyn til
helse ved avl av dyr, og det er viktig å hindre at raser avles frem og oppformeres i strid med
denne bestemmelsen. Departementet viser til særlige utfordringer ved å håndheve
bestemmelsen med tanke på innførte dyr som kan tenkes å lide i Norge som følge av defekter
skapt gjennom avl, men gir ingen eksempler.
Hva som kan tenkes å vekke allmenne etiske reaksjoner, blir ikke nærmere omtalt. Flere
høringsinstanser etterlyste hva som er en «allmenn» reaksjon, og hvem som skal kartlegge og
vurdere slike reaksjonene. Departementet viser til at bestemmelsen må håndheves gjennom
utøvelse av skjønn. Ansvarlig myndighet (Mattilsynet) må gjøre sine vurderinger basert på
den oppfatningen som reflekteres i samfunnet, og en faglig vurdering av om den aktuelle
handlingen innebærer dyrevelferdsmessig uheldige forhold (12).
Genteknologiloven
Genteknologiloven har til formål (§ 1) «å sikre at framstilling og bruk av genmodifiserte
organismer og framstilling av klonede dyr skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig
måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige
skadevirkninger».
Genteknologi defineres som teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres,
modifiseres og innsettes i levende celler eller virus. Kloning av dyr er enhver teknikk for
framstilling av dyr med likt eller tilnærmet likt arvemateriale (§ 4) (3).
Forbud mot kloning av høyerestående dyregrupper ble tatt inn i 2004 (§ 11.a): «Det er forbudt
å klone virveldyr og krepsdyr.»
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Det kan gis dispensasjon fra forbudet for kloning i biologisk og medisinsk grunnforskning
eller medisinsk virksomhet, men det må i følge loven være en balanse mellom dyreetiske
hensyn og forventet nytte, og søknaden skal redegjøre for hensynet til dyrets integritet,
instinkter og trivsel. Det er altså en overlapp mellom genteknologiloven og dyrevelferdsloven
når det gjelder hensynet til både etikk og dyrevelferd.

Forvaltning av regelverket
Aktuelle utfordringer
Negative og uetiske følger av avl er relevante problemstillinger for både produksjonsdyr
inkludert fisk, selskapsdyr og forsøksdyr. Avl på rasetypiske trekk hos hund kan gi
ufysiologiske og helseskadelige følger. Innen forsøksdyr er det behov for å avle frem
dyremodeller og et mest mulig enhetlig dyremateriale. Forsøksdyrregelverket setter strenge
krav, men grensen for «unødige påkjenninger og belastninger» (dyrevelferdsloven § 3) og
«allmenne etiske reaksjoner» kan være en annen enn ved avl av produksjonsdyr og kjæledyr.
Avl for ønskede produksjonsegenskaper har hatt utilsiktede negative bieffekter for dyrs helse
og funksjonsevne. Dette gjelder særlig for arter med stort potensial for rask vekst og høy
produksjon, som slaktekylling og fisk.
Det er ikke alltid åpenbart hvor grensen går for hva som er nyttig for dyret, og hva som er
negativt eller etisk uakseptabelt. Det regnes ikke som forsvarlig å bruke avl for å kompensere
for mangler i miljøet eller tilpasse dyr til oppgaver de ikke er egnet til. Men domestisering og
lavt aggresjonsnivå regnes som en positiv tilpassing, og dyrevelferdsregelverket har krav om
tilpasningsevne og tamhet. Men et avlsmål om inaktive dyr uten interesse for omgivelsen vil
være i strid med loven. Det er ofte ikke snakk om enten/eller-egenskaper, men om grader.
Oppdrett av dyr basert på importerte avlsdyr, uten noe norsk alternativ, utgjør en særlig
utfordring.
Den hurtige veksten hos slaktekylling innebærer alvorlige
dyrevelferdsutfordringer som skjelettskader, hjerte-kar-sykdommer og restriktiv fôring av
foreldredyr. Et forbud mot norsk oppdrett av slaktekylling på dette grunnlag er imidlertid ikke
realistisk, og et slikt problem må løses gjennom EU-arbeid.
Bakgrunn for skjønn
Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. I
uttalelsen «Dagens husdyravl i et etisk perspektiv» fra 2009 (13) fremholder Rådet sin
bekymring for fjørfeavlen, med ensidig vekt på produktivitet og sterk reduksjon i genetisk
variasjon. Uttalelsen peker også spesielt på lynne og tilpasningsevne hos pelsdyr, og på
morsegenskaper og benkvalitet hos svin. I 1998 avga Rådet uttalelsen «Hundeavl – en etisk
vurdering» (14). Uttalelser fra Rådet vil være ett viktig grunnlag for Mattilsynets
skjønnsutøvelse.
Håndheving
Avlsparagrafen er et typisk eksempel på en normgivende bestemmelse som det ikke er lett å
forvalte gjennom vedtak og sanksjoner, og det finnes ingen eksempler på håndheving fra
myndighetenes side. Det er antakelig lettere å gripe inn overfor ny import eller et helt nytt
avlsprinsipp enn overfor eksisterende avl. Det nærmeste vi kommer, er en sak for EFdomstolen (C-162/97) mellom en svensk importør og den svenske stat om innførsel av
storferasen belgisk blå. Rasen har anlegg for abnormt utviklet muskulatur, som bl.a. gir
benproblemer og fødselsproblemer. Norge fikk uttale seg i saken pga vårt nasjonale regelverk.
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Svenske myndigheter fikk medhold i at de kan nekte avl av belgisk blå, men ikke innførsel av
kalv eller embryo for oppdrett til slakt. Antakelig vil det samme gjelde for Norge (15).
Arbeidet med forsvarlig avl er i praksis overlatt til avlsorganisasjonene. Det finnes flere
retningslinjer som spesielt nevner helse og sunnhet hos dyrene, og noen nevner det etiske
aspektet spesifikt, slik som Norsvin: «Norsvins avlsarbeid skal sikre en effektiv, frisk og
robust gris … god kvalitet på sluttproduktet, og sist, men ikke minst, skal det bidra til etisk og
bærekraftig produksjon» (16).
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Hva gjør Geno for å sikre at dyrevelferdslovens krav til
husdyravl blir fulgt
TRYGVE R. SOLBERG
Geno SA

God balanse i avlsmålet

Geno sin visjon er "avler for bedre liv". Denne visjonen passer godt med vårt fokus på gode
og funksjonelle bruksegenskaper som tar hensyn til dyrets velferd og funksjonalitet.
Avlsmålet i Geno sikrer en god balanse mellom produksjon, helse og funksjonalitet (Tabell
1). Et mål for Geno er å bevare og videreutvikle dagens konkurranse fortinn med vekt på god
helse og fruktbarhet som sikrer et bærekraftig avlsarbeid. I tillegg er det kort avstand mellom
FoU og våre medlemmer, noe som skaper en god samfunnskontakt og sikrer kompetanse ut til
våre medlemmer.
Et bredt avlsmål med mange egenskaper har bidratt til at NRF-kua mjølker bra, produserer
mye kjøtt, har god fruktbarhet og helse, sterke bein og gode jur. I tillegg kalver den lett og er
svært livskraftig. Dette har vært mulig å få til gjennom et effektivt registreringssystem og
villighet blant våre medlemmer til å vektlegge helse og fruktbarhet. Dette ble også lagt merke
til gjennom rapporten om verdens dyregenetiske ressurser som ble utarbeidet av FAO (FAO,
2007)
Tabell 1. Avlsmål for NRF.
Egenskap
Produksjon, melk
Mastitt
Fruktbarhet
Jur
Bein
Kjøtt
Lynne
Andre sjukdommer
Utmjølking
Kalvingsvansker
Dødfødsler

Vekt (%)
28
21
18
15
6
6
2
2
1
0,5
0,5

Nye utfordringer med ny teknologi

Hele genomet (arvestoffet) til storfe ble kartlagt i 2009 (Bovine HapMap Consortium, 2009).
Samtidig ser vi at utviklingen innen 'genomics', og den teknologiske utviklingen har
muliggjort det vi kaller genombasert seleksjon. Genombasert seleksjon er en avlsmetode som
gjør det mulig å selektere avlsdyr før dyret selv viser egenprestasjon, eller prestasjon gjennom
avkom. Metodikken baserer seg på genetiske markører som viser en sammenheng til de ulike
egenskapene. Metodikken beregner effekten av de genetiske markørene, og summen av
effekten til et utvalg av bestemte gen markører brukes som mål for de ulike egenskaper
(Meuwissen m.fl., 2001; Solberg, 2009). Genombasert seleksjon har nokså god sikkerhet for
økonomisk viktige egenskaper, og egenskaper med høy arvegrad som for eksempel
produksjon, mens dårligere sikkerhet for egenskaper med lav arvegrad, typisk helse og
fruktbarhet (Solberg m.fl., 2011). Det vil derfor være en risiko for at økonomisk viktige
egenskaper tillegges mer vekt i seleksjonen, og at et bredt og bærekraftig avlsmål snevres inn
ved for sterk vektlegging av genombasert seleksjon.
Geno har derfor valgt en litt forsiktig strategi ved at vi utnytter genombasert seleksjon som
pre-seleksjon og som et tilleggsverktøy ved innkjøp av seminokseemne. På denne måten
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sikrer vi at helheten og alle egenskaper i avlsmålet blir ivaretatt. Det er også vanlig å
kombinere genetisk informasjon med foreldremiddelet (gitt at vi kjenner foreldrenes
avlsverdi), til en såkalt 'blended verdi', eller GEBV.

God samfunnskontakt

Geno ligger fremst i en verdikjede ift matproduksjon, og flere utviklingstrekk peker nå i
retning sterkere fokus på økt matproduksjon. Bla. gir stortingsmeldinga "Velkommen til
bords" tydelige signaler om en produksjonsøkning i tråd med befolkningsveksten. Spørsmålet
er om økt produksjon går på bekostning av krav til kvalitet og bærekraftighet, og dermed også
dyrevelferden? Uansett ligger det forventninger om en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige
ressurser og innsatsfaktorer i tiden fremover.
Geno ser det som en klar samfunnsverdi å opprettholde en stor nok genetisk variasjon til å
møte kommende behov for tilpasning av husdyra til fremtidens miljø, klima,
produksjonssystem og markedsbehov. Genetisk variasjon (diversitet) er en forutsetning for
tilpasning og sikring av fremtidens matproduksjon. Seleksjon for kun et fåtall egenskaper
medfører tap av genetisk variasjon, og kan begrense mulighetene for å vektlegge andre
egenskaper en gang i fremtiden. Balansen mellom det markedet og samfunnet krever,
implementering av ny teknologi, økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt vil derfor ha en
kontinuerlig fokus i vår organisasjon.

Sikrer høy kompetanse

For å ivareta balansen mellom det bærekraftige avlsarbeidet og den stadig økende
konkurransesituasjonen nasjonalt og internasjonalt kreves høy kompetanse på flere områder.
Vi skal være raskt på banen med å implementere den nyeste teknologien og noen ganger først
ute med nye produkter, men samtidig skal vi ivareta de genetiske ressursene på en bærekraftig
måte. For å lykkes med dette er det viktig med kunnskapsrike medarbeidere og gode nettverk.
Heldigvis har vi i Geno gjennom flere FoU prosjekter nasjonalt og internasjonalt skaffet oss et
godt nettverk og god kunnskap, noe som sikrer at vi er del av utviklingen og at avstanden
mellom FoU og implementering av ny teknologi er kort. Dette gjelder både innen avl,
reproduksjonsbiologi, produksjon og veterinærfaget.
Ift fremtidig kompetanse på disse områdene er det derfor viktig at vi også i fremtiden sikrer
oss god kompetanse på alle områder som i sum bidrar til et bærekreftig og konkurransedyktig
avlsarbeid. Dette vil igjen bidra til fokus på god dyrevelferd. God kompetanse er for oss helt
vesentlig for at dyrevelferd også kan ivaretas i praktisk dyrehold. Kompetansen om
dyrevelferd og dyrs behov må være tilstrekkelig til at dyreholder fullt ut forstår hensikten med
bestemmelsene i loven, og dermed forebygge velferdsproblemer og finne tiltak hvis
velferdsproblemer oppstår.

Vekt på bruksegenskaper som sikrer god dyrevelferd

Generelt har mange internasjonale avlsorganisasjoner hatt en betydelig vekt på
produksjonsegenskaper på bekostning av funksjonelle egenskaper, bl.a. på grunn av dårlige
systemer for registreringer av helseopplysninger og manglende opplysninger om kuas
fruktbarhet. Dette har medført at mange har problemer med kuas fruktbarhet, vanskelige
kalvinger og mye bruk av antibiotika på grunn av dårlig helse. Gjennom vårt datterselskap
Geno Global har vi gjennom flere år høster mye erfaring med krysninger mellom for
eksempel Holstein og NRF. Vi ser at vår genetikk og de egenskapene NRF besitter bidrar til
en bedre totaløkonomi enn mange rene raser. Dette skyldes i vesentlig grad forbedret
fruktbarhet, mindre sykdom, lettere kalvinger, bedre holdbarhet og bedre fôreffektivitet
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(www.geno.no). Disse fakta sammen med erfaring med at innkryssing av NRF gir en enklere
hverdag for melkeprodusenten bidrar vesentlig til forbedret dyrevelferd.

Konklusjon

Geno sikrer at dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt gjennom et balansert avlsmål
som sikrer friske, funksjonelle og livskraftige dyr. Dette gjør vi gjennom å vektlegge
egenskaper som helse, fruktbarhet og funksjonalitet i avlsmålet. Geno sikrer også god
samfunnskontakt, høy kompetanse og balansen mellom ny teknologi/konkurransekraft og
biologi ved at vi sørger for kort avstand mellom forskning/utvikling og samfunnets krav og
behov. Dette er i tråd med Geno sin visjon "Avler for bedre liv".
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Hva gjør Norsvin for å sikre at dyrevelferdslovens krav
til husdyravl blir fulgt
TORUNN AASMUNDSTAD OG PEER OLA HOFMO
Norsvin, Postboks 504, 2304 Hamar

Innledning
Norsvin har alltid styrt sitt avlsarbeid etter de tre ledestjernene; bondens selvbestemmelsesrett, vitenskapens landevinninger og fremgang for de mange. De siste 10 årene har fokuset
dreid fra kvantitet til kvalitet, med økt fokus på generell robusthet, smågrisoverlevelse og
funksjonalitet. Som forvalter av et nasjonalt avlsarbeid må Norsvin rette seg etter gjeldende
lover og retningslinjer for avlsarbeid utarbeidet av myndighetene.
Lover og retningslinjer
I lov om dyrevelferd, § 25. Avl, sies det:
«Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a)
endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt,
eller som viderefører slike arveanlegg,
b)
reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c)
vekker allmenne etiske reaksjoner.
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.»
Forskrift om hold av svin sier videre (§ 4) at «Avl skal fremme god funksjon og helse hos
dyra».
Rådet for dyreetikk utarbeidet i 2009 en uttalelse om husdyravl i et etisk perspektiv. Her slås
det fast at «Rådet for dyreetikk er tilfreds med at husdyravlen i Norge ikke ensidig har
vektlagt utvalgte produksjonsegenskaper og eksteriøre trekk, men gjennomgående også har
inkludert dyrevelferdsmessige forhold som helse og lynne.»
Videre påpeker rådet at «Det er viktig at avlsarbeidet sikrer utvikling av robuste og
funksjonsfriske dyr med god helse. I tillegg ligger det en klar samfunnsverdi i å opprettholde
en stor nok genetisk variasjon til å møte kommende behov for tilpasning av husdyra til
fremtidens miljø, klima, produksjonssystem og markedsbehov. (…) Seleksjon etter kun et
fåtall egenskaper medfører tap av genetisk variasjon.»
Alt dette er rammer som Norsvin forholder seg til, men kravene myndighetene stiller er svært
vage og generelle. De angir mer en ønsket retning.
Bredt avlsmål og stor avlspopulasjon fremmer robuste og funksjonsfriske dyr
Når man driver et avlsarbeid, er målet å endre genfrekvenser i avlspopulasjonen slik at
summen av dyrenes egenskaper presterer best mulig i produksjonsmiljøet. Ved hjelp av
sannsynlighetsberegning estimeres dyrets genetiske verdi (avlsverdi), som utvelgelsen av
avlsdyr baserer seg på.
Norsvin har i dag avlsarbeid på to raser: landsvin og duroc, sistnevnte på oppdrag fra Nortura.
For landsvin er det Norsvin som har ansvar for fastsettelse av avlsmål og mål for
innavlsutvikling, og denne presentasjonen vil derfor omhandle landsvin. Pr i dag er
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innavlsutviklingen 0,45 % pr generasjon. Dette er i henhold til gjeldende litteratur en
bærekraftig populasjonsstørrelse, der målet er å ha en innavlsøkning lavere enn 0,5 % per
generasjon (Nordgen). Norsvin har, siden 2006, brukt optimalt bidrag (Gencont) for effektivt
å forvalte sin avlspopulasjon uten å øke slektskapet i populasjonen utover bærekraftig nivå
(Olsen 2007). Effektiv populasjonsstørrelse er én side av et bærekraftig avlsarbeid. Et bredt
avlsmål som tar hensyn til mange egenskapsgrupper, er en annen side. Figur 1 viser utvikling
i avlsmålet hos landsvin fra 1959 til 2012. Som figuren viser er det i dag et mye bredere
avlsmål enn i 1959. Dette betyr at Norsvin i dag er i bedre stand til å følge med på positive og
negative effekter av avlsarbeidet.

Figur 1. Utvikling av avlsmålet hos Norsvin landsvin fra 1959 til 2012. Dagens avlsmål omfatter i overkant av
30 egenskaper og hjelpeegenskaper.

Registrering av egenskaper i produksjonsmiljø sikrer seleksjon av funksjonelle dyr
Målrettede individregistreringer foretas i nær 100 avlsbesetninger. Her registreres en rekke
egenskaper hos purka og hennes grisunger. Eksempelvis ble det i 2012 registrert individuell
vekt ved tre ukers alder på i overkant av 200 000 grisunger. På råneteststasjonen registreres
fenotyper hos potensielle seminråner (seleksjonskandidatene). Alle egenskapene som
registreres kan benyttes til å estimere avlsverdien for de ulike egenskapene til dyrene, men
også til å overvåke populasjonen. Siden Norsvin registrerer egenskaper hos et stort antall dyr i
foredlings- og formeringsbesetningene er det mulig å drive avlsarbeid for lavarvelige
egenskaper, som helse-, reproduksjons- og holdbarhetsegenskaper.
God defektregistrering førte til at Norsvin i 2009 tidlig fikk tilbakemeldinger om en
utviklingsdefekt på øyeeplet (mikrophthalmi/anopthalmi) hos griser. Det viste seg at dette var
avkom etter én bestemt seminråne. Seminrånen ble slaktet og sønner etter denne rånen ble
ekskludert fra videre avl.
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Figur 2. 3D modell av venstre lårbein til en råne (kneskjellet kan sees) med osteokondroseliknende lesjoner
(piler) på leddoverflaten på både mediale og laterale kondyler. Brusken er ikke synlig på CT-bildet
(Aasmundstad T et al, 2013).

Datatomografering (computer tomografi – CT) av levende testråner ved 100 kilos alder ble
innført i 2008. Data fra alle skannede dyr lagres slik at Norsvin raskt kan implementere
egenskaper i avlsmålet basert på data fra skanningen. Et eksempel er osteokondrose (figur 2).
I 2010 startet arbeidet med å utvikle en registreringsmetode basert på CT-bildene, og i 2012
ble osteokondrose diagnostisert med CT innført i avlsmålet.
Figur 3 viser variasjon i morfologien på spina scapula hos 6 tilfeldig utvalgte råner. Kanskje
finnes det en sammenheng mellom denne variasjonen og prevalens for skuldersår hos purker.
Her gjenstår mye forskningsarbeid, men data lagres for fremtidig bruk.
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Figur 3. 3D modell av skulderbladet (scapula) hos seks råner. Det er tilsynelatende stor variasjon i morfologi til
spina scapula. Det kan i fremtiden bli aktuelt å undersøke om denne variasjonen kan være korrelert med
variasjonen i prevalens for bogsår.

Et balansert avlsmål hindrer raske svingninger
Avlsmålet for landsvin omfatter i dag 26 egenskaper. I tillegg kommer hjelpeegenskaper som
bidrar til avlsframgang via sine genetiske korrelasjoner til avlsmålsegenskapene. Et eksempel
er spekkmålinger i felt, som bidrar til sikrere seleksjon for kjøttprosent og tilvekst. Med et
bredt avlsmål kan Norsvin foreta en endring i noen egenskaper hos grisen uten å ødelegge
andre biologiske funksjoner. Et eksempel på dette er egenskapene totalfødte, antall avvente,
antall spener og purkas hold etter avvenning. Her har Norsvin de senere år lagt mer og mer
vekt på spedgrisdødelighet. Det har ført til at antall avvente smågriser har økt raskere enn
kullstørrelsen (antall totalfødte).
Overlevelsesevnen og smågrisenes robusthet har stor sammenheng med smågrisens vekt, både
ved fødsel og ved avvenning. I 2004 ble vekt ved tre ukers alder tatt inn i avlsmålet for
landsvin, noe som har medført at den gjennomsnittlige vekta ved tre ukers alder nå er ca 0,6
kg høyere enn i 2004. Dette gir en mer robust smågris som har større mulighet for å tåle den
påkjenningen som avvenning fra mora er.
De siste årene har også antall spener inngått i avlsmålet og dette har medført at økningen i
antall spener er høyere enn økningen i antall totalfødte. I tillegg er frekvensen av inverterte
spener halvert i løpet av de to siste årene. Gjennomsnittlig antall totalfødte er 13,6 (2012)
mens gjennomsnittlig antall spener er 15,3 (2012) noe som tilsier at alle fødte grisunger i
gjennomsnitt har tilgang på minst én spene.
De senere årene har Norsvin sett at en økning i antall avvente og vekt ved 3 uker hos
grisungen kan gå på bekostning av holdet til purka. Dermed ble hold etter avvenning tatt inn i
avlsmålet i 2012.
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Figur 4. Genetiske trender (basert på avlsverdien til egenskapen) for antall totalfødte, spedgrisdødelighet, antall
avvente og antall spener. Figuren viser at antall spener øker i takt med antall totalfødte. Det fødes i dag i
gjennomsnitt 13,6 grisunger pr kull, mens purka har 15,3 spener i gjennomsnitt (Ranberg I, 2013).

Genomisk seleksjon - fremtidens avlsarbeid?
Rådet for Dyreetikk (2009) fremførte en viss skepsis til å ta i bruk genomisk seleksjon, og
uttalte blant annet at: «Genomisk seleksjon er, per dato, en forenklet metode som i liten grad
tar hensyn til genetiske sammenhenger mellom egenskapene og påvirkninger fra miljøet.»
Bildet er imidlertid mer nyansert, det hele avhenger av på hvilken måte genomisk seleksjon
implementeres.
Tradisjonelt antar man at to helsøsken deler 50 % av arvematerialet. I teorien kan dette
imidlertid variere fra 0 % til 100 %, mens det i praksis varierer mellom 35 % og 65 %.
Norsvin tar nå genomisk seleksjon i bruk i avlsarbeidet. Ved å genotype 40-60 000
enkeltmutasjoner (SNPer) kan man utnytte den genetiske informasjon i arvematerialet
(genomet) til å estimere slektskapet mellom dyr mer presist. Mer eksakt kunnskap om
slektskapet mellom dyr gjør estimater av avlsverdier mer presise uten at man direkte avler for
spesifikke genkombinasjoner. Styrken med å ha genotyper fra mer enn 40 000 SNP-varianter
er også at vi oppnår veldig bra informasjon om den genetiske variasjonen over hele genomet,
og det er mulig å kontrollere innavlen i populasjonen på en mer nøyaktig måte.
Informasjon om et enkelt gen har imidlertid også vist seg å være nyttig i Norsvin sitt
avlsarbeid. Utryddelsen av «Halotangenet» et godt eksempel på hva slike metoder kan bidra
med. «Halotangenet» er en naturlig forekommende mutasjon som, i tillegg til å medføre dårlig
kjøttkvalitet, også fører til at griser med mutasjonen i dobbel dose er mer utsatt for kraftige
stressreaksjoner, av og til med plutselig død (Porcine Stress Syndrome – PSS). Ved å benytte
en gentest som avslørte hvilke dyr som var bærere av dette genet, utryddet Norsvin
mutasjonen fra landsvinpopulasjonen i løpet av relativt kort tid. Disse bærerne (mutasjonen i
enkel dose) viser ikke kliniske tegn på sykdom.
Når det gjelder bruk av nye metoder i avlsarbeidet, må man i større grad se på hvilke
fremskritt bruk av metoden vil gi og i mindre grad se på metoden i seg selv, så sant mål og
metode ikke bryter med andre lover og regler. En utfordring for avlsselskaper er at lovverket
ofte raskt blir utdatert på grunn av en rivende teknologiutvikling.
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Dyrevelferdsprotokoller – å måle dyrevelferd
CECILIE M. MEJDELL¹, SOLVEIG MARIE STUBSJØEN1,2, KRISTIAN ELLINGSEN¹, RANDI O. MOE2,
ANN MARGARET GRØNDAHL1,2
¹Veterinærinstituttet, ²Norges veterinærhøgskole

Innledning
En velferdsprotokoll er et redskap for å måle velferdsnivået hos husdyr mest mulig objektivt.
Den kan brukes for å beskrive og vurdere velferden hos et enkeltdyr, men anvendes oftest på
besetningsnivå. Protokollen består av en samling utvalgte velferdsindikatorer, og angir
konkrete måter disse indikatorene skal måles på.

Bruksområder for velferdsprotokoller
Velferdsprotokoller kan ha ulike bruksområder, som:
- Dyreeiers eller bedriftens (f.eks. slakteri) egenkontroll
- Besetningsrådgivere, som utgangspunkt for tiltak
- Myndighetenes tilsyn med dyrevelferd
- Sertifisering av besetninger i forbindelse med frivillige merkeordninger
- Forskning
- Undervisningsformål
Protokollens utforming vil avhenge av formålet. En faktor er tidsaspektet, der f.eks.
Mattilsynets inspektører oftest har mer begrenset tid til rådighet enn inspektører i forbindelse
med sertifisering eller rådgivere ved en besetningsutredning. Ved offentlig tilsyn må man
konsentrere seg om forhold som er forskriftsregulert. Til forskningsformål trenger man oftest
mer detaljerte registreringer, mens andre ganger er det nok med en enkel registrering av
hvorvidt forholdet er tilfredsstillende eller ikke. Utdanningsnivå og erfaringsbakgrunn til den
eller de som skal forestå gjennomgangen, samt tilgjengelig måleutstyr, har også betydning.
Skal forskjellige personer bruke protokollen, er det dessuten nødvendig med opplæring som
sikrer at parametrene vurderes mest mulig likt. Bare da kan resultater fra ulike besetninger
sammenliknes.
For at dokumentasjonen av velferdsnivået i en besetning eller en husdyrnæring skal ha bred
aksept i samfunnet, er det viktig at de valgte indikatorene gjenspeiler bredden i
dyrevelferdsbegrepet.

Dyrevelferdsbegrepet
Det finnes ulike definisjoner på dyrevelferd. Tilnærmingsmåtene kan grovt deles i tre grupper,
der man kan ta utgangspunkt i : 1) dyrets subjektive opplevelse, altså dets følelser, 2) dyrets
biologisk funksjon eller 3) hvorvidt dyret lever et rimelig naturlig liv (Fraser et al., 1997). Det
er vesentlig overlapping mellom disse synsmåtene. For eksempel vil et dyr som hindres i å
utøve sterk motivert naturlig atferd kunne føle frustrasjon, og dyret vil kunne utvikle
atferdsforstyrrelser og få et svekket immunforsvar. Fordi dyrs følelser, f.eks. smerte, ikke kan
måles direkte, må man benytte fysiologiske mål på stress og/eller registrere atferd som
indikerer smerte. Hvis ulike velferdsindikatorer trekker i ulik retning og må vektes mot
hverandre, for eksempel i en indeks, vil den underliggende forståelsen av
dyrevelferdsbegrepet ha betydning for vektingen og hvordan det konkluderes.
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I EU-prosjektet Welfare Quality® ble det utarbeidet svært omfattende velferdsprotokoller for
storfe, svin og fjørfe. Med utgangspunkt i Brambellkommisjonens «fem friheter for husdyr»,
dvs. frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra fysisk ubehag, frihet fra smerte, skade og
sykdom, frihet fra frykt og stress, og frihet til å utøve normal atferd) (FACW, 2007)
utarbeidet WelfareQuality-prosjektets fire prinsipper for dyrevelferd og under disse til
sammen 12 kriterier, som dekker ulike aspekter av velferdsbegrepet.
Tabell 1. Velferdsprinsipper og -kriterier etter Welfare Quality ® (Blokhuis, 2008).
Prinsipper
God fôring
(good feeding)
God oppstalling
(good housing)
God helse
(good health)
Hensiktsmessig atferd
(appropriate behaviour)

Kriterier for god velferd
1. Fravær av langvarig sult
2. Fravær av langvarig tørst
3. Bekvem hvile
4. Passe temperatur
5. Plass til normale bevegelser
6. Fravær av skader
7. Fravær av sykdom
8. Fravær av smerte forårsaket av driftsrutiner
9. Utløp for sosial atferd
10. Utløp for annen naturlig atferd
11. Godt forhold menneske-dyr
12. Fravær av vedvarende frykt

Konkrete måleparametre må utarbeides under hver av kriteriene. Oftest har man flere
alternativer. Kriteriet «fravær av langvarig sult» kan for eksempel belyses ved å kartlegge
næringstilgang eller registrere kroppshold («body condition score»). Det finnes mange
publiserte skalaer for registrering av kroppshold hos husdyr, med ulikt antall kategorier.
Kroppshold registreres også i klassifiseringssystemet EUROP på slakteriene.

Ulike kategorier velferdsindikatorer
Dyrebaserte og ressursbaserte indikatorer
Velferdsindikatorer deles ofte inn etter hvorvidt de måles direkte på dyret (dyrebaserte) eller
måles i dyrets miljø, inkludert fôr og vann og stell (ressursbaserte). En annen betegnelse på
det samme er direkte og indirekte indikatorer. Dyrebaserte indikatorer kan omfatte helse- og
produksjonsdata, fysiologiske mål og atferd, som er f.eks. kroppshold, forekomst av sår,
blodets nivå av stresshormoner, og dets ganglag. Ressursindikatorer kan være næringsinnhold
i fôret og fôringsrutiner, luftkvalitet, bingestørrelse, strømengde og type underlag på
liggeplassen. De dyrebaserte indikatorene måler effekten på dyret («outcome based
indicators») i motsetning til ressursindikatorene som er «input based». Trenden de siste årene
er i å ta i bruk flere dyrebaserte indikatorer, blant annet fordi de er mer uavhengige av
driftssystem. Dyrebaserte indikatorer kan derfor lettere sammenliknes på tvers av fjøstype og
land og regelverk. Viktigste ulempe med dyrebaserte indikatorene er at de er mer tidkrevende
å registrere, f.eks. tar det lengre tid å observere kyrnes legge- og reise seg-bevegelser enn å
måle båsstørrelser og plassering av sperrebommer. De krever dessuten mer kunnskap og
erfaring hos observatørene. I praktisk dyrevelferdsarbeid bør man velge begge typer
indikatorer. Hvis spaltegolvet er defekt eller drikkekaret er fullt av møkk, bør golvet repareres
og drikkekaret rengjøres selv om ingen dyr ennå har skadet seg eller blitt dehydrert. Men også
for disse er det viktig hvordan de måles, f.eks. vil ammoniakknivået i luften i et hus med
kyllinger avhenge av årstid og ventilasjon, tid på døgnet i forhold til dyras aktivitet, sted og
høyde over gulvet.
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God helse regnes som en forutsetning for god dyrevelferd, men det er også svært viktig
hvordan sjuke og skadde dyr håndteres i besetningen, dvs. rutiner for å oppdage avvik, stelle
og behandle dyret eller avlive det. Produksjonsparametre som tilvekst, fruktbarhet og
produksjon i form av melk eller egg kan i noen grad brukes som velferdsindikatorer, men det
er ingen automatikk i sammenhengen. Først og fremst vil en plutselig nedgang indikere dårlig
velferd.
Fysiologiske indikatorer er ofte mål på stress, f.eks. blodets nivå av kortisol,
hjerterytmefrekvens og hjerterytmevariabilitet. Atferdsmessige indikatorer baserer seg på å
observere dyrets atferd og omfatter bl.a. tilstedeværelse av et spekter av normal, artsspesifikk
atferd, forekomst av unormal atferd som stereotypier og skadelig atferd, forventningsatferd og
fryktatferd. En relativt ny metode kalles QBA - qualitative behaviour assessment
(Wemelsfelder, 1997). Her observeres ett eller en gruppe dyr over 5-15 minutter, og deretter
gis en score for grad av samsvar med hver av 10-30 egendefinerte eller forhåndsdefinerte ord
som beskriver dyrenes emosjoner, som fryktsomhet, nysgjerrighet, tilfredshet mv.
Positive og negative indikatorer
De aller fleste velferdsindikatorer er negative, i den forstand at de indikerer dårlig velferd
eller i beste fall fravær av dårlig velferd. Eksempler er dødelighet, halthet, magesår, stereotyp
atferd eller en fuktig, skitten liggeplass. Det finnes få validerte positive velferdsparametre,
som indikerer en velferd som er bedre enn kun fravær av dårlig velferd. Eksempler er maling
hos katt, lekeatferd hos både unge og voksne dyr, og sosial kroppspleie. En metodisk
utfordring er at fysiologiske responser på negative såvel som positive opplevelser kan være
like, for eksempel ses en økning av hjertefrekvens og kortisol både ved frykt og ved seksuell
opphisselse.
Operasjonelle og strategiske indikatorer
En annen type inndeling er operasjonelle og strategiske velferdsindikatorer, en inndeling som
benyttes mye i fiskeoppdrettsnæringen. Operasjonelle indikatorer registreres i
besetningen/anlegget og kan brukes som sjekkpunkter i daglige driftsrutiner, som
oksygenmetning i et vannkar med yngel. Strategiske indikatorer er slike som kan brukes på et
overordnet nivå. Dette kan være helseregistreringer (utvidet sjukdomskontroll) gjort i
overvåkingsprogrammer, på slakteri og husdyrkontrolldata.
Bruk av sentrale data
I forbindelse med velferdsvurderinger på besetningsnivå har man stor nytte av data fra
sentrale databaser. Data som lammevekt, klassifisering av slakt, lungeaffeksjoner på
slaktesvin og insidens av mastitt og andre sjukdommer hos kyr vil gi en pekepinn om mulige
utfordringer i besetningen og kan dessuten identifisere risikobesetninger som bør følges opp.
Dyrevelferd er imidlertid noe annet enn gjennomsnittsverdier. Dyrevelferd beskriver
tilstanden hos individer. I forbindelse med velferdsprotokoller er det viktig å ikke glemme
enkeltindividene. Man må ha et spesielt øye for mulige tapere i systemet og deres velferd.

Generelle krav til velferdsindikatorer
Egnede velferdsindikatorer må tilfredsstille flere krav: De må være valide, det vil si gi viktig
informasjon om velferdsnivået til dyret. De må være målbare. Det må være god
overensstemmelse mellom ulike observatører, og like tilfeller må vurderes likt fra gang til
gang (lav inter- og intra-observatørvariasjon). Normalt er det nødvendig med en opplæring for
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å sikre dette. Det er en stor fordel med konkrete registreringsverktøy, som definerte skalaer
for å registrere halthet eller alvorlighetsgrad av sår.
Når man utvikler nye velferdsindikatorer vil validitet og reproduserbarhet være viktig å teste
ut. Målet må være en verktøykasse full av validerte velferdsindikatorer, der man plukker de
verktøy som er egnet for velferdsprotokollens formål og eventuelle begrensninger. På
nettsiden www.velferdsprotokoller.org har Veterinærinstituttet samlet tilgjengelige
protokoller for flere husdyrslag.
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Velferdsprotokoller for gris – Helsetjenestens erfaringer
BENTE FREDRIKSEN1
¹Animalia, Helsetjenesten for svin

Når man utvikler og tar i bruk velferdsprotokoller bør man ha formålet klart for seg. Hvem
som gjør registreringene er også av betydning. Helsetjenesten for svin utviklet i 2004 en
protokoll som blant annet er benyttet i næringens kompetansebeviskurs. Det er også laget en
forkortet versjon av denne, tenkt til bruk i rådgivingstjenesten, men som også kan brukes for å
samle dokumentasjon på status for enkelte sentrale velferdsparametre.

Formål med protokollen

Hva som er en hensiktsmessig protokoll vil avhenge av hva den skal brukes til. Rådgiving,
kompetanseoppbygging, forskning, dokumentasjon, avdekking av forskriftsbrudd er
forskjellige formål som krever ulike løsninger.

Hvem skal gjøre registreringene?

Registreringene vil være avhengig av øynene som ser. De er igjen avhengig av ulike faktorer
som utdanning (veterinær, husdyrkandidat, bonde, andre), erfaring med svineproduksjon,
forhåndskjennskap til besetningen, osv. Dersom registreringer skal gjøres av forskjellige
personer og senere sammenstilles, er kalibrering en nødvendighet. Mulige dobbeltroller bør
også avklares. Det er ikke uproblematisk om en som benyttes som rådgiver plutselig får tillagt
en tilsynsfunksjon.

Hvem skal betale for besøket?

Når man utvikler protokoller tilstreber man gjerne å få fram et mest mulig helhetlig bilde av
besetningen, og gjerne komme fram til en enkelt karakter (benchmarking), evt. én karakter per
avdeling. Slike protokoller (f.eks. Welfare Quality-protokollene) er imidlertid svært
tidkrevende å utføre, og dermed svært kostbart om det skal gjøres av kvalifisert personell. Det
er derfor et betimelig spørsmål hvem som skal betale for denne utredningen. Det offentlige
kan naturligvis stille krav. Det samme kan varemottager (slakteri). Dersom gjennomgangen er
frivillig og produsenten skal betale for den selv, vil betalingsviljen avhenge av om
produsenten opplever gjennomgangen som nyttig. Da kan det være aktuelt med en enklere og
mindre tidkrevende protokoll.

”Dyrevelferd gris”

”Dyrevelferd gris” er en velferdsprotokoll utviklet for å være et redskap for
rådgivere/konsulenter for å foreta en mest mulig objektiv kartlegging av faktorer som kan
påvirke dyrenes velferd i svinebesetningen uten at vesentlige punkter blir oversett. Samtidig
skulle kartleggingen være et godt utgangspunkt for rådgivning/konkrete forbedringstiltak.
Protokollen bygger på prinsipper fra ”Etisk regnskap” som brukes av Animalia ved norske
slakterier. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Helsetjenesten for Svin,
Nortura, KLF og Animalia.
Vurderingsmalen er delt i 9 kapitler (områder) med bakgrunn i vanlige driftsformer:
1.
Spedgris
2.
Purker i fødebinger
3.
Purker i bedekningsavdeling
4.
Drektige purker
5.
Ungpurker, rekruttering
6.
Smågris til 25 kg
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7.
8.
9.

Slaktegris
Flytting/omgruppering av slaktegris (inkludert utleveringsforhold)
Generelle krav

Det er fra 4 til 13 kontrollpunkter i hvert kapittel. Kontrollpunktene omfatter bygningsmessige
forhold, utstyr, arbeidsrutiner, personalets adferd og dyrenes adferd. Hvert kontrollpunkt
vurderes etter en 4-trinns skala:
1 = god behandling/beste kjente alternativ
2 = akseptabel behandling
3 = bør forbedres
4 = uakseptabel behandling
Kriteriene for hver karakter for hvert enkelt kontrollpunkt er nøye beskrevet i protokollen.
Ved besetningsbesøket går rådgiver/konsulent igjennom besetningen sammen med
produsenten og setter en karakter på alle aktuelle kontrollpunkter. Hvis det gis karakter 3 eller
4 skal dette begrunnes i tekstfeltet, og man bør notere anbefalte tiltak. Det er utviklet et
regneark hvor karakterene føres inn. Der blir de automatisk multiplisert med to faktorer
avhengig av betydning for dyrene (1 - mindre viktig, 3 - viktig, 6 - svært viktig) og
investeringsbehov (1 - investeringer nødvendig, 2 - investeringer ikke nødvendig).
Bakgrunnen for sistnevnte vekting er at man etisk sett anser det å være uakseptabelt at et
forhold som kan forbedres uten at det fører til økte kostnader for virksomheten ikke rettes
omgående. Det vektede resultatet overføres til et oppgjørsskjema, hvor det for hvert kapittel
beregnes hvor mange % besetningen scorer i forhold til et anlegg hvor alt er optimalt. Endelig
resultat fremstilles i et søylediagram med en søyle for hvert kapittel (Figur 1). Et resultat på
mindre enn 50 % vurderes som uakseptable forhold, en score på mellom 50 og 75 % bør
forbedres, mens et resultat mellom 75 og 100 % stort sett er bra. Fullstendig gjennomgang av
en besetning anslås å ta 3-4 timer.

Figur 1. Eksempel på oppgjørsskjema hos en enkelt produsent etter gjennomgang av hele besetningen.
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Kortversjon

Da protokollen ble laget hadde man et mål om at den skulle utføres årlig i avlsbesetningene,
og hvert tredje år i bruksbesetninger. I tillegg ble den tatt inn i kursopplegget for
kompetansebevis i dyrevelferd-svin, da som obligatorisk gjennomgang av produsent i egen
besetning. Som en del av et undervisningsopplegg mener vi protokollen fungerer godt. Den
gir et helhetlig bilde av hva som er viktig i en besetning for at dyrene skal ha det bra.
Ambisjonen om gjennomføring i alle besetninger er god, men det finnes dessverre ikke
ressurser (eller vilje) til dette. Som en konsekvens av dette har Helsetjenesten for svin utviklet
en forenklet versjon av protokollen. Vår målsetting for denne protokollen er å 1) Være et
redskap i rådgivingen, 2) Samle dokumentasjon om status for viktige dyrevelferdsparametre i
norske svinebesetninger og 3) Sette fokus på områder hvor det er nødvendig å øke innsatsen.
Vi har valgt ut enkelte parametre som vi mener er viktige. Protokollen består av 22 punkter
som bedømmes etter “trafikklys-prinsippet”. Grønn=Bra, gul=akseptabelt, men kan forbedres,
rød=uakseptabelt. Eksempler på punkter er gitt i Tabell 1. Ved å gjøre protokollen så kort
(max 30 minutter), legger vi grunnlag for å klare å gjennomføre den i flere besetninger. Det er
også lagt til grunn at Helsetjenestekonsulentene skal kunne gjennomføre den når de er på
gården i forbindelse med annet rutinebesøk. Vi har bevisst valgt å utelate spørsmål om rutiner
og annet som ikke kan observeres. Dette for å få mer objektive mål. Det betyr ikke at ikke
rutiner er viktige.
Kortversjon er for lite utfyllende til å gi noe helhetlig bilde av dyrevelferden på gården. Den
er ikke egnet til å gi noen totalkarakter verken for gården som helhet eller for de enkelte
avdelinger. Det er heller ikke hensikten med protokollen. Derimot kan den være et nyttig
redskap i rådgivingsarbeidet og samtidig bidra til å skaffe dokumentasjon om status for
viktige dyrevelferdsparametre i norske svinebesetninger.
Tabell 1. Som eksempel på punkter i den forkortede protokollen vises her punktene for slaktegris.
Nr Parameter
Karakter
Observasjon
17 Miljø/strø på
1
Tørr og trekkfri. Godt med strø.
liggeplass
2
Som 1 – men med lite strø på liggeplassen
3
Grisene gjødsler og ligger over hele bingen
18 Dyretetthet
1
God plass til alle dyr, både på liggeareal og eteplass, også siste periode før
slakting
3
Ikke tilstrekkelig eteplass til alle eller
ikke tilstrekkelig liggeareal til at alle kan ligge samtidig eller <0,80 m2 fritt
areal per gris (85-110 kg) / <1,0 m2 fritt areal per gris (>110 kg)
19 Halebiting
1
Ikke observert.
2
Forekommer sporadisk (< 10 % ved utbrudd). Enkeltgris som biter er
identifisert og fjernet fra gruppa. Bruk av sykebinge til halebitt gris om
nødvendig.
3
Forekommer blant mer enn 10 % av grisene, eller forekommer blant < 10 %
av grisene, men disse er ikke ivaretatt på en god måte.
20 Flankesuging
1
Ikke observert.
2
Forekommer sporadisk (< 10 %)
3
Forekommer blant mer enn 10 % av grisene
Merknader og tiltak:
Resultater fra begge protokollene vil bli vist under foredraget.

Konklusjon

Omfattende, helhetlige og tidkrevende velferdsprotokoller kan være nødvendig for formål
som forskning og undervisning. Som verktøy i rådgiving eller for å dokumentere/overvåke
velferdssituasjonen i et større antall besetninger er det ofte ønskelig med forenklede
protokoller. På sikt har Helsetjenesten for svin et mål om at det jevnlig skal gjennomføres
kvalitetssikrende veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger. Sentrale velferdsparametre
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sammen med andre viktige faktorer innen helse, hygiene og smitteforebygging vil være
viktige parametre innen et slikt system. En helhetlig tilslutning fra næringen vil være
nødvendig for å implementere en slik ordning.
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Vurdering av dyrevelferd i fjørfeproduksjonen i
tilsynssammenheng
Line Gertrud Lundstein
Spesialinspektør i Mattilsynet, distriktskontoret for Hedmarken

Mattilsynets rolle
Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Tilsynet retter seg mot
virksomheter og personer som driver en aktivitet som omfattes av regelverket det føres
kontroll med etterlevelse av.
Mattilsynets visjon er å skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft.
Mattilsynets hovedoppdrag er å jobbe for følgende mål:
 Sikre trygg mat
 Fremme friske planter, fisk og dyr
 Fremme etisk forsvarlig hold av fisk og dyr
 Fremme god kvalitet og redelig produksjon og omsetning
 Ivareta miljøvennlig produksjon
Målene skal nås gjennom tilsyn, veiledning, regelverksutvikling, kartlegging og overvåking.
I tillegg til å utvikle regelverk og å veilede i dette, er det å føre tilsyn med at regelverket blir
fulgt, en av Mattilsynets hovedoppgaver innen fjørfeproduksjonen.
Regelverk
Mattilsynet er et forvaltningsorgan som kontrollerer at lover og regler etterleves. Mattilsynet
må følge forvaltningsloven sine bestemmelser, og forvaltning av dyrevelferdsloven og
matloven, med tilhørende forskrifter, er den største oppgaven.
Dyrevelferdslovens formålsparagraf er at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for fare for
unødige påkjenninger og belastninger.
Slaktekylling er et dyr som holdes i flokker med titusenvis av enkeltindivider, hvor de som
har ansvaret for dyra, har plikt til å sørge for at hver enkelt slaktekylling har god dyrevelferd
gjennom hele livet. Dyrevelferd handler om enkeltindividenes situasjon. Dette krever god
kunnskap, gode holdninger og en klar bevissthet hos alle som håndterer og steller dyra i de
ulike fasene av slaktekyllingens liv.
Funnene i det nasjonale tilsynsprosjektet om dyrevelferd i slaktekyllingproduksjonen som
Mattilsynet gjennomførte i 2011, var at dyrevelferden generelt må bli bedre, og at dette blant
annet må gjøres gjennom å ha fokus på dyrevelferden til hver enkelt slaktekylling.
Forskriftene som regulerer fjørfeproduksjonen, inneholder minimumskrav til bygninger,
produksjon, drift og tilsyn og stell av dyra. Forskriftene synes imidlertid å ha tatt
utgangspunkt i tekniske løsninger og ikke i dyras naturlige atferd og grunnleggende behov. I
en del tilfeller kan derfor Mattilsynet vurdere at dyrevelferden langt fra er optimal, kanskje til
og med dårlig, selv om driftsbygningen og driftsrutinene er i henhold til minimumskravene i
forskriftene. I disse tilfellene kunne det være godt å ha noen dyrebaserte, objektive kriterier å
støtte sine observasjoner på.
Fjørfeproduksjonen
Fjørfeproduksjonen er en intens produksjonsform, hvor utenlandske selskaper eier
dyrematerialet og har en norm for hvordan dyra skal oppdrettes og holdes for optimal
produksjon. I en del tilfeller er normen i strid med norsk dyrevelferdslov (for eksempel
foreldredyr som fôres annenhver dag). Fjørfeproduksjonen i Norge vurderes å ha store
komplekse systemer og kompetente brukere når det gjelder drifta og produksjonen. Mange
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fjørfeprodusenter er kunnskapsrike folk med stor interesse for og god styring med det de
holder på med. Det er imidlertid vanlig å argumentere for økonomiske, produksjonsmessige
og tekniske hensyn, og sjelden med dyrevelferdshensyn.
Tilsyn i fjørfebesetninger
Mattilsynet kontroll i fjørfebesetninger, tar utgangspunkt i konkrete forskriftskrav. Mange
fjørfeprodusenter har store nye hus med mye teknisk utstyr som overoppfyller kravene i
regelverket. Mattilsynet skal komme på uvarslede tilsyn, men i endel tilfeller er
arbeidsoppgavene (for eksempel salmonellaprøvetaking) lagt til et lite risikobasert tidspunkt i
dyras liv. Da har dyra godt med fôr, vann, lys, tørr flis og god plass. Hvis en ikke har
kunnskap om næringa og driftsformen, er det lett å konkludere med at alt er i orden og dyra
har god velferd.
Slaktekyllingprosjektet i 2011, viste imidlertid at når vi legger tilsynet til det tidspunktet hvor
dyra er størst og det kreves mest av huset, produsenten, og de tekniske installasjonene, så har
ikke alle dyra god velferd likevel.
Det er derfor avgjørende for Mattilsynets inspektører ute i besetningene å ha kunnskap om
driftsformen og næringa for å kunne ta ut risiko i forhold til dyrevelferden. Dette gjelder alt
fra risikobasert uttak av besetninger, til risiko og avvik i den enkelte flokk.
Vurdering av dyrevelferden i fjørfeflokker
Mattilsynet ser at det er ulike dyrevelferdsmessige utfordringer i ulike produksjonsformer i
fjørfenæringa. Den produksjonsformen som kanskje har de største dyrevelferdsmessige
utfordringene i dag, er slaktekyllingforeldrene. Utfordringene går blant annet på tilgang på
fôr, vann, lys, vagler, luftkvalitet og beinproblemer.
Etter en del inspeksjoner konkluderer Mattilsynet med at forskriftskravene er fulgt, men at
dyrevelferden likevel ikke er god, fordi dyra ikke beskyttes mot fare for unødige påkjenninger
og belastninger (jfr. dyrevelferdslovens § 3).
Utfordringa er å finne de objektive, dokumenterbare kriteriene som sier noe om dyras velferd
utover tilgang på fôr, vann, lys, strøbad, redekasser etc, og graden av tilgang på disse
faktorene i forhold til god velferd (for eksempel hvor mange timer i døgnet hvor dyra har
tilgang på fôr i forhold til behovet for matsøk).

Referanser
Forskrift om hold av høns og kalkun av 12.12.2001
Lov om dyrevelferd av 19.6.2009
Mattilsynet, 2012. Sluttrapport. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2011. Dyrevelferd i slaktekyllingproduksjonen
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Måling av fecal, colon og ileal proteinfordøyelighet hos
hund i forhold til fecal hos mink
ØYSTEIN AHLSTRØM1, MARIA THERESE TJERNSBEKK1 OG ANNE-HELENE TAUSON1,2
¹ Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for Miljø og Biovitenskap
pb 5003, 1432 Ås, 2Department of Basic Animal and Veterinary Sciences, Faculty of Life Sciences, University
of Copenhagen, Denmark

Introduksjon
For å komponere et fôr som dekker næringsbehovet til en hund er det viktig å kjenne til
råvarenes næringsinnhold og hvor stor grad disse næringsstoffene blir fordøyd. Hos enmagede
dyr foregår størsteparten av proteinfordøyelsen og aminosyreabsorpsjonen i tynntarmen.
Protein og aminosyrer som passerer tynntarmen og kommer til tykktarmen (colon) og videre
til endetarm har usikker utnyttelse. Forsøk med hund har vist at proteinfordøyelighet mål som
fecal apparent fordøyelighet er 8,5 % høyere enn ileal fordøyelighet målt ved enden av
tynntarmen (Hendriks og Sritharan, 2002). Fecal fordøyelighet overestimerer altså
proteintilførselen i forhold til ileal fordøyelighet. For fordøyelighet av enkelt aminosyrer var
forskjellen mellom de to metodene varierende noe som tyder på at fermenteringen i colon
endrer aminosyresammensetningen. For å måle ileal fordøyelighet er det nødvendig å samle
tarminnhold ved hjelp av tynntarmsfistel. Metoden er kostbar og etisk betenkelig. Mink har
vært brukt som modell for hund i flere studier og viser god korrelasjon til fecal
fordøyelighetsverdier hos hund, men den er ofte noe lavere hos mink (Ahlstrøm og Skrede,
1998, Vhile et al. 2005). Det har derfor blitt spekulert i om minkfordøyelighet var lik ileal
fordøyelighet hund. Hvis det var slik vil minkfordøyelighetsverdier gi en meget presis og
enkel vurdering av proteinfordøyelighet for hund. Vi ønsket derfor å undersøke om total fecal
proteinfordøyelighet hos mink var lik ileal hos hund. I tillegg ble tarminnhold fra første del av
colon samlet for å sammenligne proteinfordøyelighet fra dette oppsamlingspunktet med de
øvrige målestedene hos hund og mink.
Materiale og metoder
Fôrtyper
Tre ekstrudert tørrfôr tilsatt ulik hovedproteinråvare produsert ved Fôrtek, Senter for
husdyrforsøk , Ås ble brukt som forsøksfôr. De tre proteinråvarene (lammemel, Norsk
Protein, Ingeberg, Norge, fjørfemel, Gepro, Diepholz, Tyskland, LT fiskemel, Norsildmel,
Bergen, Norge) ble valgt på grunn av forskjell i proteinfordøyelighet bestemt i tidligere forsøk
med mink. Kjemisk innhold i råvarene er vist i Ahlstrøm et al .(2013). De øvrige
ingrediensene var hvete, mais, ris, fjørfefett, lakseolje, mineral og vitaminer. Fôrene ble tilsatt
0,01% yttriumoksid som markør for å bestemme fordøyelighet. Tørrstoff, protein (N*6,25),
fett, karbohydrater og aske utgjorde henholdsvis 92, 26, 20, 34-40, og 7-13 % i fôrene..
Forsøksdyr
En gruppe på 12 hunder (Alaska huskier, 7 hanner og 5 tisper, 2-13 år, 17-26 kg) som allerede
var bestemt for avlivning av eierne ble brukt i forsøket. Hundene ble delt inn i tre grupper av
fire hvor hver av gruppene fikk en av de tre fôrtypene. Oppstallingen var utendørs i rekker og
hundene var lenket i fire meter lenker til hvert sitt hus uten mulighet for å få tak i annet fôr.
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Hundene hadde fri tilgang på drikkevann. Fôrtildelingen ble justert til å dekke energibehovet
til vedlikehold (520 kJ/kg kroppsvekt 0,75/dag ). Hundene ble fôret en gang om dagen og fôret
ble spist i løpet av kort tid. Forsøket varte i 10 dager. På dag sju ble feces fra hver hund
samlet og fryselagret. På dag 10, (2-4 timer etter siste fôring og 11-13 timer etter nest siste
fôring) ble hundene avlivet av veterinær i et rom i en nærliggende bygning. Tarminnhold fra
siste del av ileum og fra colon tatt ut og lagt i plastbeholdere som umiddelbart ble nedkjølt i
flytende nitrogen. Prøvene av feces og fra tarm ble brukt til å bestemme fordøyelighet.
Det ble brukt fire minkhanner på hver av fôrtypene. Protokoll for bestemmelse av
minkfordøyelighet er beskrevet i Ahlstrøm et al. (2013).
Apparent protein fordøyelighet i ble bestemt ved denne formelen (%):
Fordøyelighet (%) = (((protein i fôr/yttrium i fôr) – (protein i feces/yttrium i feces)) /(protein i
fôr/yttrium i fôr)))*100
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
Resultatene viste effekt av proteinkilde på proteinfordøyelighet (Tabell 1). Dette var forventet
fordi proteinråvarene var undersøkt tidligere i standardiserte forsøk med mink (Ahlstrøm et al.
2013). Fecal proteinfordøyelighet hos hund var signifikant høyere enn for mink, mens
colonverdiene og ilealverdiene i de fleste tilfeller var lik fecale minkverdier. De fekale
verdiene hos hund var signifikant høyere enn de ileale og dette er vist tidligere med fistulerte
hunder (Muir et al. 1996, Murray et al. 1998) og hos hunder ved bruk av tilsvarende metode
som i vårt forsøk (Hendriks og Sritharan, 2002). En viktig observasjon å legge merke til var
at forskjellen i fecale fordøyelighetsverdier sammenlignet med ileale verdier økte med lavere
fecal fordøyelighet. For de tre proteinråvarene lammemel, fjørefemel og fiskemel var
forskjellen mellom fecale og ileale verdier henholdsvis 11,4, 9,0 og 6,2 %. Dette viser at hvis
en legger fecale verdier til grunn for proteintilførselen vil en generelt overestimere tilførselen
og at denne overestimeringen er høyest for proteinråvarer med lav fecal fordøyelighet.
Årsaken til dette kan forklares ut fra at en større del protein og nitrogenforbindelser kommer
ufordøyd til colon ved bruk av proteinråvarer med lav ileal fordøyelighet enn for de med høy
som for eksempel fiskemel i vårt forsøk.
Fordøyelighetsverdier målt i colon plasserte seg mellom fecale og ileale verdier. Dette var
forventet siden en må regne med at omdanning av protein til flyktige nitrogen forbindelser
øker lengre bak i tarmen. Det finnes ingen lignende undersøkelser for absorpsjon av protein i
colon hos hund, bortsett fra en studie av Robinson et al. (1973) som undersøkte transport av
aminosyrer gjennom vevsprøver av mucosa fra colon. Studien viste at det var en transporten
av aminosyrer gjennom mucosa, men at den var mye lavere enn målt med mucosa fra ileum.
Når en tar hensyn til den begrensede mengden protein som kommer til colon kan en regne
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med at absorpsjon av aminosyrer kvantitativt sett er liten i dette tarmavsnittet. Våre målinger
av proteinfordøyelighet i colon var stort sett signifikant høyere enn ileal målingene. Forløpige
resultater viste at dette også gjaldt aminosyrefordøyelighetene (ikke presentert). Det er derfor
uklart om aminosyrene virkelig blir absorbert eller at det skyldes fermenteringen i colon som
omdanner aminosyrene til andre nitrogenforbindelser.

Tabell 1.Proteinfordøyelighet hos hund og mink (%). Ulike bokstaver innen rad indikerer signfikante forskjeller
Hund
Mink
St.feil
P-verdi
P-verdi
Fecal
Colon
Ileal
Fecal
Metode
Protein
kilde
Alle fôrtypene
Lammemel
Fjørfemel
Fiskemel

83.5a
77.7a
84.1a
88.8a

78.5b
69.4b
79.8b
86.6abc

74.4c
66.3b
75.1c
81.9d

77.8b
70.8b
77.3bc
85.5c

0.87
1.99
1.21
0.81

0.001
0.01
0.001
0.006

0.001

Hendriks og Sritharan (2002) fant mindre forskjell i fordøyelighet målt fecalt og i ileum for
aminosyrenitrogen enn for råprotein (N*6,25). De fant også at for metionin var
fordøyeligheten lavere målt fekalt enn i ileum. Dette tyder på at fermenteringen har ført til at
aminosyresammensetningen i tarminnholdet har endret seg. Foreløpige resultater viser at
aminosyrefordøyelighetene generelt var noe høyere enn for protein målt som N*6,25
uavhengig av målested.
Konklusjon
Fecale proteinfordøyelighetsverdier overestimerer proteinabsorpsjon hos hund. Verdier målt i
ileum eller colon er mer korrekte og lavere enn de fekale. Forskjellen øker når proteinkilden
har lav fordøyelighet. Mink fordøyelighet (fekal) er en god modell for fordøyelighetsverdier
målt i ileum og colon hos hund.
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Proteinfordøyelighet i noen råvarer brukt i hundefôr
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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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Bakgrunn
Bogsår er trolig et av de største dyrevelferdsproblemene hos purker i norsk svineproduksjon
(Baustad et al 2007). Gris har en prominerende beinstruktur på skulderbladskammen, Tuber
spina scapula (TSS). Denne gjør vevet over svært utsatt for trykk. Utgangspunktet for
utvikling av bogsår er trykk mot huden som fører til hypoksi/iskemi og dermed nekrose (Lund
et al 2003). Hos gris er det vist at et utvendig trykk mot et knokkelfremspring fører til et tre til
fem ganger så høyt trykk i vevet innvendig nær knokkelfremspringet som på huden over (Le
et al 1984). Det er funnet flere risikofaktorer for utvikling av bogsår, som først og fremst
oppstår hos purker i laktasjon. Dårlig hold før grising, dårlig hold etter grising, vekttap i
laktasjonen og arr etter tidligere bogsår er noen angitte risikofaktorer (Kaiser et al 2007,
Zurbrigg 2006, Havn et al 2004, Rosendal et al 2004, Davies et al 1996).
Hensikten med denne undersøkelsen var å finne ut om økt prominering av TSS gav større
sannsynlighet for utvikling av bogsår, og dermed vurdere prominering av TSS som en
indikator på risiko for utvikling av bogsår hos purke.

Materiale og metode
To puljer, hver med 50 Landsvin -Yorkshire purker, i en smågrisproduserende satellitt på
Østlandet ble benyttet i studien. Undersøkelsen ble utført som en del av en studie der effekten
skulderputer har på forebygging av bogsår hos purker ble undersøkt. Halvparten av purkene
fikk skulderpute og halvparten var kontroller uten pute. Bare tall fra purkene uten skulderpute
ble brukt i beregningene av prominering av TSS og sammenhengen med bogsårgrad.
Bogsårgrad og prominering av TSS hos purkene ble registrert ved fire tidspunkter: før grising,
omkring en og tre uker etter grising og ved avvenning. Bogsårgradene ble registrert etter
Helsetjenesten for svin sin graderingsskala for bogsår (Helsetjenesten for svin 2012).
Prominering av TSS i forhold til omkringliggende vev ble målt på begge bøgene. Dette ble
gjort ved å plassere en sylinder over bogen med TSS i sentrum, og avstanden mellom toppen
av TSS og toppen av sylinderen ble målt. Sylinderen var åpen i begge ender, den var 6,0 cm
høy og hadde en indre diameter på 11,3 cm. Den målte avstanden fra TSS og opp til toppen av
sylinderen ble trukket fra høyden på sylinderen, slik at en fikk et mål på hvor mye TSS
prominerte over resten av bogen. For å standardisere målingene mest mulig, ble de utført
mens purkene stod med trynet rett fram og 0 - 20 cm over gulvet.
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De statistiske beregningene og annen behandling av data ble gjort i Microsoft Excel 2010.
Det er gjort beregninger av gjennomsnitt med 95 % konfidensintervaller og brukt tosidig
Student`s t-test med et signifikansnivå på 0,05.

Resultat
Både promineringen av TSS og bogsårgraden økte utover i laktasjonen (Tabell 1).
Promineringen av TSS økte fra ÷4,0 mm i gjennomsnitt før grising, til 1,9 mm i gjennomsnitt
ved avvenning. Gjennomsnittlig bogsårgrad økte fra 0,0 før grising til 0,8 ved avvenning.
Tabell 1: Prominering av TSS og bogsårgrad før grising, i laktasjonsperioden og ved avvenning

Før grising
En uke etter grising
Tre uker etter grising
Ved avvenning

Gjennomsnittlig prominering av TSS i mm
(95 % KI)
÷4,0 (÷4,8- ÷3,2)
÷2,2 (÷2,9- ÷1,5)
1,0 (0,2-1,8)
1,9 (1,1-2,7)

Gjennomsnittlig bogsårgrad
(95 % KI)
0,0 (0,0-0,1)
0,5 (0,4-0,7)
0,6 (0,5-0,8)
0,8 (0,6-1,0)

Skuldre uten bogsår hadde en gjennomsnittlig prominering på ÷1,9 mm, som er signifikant
forskjellig fra skuldre med bogsårgrad 1 som i gjennomsnitt hadde en prominering på 0,9 mm.
Gjennomsnittlig prominering ved bogsårgrad 2 og 3 er signifikant forskjellige fra
promineringen av TSS ved grad 1, men promineringen ved grad 3 er ikke signifikant
forskjellig fra promineringen ved grad 2 (Tabell 2). To skuldre med grad 4 hadde prominering
på henholdsvis 2 mm og ÷3 mm og to skuldre med grad 4 ble ikke målt av hensyn til
dyrevelferd. Angivelse av prominering av TSS er derfor usikker for denne gruppa.
Tabell 2: Gjennomsnittlig prominering av TSS på skuldre med ulike bogsårgrader.
Bogsårgrad
Bogsårgrad 0
Bogsårgrad 1
Bogsårgrad 2
Bogsårgrad 3

Gjennomsnittlig prominering av TSS i mm (95 % KI)
÷1,9 (÷2,5- ÷1,4)
0,9 (0,2-1,6)
4,1 (1,4-6,7)
6,6 (2,4-10,9)

Diskusjon og konklusjon
Det ble funnet økt prominering av TSS ved økt bogsårgrad. Når TSS blir mer fremtredende og
mindre polstret blir vevet over TSS utsatt for en større trykkbelastning og mer utsatt for
bogsår.
I en svensk studie der høyden på TSS ble målt på slakta purker ble det funnet at høyden på
TSS var forskjellig på skuldre med og uten bogsår, men ikke funnet statistisk signifikant. Ved
måling av høyden på TSS inngikk også bløtdelsvevet som lå over denne (Billstrøm 2007). Da
et tykkere lag bløtdelsvev over TSS beskytter mot bogsår (Davies et al 1997), og bidrar til at
høyden på TSS målt her blir høyere enn reelt, kan dette ha bidratt til å motvirke en eventuell
signifikant forskjell på høyden av TSS på skuldre med og uten bogsår (Billstrøm 2007).
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Unntaket fra økende prominering ved økende bogsårgrad er at promineringen kan være
negativ ved den alvorligste bogsårgraden. Bogsåret vil ikke ligge rett over TSS når purka står,
fordi TSS da forflytter seg ca. 5 cm dorsocaudalt for såret. Dette gjør at når hovne sår er
utviklet, vil en få en negativ prominering ved målingen i stedet for positiv slik den oftest er i
virkeligheten. Dette indikerer at denne målingen ikke fungerer like bra når alvorlige og hovne
bogsår først er utviklet. Målingene av hvor mye TSS prominerer er ikke helt presise.
Promineringen varierer med stillingen på hodet og forbeina til purka under registreringen.
Dette kan det tas høyde for ved å standardisere målingen mest mulig som beskrevet tidligere.
Måling av hvor mye TSS prominerer kan være en av flere viktige indikatorer for å vurdere
hvilke purker som er i fare for å utvikle bogsår, og som dermed bør få trykkavlastning med
bogpute og ekstra godt tilsyn for forebygging. Måling lar seg lett gjennomføre med enkelt
måleutstyr, eller ved palpasjon av bogen og TSS.
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Forebyggende effekt mot bogsår og mulig risiko ved
bruk av skulderputer hos purker
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FRAMSTAD¹
¹Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole, Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo
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Bakgrunn
Bogsår er trolig et av de største dyrevelferdsproblemene hos purker i norsk svineproduksjon
(Baustad et al, 2007). Kjøttkvaliteten kan forringes hos purker med bogsår ved at bogsåret og
en stor andel av drenerende lymfeknuter infiseres av bakterier (Lund et al, 2003). Bogsår kan
også gi negativ økonomisk effekt gjennom at purkene blir utrangert (Baustad et al, 2005), og
ved at det kan gi negativt inntrykk av svinenæringen utad. Helsetjenesten utførte en
undersøkelse i 2004 og en i 2008 som viste at den totale forekomsten av bogsår og forekomst
av alvorlige bogsår av grad 4 hadde økt henholdsvis fra 10,1 % til 21,3 %, og fra 0,3 % til 2,3
% (Baustad et al, 2007, Jørgensen et al, 2009). Tall fra registreringer i Norsvins
foredlingsbesetninger med Norsk landsvin viser total forekomst av bogsår på ca 22 % hos
1.kulls-purkene og 32 % hos 2.kulls-purkene (Fredriksen, Aasmundstad, 2011). Dette
illustrerer at bogsår er et betydelig problem. Bruk av skulderputer som avlaster trykket mot
Tuber spina scapula kan i teorien være en god måte å forebygge utvikling av bogsår.
Hensikten med denne studien var å kartlegge effekten skulderputer har på forebygging av
bogsår.

Materiale og metoder
Skulderputer av merket CareForePig ble testet i to puljer med LY-purker i en
smågrisproduserende satellitt som hadde problemer med bogsår. Utvikling av bogsår ble fulgt
hos 99 purker fra før grising til avvenning. Purkene ble delt inn i par etter tre kriterier: Arr
etter tidligere bogsår, kullnummer og hold. Halvparten i hvert par fikk skulderpute i løpet av
første døgn etter grising. Bogsårgrad med skala fra 0 til 4 ble registrert før grising, omkring en
uke og tre uker etter grising, og ved avvenning. Helsetjenesten for svin sin graderingsskala for
bogsår ble benyttet (Helsetjenesten for svin, 2012). Registreringene er behandlet som Max
bogsårgrad (bogsårgraden på den skulderen som har høyest score) og Sum bogsårgrad
(bogsårgrad på begge skuldrene sammenlagt). De statistiske utregningene og annen
behandling av data ble gjort i Microsoft Excel 2010. Det er gjort beregninger av gjennomsnitt
med 95 % konfidensintervaller og brukt tosidig Student`s t-test med et signifikansnivå på 0,05
både for forskjeller mellom gruppene og for forskjeller mellom tidspunktene.

Resultat
Hele 78 % av purkene uten skulderputer hadde bogsår ved avvenning, høyeste Max
bogsårgrad var 4. Hos purkene som hadde pute hele laktasjonen hadde 28 % bogsår ved
avvenning, der høyeste Max bogsårgrad var 2. I alt 23 av 49 purker med pute fikk gnagsår av
putenes festestropp i aksillen, og 14 av gnagsårene var så alvorlige at putene måtte tas av før
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avvenning. I tillegg hadde 13 purker rødme i aksillen. På grunn av gnagsårene og at purker
mistet puta, hadde 15 purker puta bare i ca 3 uker etter grising. Av disse purkene hadde 73 %
bogsår ved avvenning. Høyeste Max bogsårgrad i denne gruppa var 3.

Figur 1. Gjennomsnitt Sum bogsårgrad i de ulike gruppene purker ved hver av registreringene. Endring i
bogsårgrad fra registrering til registrering er også markert.

Fra registrering til registrering var det alltid signifikant større gjennomsnittlig økning i Sum
bogsårgrad hos de purkene som ikke hadde pute enn hos de med pute hele laktasjonen. Det
var signifikant større økning i Max bogsårgrad og Sum bogsårgrad fra før grising til
avvenning hos purker uten pute enn hos purker med pute (p<<<0,001). Purker med pute
hadde i gjennomsnitt 0,4 i Sum bogsårgrad ved avvenning, i motsetning til purker uten pute
som hadde 1,7 (p<<< 0,001). Purker med pute hadde Max bogsårgrad på 0,4 i gjennomsnitt
ved avvenning, i motsetning til purker uten pute som hadde 1,2 (p<<< 0,001). Purkene som
mistet puta mellom registrering ved tre uker og avvenning fikk en rask og sterk økning i
bogsårgrad. Økningen i gjennomsnitt Sum bogsårgrad var 1,7 og Max bogsårgrad 1,1 mellom
disse tidspunktene. Mellom to registreringer hadde noen av bogsårene på purker med pute gått
tilbake (Figur 1).

Diskusjon og konklusjon
Skulderputene har en klar forebyggende effekt mot bogsår, både forekomst og
alvorlighetsgrad reduseres. I tillegg viste resultatene at noen purker med pute hadde bogsår
som gikk tilbake. Dette gir putene stort potensiale til å forebygge og faktisk fremme heling av
mindre bogsår hos purker i løpet av laktasjonen. Når puter fjernes fra purker ca. to uker før
avvenning, utvikles bogsår raskt og de kan bli like alvorlige som hos purker uten pute i hele
laktasjonsperioden. Dette tyder på at det kan være like ille å ha pute som faller av eller må tas
av for tidlig, som ikke å ha pute på i det hele tatt. I forsøket fikk en stor andel purker gnagsår
av festestroppene, og dette er også et dyrevelferdsmessig problem. Mulige løsninger kan være
utbedring av festestroppen da det ikke ble observert gnagsår på førstekullspurkene som hadde
mindre puter og et annet materiale i festestroppen. Jevnlig inspeksjon av aksillen hos purker
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som har pute på seg er viktig. Ut fra erfaringene i forsøket bør bruk av putene begrenses til
purker som har risiko for å utvikle bogsår, eller at de settes på når en ser de aller første
symptomene er i ferd med å utvikle seg.
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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.

Hvete
Soyamel
Fiskemel
Rapsolje
Linolje
D-fat
Mono kalsiumfosfat
Malt kalkstein
Natriumklorid

Se0.19
60.00
20.00
3.00
4.00
1.00
5.00
2.00
1.85
0.25

Se0.27 Se0.44 Se0.78 Se1.16
60.00 60.00 60.00 60.00
20.00 20.00 20.00 20.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.85
1.85
1.85
1.85
0.25
0.25
0.25
0.25
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DL-Metionin
L-Lysin
L-Treonin
Kolinklorid
Mikromineraler uten Se
Manganoksid
Vitamin blanding
Se-beriket gjær

0.40
0.30
0.10
0.13
0.15
0.007
0.08
0.005

0.40
0.30
0.10
0.13
0.15
0.007
0.08
0.01

0.40
0.30
0.10
0.13
0.15
0.007
0.08
0.02

0.40
0.30
0.10
0.13
0.15
0.007
0.08
0.04

0.40
0.30
0.10
0.13
0.15
0.007
0.08
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.

Selen i lårmuskel, mg/kg
Vekt dag 10, g
Vekt dag 21, g
Fôrutnyttelse
Kråsvekt, g
Kråsskår

Se0.19
0.15a
243a
792a
1.7a
14.4
9.6a

Se0.27
0.20b
269
899
1.5
12.8
6.1

Se0.44
0.30c
286
905
1.5
12.7
6.7

Se0.78
0.44d
283
928
1.5
13.2
6.7

a-e. Gjennomsnittsverdier med ulik bokstav i den samme rekken er signifikant forskjellige på 5 % nivå.

Se1.16
0.63e
276
923
1.4
12.5
7.7

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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Hygienisk kvalitet i surfôr
INGUNN SCHEI¹, ÅSE FLITTIE ANDERSSEN¹ OG HARALD VOLDEN¹²
¹TINE Rådgiving og Medlem, ²Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Sporeproblematikk i fôr og mjølk har ført til auka interesse for ”hygienepakke surfôr” dei
siste åra. Gjennom denne analysepakka frå Eurofins får vi et utvida svar på den mikrobielle
aktiviteten og mikrobiell forurensning i fôret, blant anna smørsyresporar. Ved problem med
smaksfeil eller høge frie fettsyrer i mjølka har vi tilrådd å analysere for gjæringskvaliteten i
surfôret. Svært få bønder bestiller ”full pakke”; NIR + gjæring med etanol + hygienepakke.
Derfor har vi lite erfaring om samanhengar mellom gjæringsresultatet og det hygieniske
resultatet. For å skaffe datagrunnlag for å studere slike samanhengar har Tine Rådgiving og
Medlem gjennomført eit prosjekt for å evaluere hygienisk kvalitet i surfôrprøver fra buskapar
hausten/vinteren 2011/12. Eit mål med prosjektet er å koma fram til gode retningslinjer for
kva tid bonden bør bestille analyse av Gjæringskvalitet eller Hygienepakke i tillegg til NIR av
grovfôret sitt.

Material og metodar
Det vart tatt ut fôrprøver frå mjølkeprodusentar over heile landet. Fôrprøvene vart i
utgangspunktet fordelt tilfeldig; dvs. ingen utplukk av problem-buskapar med tanke på sporar
eller andre kvalitetsfeil i mjølka. Men Gudbrandsdalen fekk ein større andel av prøvene (om
lag ¼ av alle) fordi det var behov for å vite korleis flomskadene i pinsehelga 2011 påvirka
grovfôrkvaliteten. Den praktiske gjennomføringa var det ”Topp Team Fôring” i TINE som
hadde ansvaret for. I tillegg tok Norsk Landbruksrådgiving ut ein del av prøvene i
Gudbrandsdalen og Oppland. Totalt blei det tatt ut ca. 200 prøver. Rundt ¾ av prøvene var av
førsteslått, og resten var av andreslått. Om lag 75 % av prøvene var rundballar, ca. 12 %
plansilo, 6 % tårnsilo og resten var frå litt forskjellige typar siloar.

Resultat og diskusjon
Tabell 1 viser generell statistikk for prøvene som vart analysert, og kva grenseverdiar
Eurofins brukar for bra og dårleg surfôr. Alle talverdiar for hygienisk kvalitet er oppgitt i log
cfu/gram. Tabell 1 viser at for sporeinnhaldet (smørsyre og bacillus) så strekker prøvene seg
frå lågaste verdi på 1 til høgaste verdi på over 6, medan gjærsopp går frå 2 til 8. Dette er altså
enormt store forskjellar i antal mikroorganismar.
Grenseverdiar for nedsatt kvalitet
Eurofins har grenser for kva som reknast for god og dårleg hygienisk kvalitet på surfôret
(Tabell 1). Mellom grensene for ”bra” og ”dårleg” blir kvaliteten bedømt som nedsatt. For
mugg, gjærsopp, enterobakteriar og koliforme bakteriar gjeld det litt høgare grenser for dårleg
kvalitet når det er over 40 % tørrstoff i fôret enn når det er våtare surfôr. Prøvene er gruppert
etter disse kriteriane i Tabell 2. Det er her ikkje skilt på tørrstoffnivå i prøvene fordi tørrstoffet
hadde liten betydning for fordelinga av prøvene. Vi ser at heile 98 % av prøvene er vurdert
som bra på koliforme bakteriar og 89 % bra på enterobakteriar og muggsopp. Smørsyresporar
og gjærsopp har derimot ein relativt låg andel av prøvene vurdert som ”bra” med respektive
52 og 50 % av prøvene. Nedsatt kvalitet på grunn av smørsyresporar fann ein i 26 % av
prøvene, medan 23 % av prøvene hadde dårleg kvalitet. På gjærsopp hadde 34 % av prøvene
dårleg kvalitet og 16 % nedsatt kvalitet. På bacillussporar hadde 83 % av prøvene lågt

467

Husdyrforsøksmøtet 2013

innhald, 14 % hadde nedsatt kvalitet og 3-4 % vart klassifisert som dårleg. Dette tyder på at
det er smørsyresporar og gjærsopp som har vore dei største utfordringane når det gjeld
hygienisk kvalitet i desse prøvane.
Tabell 1. Generell statistikk for hygienisk kvalitet (log cfu/gram) og gjæringskvalitet i surfôret (g/kg tørrstoff
eller g/kg N). I tillegg er det oppgitt Eurofins sine grenseverdiar for bra og dårleg kvalitet.
Grenseverdiar1
Variabel

Middel

Std

Min

Max

Bra

Dårleg

Smørsyresporar

1,8

1,1

1,0

6,2

mindre enn 1,2

høgare enn 2,5

Bacillus sporar

3,5

0,7

1,0

6,0

mindre enn 4,0

høgare enn 5,0

Koliforme bakteriar

1,0

0,2

1,0

3,2

mindre enn 1,0

høgare enn 2,0 (3,0)

Enterobakteriar
Gjærsopp

2,2
4,0

0,6
2,0

2,0
2,0

5,2
8,0

mindre enn 2,0
mindre enn 3,0 (4,0)

høgare enn 4,0
høgare enn 4,5 (6,0)

Mugg

2,2

0,7

2,0

5,8

mindre enn 2,5 (3,0)

høgare enn 4,0 (4,5)
2

Mjølkesyre

38

20,0

1,0

90,0

mindre enn 40 til100

Eddiksyre

11

8,9

0

51,0

12 til 302

Propionsyre

0,5

1,6

0

12,0

mindre enn 2 el. 6 til 123

Smørsyre

1,6

3,7

0

28,0

mindre enn 4

Etanol

7,7

6,8

0

36,0

mindre enn 12

Ammoniakk

71,

32,1

19,0

207,0

mindre enn 812

1

Tala i parantes gjeld dersom surfôret har over 40 % tørrstoff. Grenseverdiane for nokre av dei hygieniske parametrane er
altså høgare for ”tørt” surfôr enn for våtare surfôr.
2
Innhaldet skal vere lågare til høgare % tørrstoff det er i surfôret.
3
Mindre enn 2 når det ikkje er brukt propionsyrehaldig ensileringsmiddel, 6 til 12 ellers.

Smørsyresporar
Sporar er generelt mikroorganismer som har gått over frå ei aktiv form der dei kan formere
seg, til ei kvileform der dei overlever men ikkje formerer seg. I ein vellykka
ensileringsprosess vil ikkje smørsyrebakteriane trivast, dei går over i sporeform og produserar
nesten ikkje smørsyre. Ved feilgjæring i surfôret, når bakteriane har forhold der dei veks og
trivest, omdannar dei sukker og mjølkesyre til smørsyre. Nokre smørsyrebakteriar bryt ned
protein til aminer og ammoniakk. For at bakteriane skal produsere smørsyre, må miljøet vere
fritt for oksygen, pH må ikkje vere for låg (ikkje under 4,2) og tørrstoffet ikkje over 35-40 %
(McDonald, 1981). Samanhengen mellom smørsyresporar og smørsyre i surfôret i denne
undersøkinga var relativt låg (r = 0,33). Gjennomsnittleg innhald av smørsyre i grupperingane
etter innhald av smørsyresporar i Tabell 2 var 0,84, 1,33 og 3,85 gram/kg tørrstoff.
Smørsyreinnhaldet i fôret aukar altså når det er mykje smørsyresporar i surfôret, men det er
likevel så lågt i alle gruppene at fôret ikkje blir klassifisert som dårleg med omsyn til innhald
av smørsyre (>4 g/kg tørrestoff). Mange har dermed prøver med høgt innhald av
smørsyresporar utan å ha høgt innhald av smørsyre i fôret. Det betyr at sporane i liten grad er
resultat av dårleg gjæring, men at dei er komt inn i fôret gjennom forureining under slåtten.
Det var også svært liten samanheng mellom smørsyresporar og ammoniakk (r = 0,15). Det
tyder også på at den viktigaste årsaka til sporar er forureining. Ståande plantemateriale er
forholdsvis reint for smørsyrebakteriar eller sporar av desse. Dei kjem inn som forureining i
form av jord, daudt plantemateriale og gjødselrester under hausteprosessen (Mo, 2005).
Mellom dei hygieniske variablane er det ein liten samanheng mellom smørsyresporar og
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bacillussporar. Det er naturleg i og med at jordinnblanding er ei av kjeldene til at vi får begge
disse sporetypane inn i surfôret.
Tabell 2. Fordeling av prøver (%) etter kvalitetskriterier for hygieniske kvalitetsvariablar.
Bra

Nedsatt

Dårleg

51,7

25,8

22,5

Koliforme bakteriar

82,6
97,9

14,0
1,3

3,4
0,8

Enterobakteriar
Gjærsopp

89,0
49,6

5,9
16,1

5,1
34,3

Muggsopp

89,0

6,4

4,7

Smørsyresporar
Bacillussporar

Gjærsopp
Gjærsopp kan spalte sukker til alkohol (etanol) og karbondioksyd når det ikkje er tilgang på
luft. Høgt etanolinnhald i surfôr kan gi smaksfeil på mjølka. Dersom det er tilgang på luft
forbrukar gjærsoppen sukker, mjølkesyre, eddiksyre og alkohol og lagar karbondioksid, vatn
og varme. Dette kan gi varmgang i siloen. Gjærsopp påvirkar lagringsstabiliteten negativt i
vått materiale. Ofte er det gjærsoppen som er årsak til varmgang ved uttak av surfôr frå siloen
(Mo, 2005). I godt fortørka surfôr er gjærsopp eit teikn på at fôret ikkje har vore lagra lufttett.
Dataene frå denne undersøkinga viser at gjærsopp har ein liten samanheng med fleire av
gjæringsvariablane. Gjærsopp har ein negativ samanheng med maursyre (r=-0,27).
Ensileringsmiddel som maursyre har positiv virkning på stabiliteten av surfôret fordi ein
reduserer varmegang under innlegging, graset pakker seg godt og gjærsopp vert hemma av
maursyra. Samanhengen til eddiksyre, smørsyre, totale syrer og fermenteringsprodukt er også
negativ, men må karakteriserast som svært låg (korrelasjonar frå -0,12 til -0,23), og derfor av
liten betydning. Gjærsopp har ingen samanheng med mjølkesyre, men ein liten positiv
samanheng til sukker (r=0,21). Ved klassifisering av rundballar etter gjærsopp (Tabell 2)
utgjer ”uten tilsetning” 44 % av prøvene i klassane nedsatt og dårleg kvalitet.
Mugg
Mugg i fôret er direkte helseskadeleg fordi det kan produsere giftstoff (mykotoksin) som kan
gjere dyr og menneske sjuke. Mugg krev tilgang på luft for å vekse. Sopp (mugg og gjær)
hemmast verken av høgt tørrstoff-nivå eller av låg pH. Utestenging av luft er einaste sikre
tiltak for å hindre muggsopp. Mugg har ingen samanheng med gjæringskvaliteten i disse
fôranalysene.
Bacillussporar
Slike sporar finst naturleg i jord og husdyrgjødsel. Bacillus-bakteriar må ha luft (oksygen) for
å kunne formere seg. Sporar av Bacillus cereus som kjem over i mjølk kan føre til søtkoagulering (tjukning) av mjølka. Bakteriene kan vera helsefarlege for menneske.
Bacillussporar har ein liten negativ samanheng med mjølkesyre (r = -0,15), og ein liten positiv
samanheng med smørsyre (r = 0,19). Det kan vi tolke som at vellykka surfôrgjæring bidreg
positivt for å hindre problem med disse sporene. Bacillussporar har også ein samanheng med
smørsyresporar (r = 0,27); dei finst av og til samtidig i surfôret.
Enterobakteriar
Enterobakteriar gjev ein indiksjon på kor bra konserveringa har fungert. Enterobakteriane
produserer det meste av eddiksyra vi finn i surfôret, og mykje eddiksyre i surfôret kan tyde på
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at det har teke for lang tid å senke pH (Pahlow el al., 2003). Enterobakteriar hadde ingen
samanheng med gjæringsparametrar i disse analysene.
Koliforme bakteriar
Koliforme bakteriar er ei gruppe enterobakteriar. I buskapar med mykje mastitt kan det vere
nyttig å vite om surfôret inneheld koliforme bakteriar, fordi mastittbakteriene E.coli og
Klebsiella tilhøyrer denne gruppa. Koliforme bakteriar har ingen samanheng med
gjæringsparametrar i disse analysene, men der er ein liten samanheng med sukker (r = 0,18).

Konklusjon
Smørsyresporar og gjærsopp skapar mest problem når det gjeld hygienisk kvalitet i surfôret.
Mange surfôrprøver har høgt innhald av smørsyresporar utan å ha høgt innhald av smørsyre i
fôret. Det tilseier at smørsyresporane i hovudsak er eit resultat av forureining av fôret.
Gjærsoppen kjem for det meste av lufttilgang i surfôret. Det er elles lite informasjon å få frå ei
vanleg NIR-grovfôranalyse som kan nyttast til å sei noko om hygienisk kvalitet.

Referansar
Referansar blir oppgitt ved å kontakte forfattar.
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Utvikling og presentasjon av læringsmateriale basert
på forskning og utdanning innen dyrevelferd: The
Animal Welfare Science Hub
The Animal Welfare Science Hub: Integrating Animal Welfare Science in a collaborative
educational environment
VAS, JUDIT1; LANGFORD, FRITHA2; DE PAULA VIEIRA, ANDREIA3; GOMES, PERICLES VARELLA3;
BRAASTAD, BJARNE OLAI1; BROOM, DONALD4; ZANELLA, ADROALDO JOSE2
1

: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
: Scotland's Rural University College
3
: Universidade Positivo
4
: Cambridge University
2

EU-prosjektet Animal Welfare Indicators (AWIN) har etablert en nettside kalt The Animal
Welfare Science Hub (www.animalwelfarehub.com). Hovedmålet er å tilby lett tilgjengelig
informasjon om eksisterende kurs og utdanninger innen dyrevelferd på ulike nivåer rundt om i
verden, samt utvikle og vise serier av læringsmateriale (learning objects) som lærere kan bruke på
alle områder innen dyrevelferd. På møtet vil vi presentere to slike læringsobjekter: (1) behov hos
purker rundt fødsel, og (2) identifisering av smerte hos hester.

1 The AWIN project
Funded by the EU 7th Framework Programme (FP7) the Animal Welfare Indicators Project
(AWIN) has, as a goal, the improvement of animal welfare by developing, integrating and
disseminating information about animal welfare indicators. The project is organized into five
work-packages (WP1, WP2, WP3, WP4 and WP5, for a more detailed description of the project
and up-to-date achievements see the AWIN web page: http://www.animal-welfareindicators.net/site). The first three work-packages focus on research with a special emphasis on
sheep, goats, horses, donkeys and turkeys, species that, although commercially relevant worldwide, were not studied in the E.U. Welfare Quality project.
Our education, training and outreach objectives will be carried out by work-package 4 (WP4).
The Animal Welfare Science Hub focuses on mapping, producing and disseminating learning
resources in all areas of animal welfare science for all species. We shall have a special emphasis
on the recognition and assessment of pain as pain is an area that is lacking from many animal
welfare assessments and yet is often key when animal welfare problems arise. Within this workpackage of the project we aim to produce a reliable, comprehensive and up to date repository of
animal welfare courses worldwide. Additionally, we shall produce a series of 'learning objects'
based on the research from the AWIN project and other areas of animal welfare research. These
will be accessible free and will be suitable for a range of learners from school-children to farmers
and veterinary students.

471

Husdyrforsøksmøtet 2013

2 The Animal Welfare Science Hub
The Animal Welfare Science Hub (http://www.animalwelfarehub.com) is a web portal, initially
set up by the AWIN project partners, which hosts and shares information about animal welfare,
allowing all stakeholders and interested parties to use and add to knowledge in a network of
excellence. Our overall aim with this web-site is to create a global information site for research
and education in animal welfare that will integrate past, present and future research and teaching
materials at any level. The Hub is a one-stop shop about any aspects of animal welfare and is
intended to be free, useful and easy to access by students, professionals and other users.
We created the Hub based on the ideas that: (1) animal welfare education should be available to
all and that openness ultimately will have the greatest impact on animal welfare, (2) evidencebased research provides a sound basis for learning and (3) animal welfare education resources
should be fun, active and interactive. The Hub was launched in May 2011 and is being further
developed.
The Hub provides users with an interactive and innovative knowledge environment that can be
personalized according to the user’s preferences. When completed, it will have the following
sections: (I) Animal Welfare Research, (II) Animals and Society, (III) Animal Welfare
Interactive, and (IV) Animal Welfare Education.
Materials shared in the Hub cover any type of animal welfare issues in zoo, laboratory, farm,
companion and wild animals. In addition, other relevant information from science, social science
and philosophy will be presented. The Animal Welfare Interactive section will allow discussion
of all areas covered. The Animal Welfare Education Section of the Hub presents science-based
materials under two headings: "Learning Materials" and "Courses".

3 Learning materials
This part provides access to a wide range of information, ranging from specialist presentations to
learning objects that are highly interactive. Besides learning from these materials, users are also
able to add learning materials for other users via the Hub. In addition to collecting learning
materials, our aim was to produce small, digital, interactive, educationally effective, scientifically
valid and user-friendly web-based tools of learning called Learning Objects from animal welfare
science to meet the audience’s educational needs.
Three of the Learning Objects developed in frame of the AWIN project and presented on the Hub
will be shown at Husdyrforsøksmøtet 2013.
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Picture 1: A frame of the Learning Object
“Needs of the farrowing sow”

Picture 2: A frame of the “Pig farm”
Learning Object

The first video “Needs of the farrowing sow” visualizes the different housing systems in the pig
industry giving a short overview about their advantages and disadvantages in an 8-minute
presentation (Picture 1). This Learning Object highlights the option of keeping pigs in traditional
pens, loose-housing huts or the “PigSafe” pen.
In another 3-D simulation, the user can actively navigate a character on the virtual “Pig farm” and
can use the additional informational pop-up windows (Picture 2).

Picture 3: A frame out of the Learning Object “Pain recognition in horses”
The third Learning Object, “Pain recognition in horses”, which is under development together
with Michigan State University, helps users to identify possible indicators of pain in horses.
Users can watch five videos showing horses that may be in pain, and after the user expresses his
or her opinion in an interactive way, more information about the signs of pain are explained
(Picture 3).

4 Courses on animal welfare
In this part of the Hub, courses related to any field of animal welfare will be listed and prepared
so that browsing between them is efficient. Users of any level, from school age through hobby
owners to professionals, such as people working in the animal industry, students, veterinarians,
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and animal scientist will be able to search different courses. They can find online or face-to-face
courses locally or from abroad, filter by species, target audience, or price and time requirements
of programmes. This section will be unique in being global regarding geographical distribution,
including programmes in national languages, and will be user friendly by different filter options
and personal preferences for a wide range of possible audiences. Additionally, in cooperation
with the International Society for Applied Ethology (ISAE), teaching programmes will be
evaluated by objective expert panels based on their pedagogic and scientific value according to
the intended audience. In this way students can benefit from the web-site by easily finding
courses they can attend from home if online or downloadable, or choose the most appropriate
teaching programme to apply for. On the other hand, teachers and course organizers have the
opportunity on the Hub to advertise their online and other courses. Many course materials will be
available for sharing. This course overview is a further development of the earlier Virtual Animal
Welfare Library developed at Norwegian University of Life Sciences in 2009.

5 Acknowledgement
The authors wish to thank the EU VII Framework programme (FP7-KBBE-2010-4) for financing
the Animal Welfare Indicators Project and ISAE and the Michigan State University for
collaboration.
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Inkludering av klimagassutslipp i avlsarbeidet med
kjøttfe
BENTE ASPEHOLEN ÅBY¹, LAILA AASS¹, ERLING SEHESTED² OG ODD VANGEN¹
¹Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap, ²GENO

Innledning
Strategier for å redusere de betydelige klimagassutslippene fra drøvtyggere har blitt viet mye
oppmerksomhet de senere år. Avlsarbeid kan være en viktig bidragsyter i så måte da det
resulterer i permanente og kumulative forbedringer. Inkludering av klimagassutslipp i et
avlsarbeid krever imidlertid registreringer på et stort antall dyr. Dessverre er direkte målinger
av klimagassutslipp per i dag for dyrt og tidkrevende til at det er gjennomførbart i praksis. Det
beste alternativet under dagens forhold blir dermed å inkludere utslipp indirekte via allerede
inkluderte egenskaper i avlsarbeidet. I avlsmålet vektes hver egenskap med dens økonomiske
verdi. Disse verdiene beregnes med bakgrunn i modeller (vanligvis såkalte bio-økonomiske
modeller) som beskriver produksjonsøkonomien, og estimeres som endring i fortjeneste som
resultat av en enhets endring i middelet til hver enkelt egenskap. I disse modellene kan
beregning av klimagassutslipp inkluderes og gis en kostnad (under forutsetning at det er
bonden som må betale for klimagassutslippene). Denne kostnaden kan deretter inkluderes i
beregningene av de økonomiske verdiene. Hvis de økonomiske verdiene blir vesentlig
påvirket av inkludering av klimagasskostnader, indikerer det at avlsmålet må endres for å
kunne ta hensyn til klimagassutslipp. På den andre siden, om de økonomiske verdiene ikke
endrer seg mye, kan avlsorganisasjonen fortsette med ”business as usual”.
I dette studiet ble ammekuproduksjon brukt som et eksempel på å inkludere klimagassutslipp i
avlsarbeidet ved å studere effekten av å inkludere kostnader relatert til klimagassutslipp på
økonomiske verdier for viktige egenskaper.
Material og metode
Modellen brukt til å beregne økonomiske verdier ble presentert under Husdyrforsøksmøtet
2011 (Åby el al., 2011), men de viktigste elementene presenteres kort under. Den
deterministiske bio-økonomiske modellen følger livsløpet til ei ammeku fra første kalving og
til utrangering. Intensive (Charolais, Simmental & Limousin) og ekstensive raser (Hereford
og Angus) behandles separat i modellen grunnet forskjeller i produksjonsnivå og
management. Alle kalver fôres opp til slakt, bortsett fra ei rekrutteringskvige. Oksene fôres
relativt intensivt med slaktealder under 16 måneder. Det er tatt utgangspunkt i ”normal” norsk
praksis med vårkalving rundt 1. April, sommerbeite fra 1. Juni- 15. September og avvenning
av kalv ved ca 6 mnd alder (1. Oktober). Gjennomsnittlige produksjonsresultater for de to
rasegruppene ble hentet fra Storfekjøttkontrollen (Årsmelding 2008), og brukt som
utgangspunkt for beregningene. Inntektene som ble inkludert i beregningene var slakteinntekt
fra avkom og kua selv, samt tilskudd. De inkluderte kostnadene var fôrkostnader til ammekua,
slaktedyr og rekruttering, samt arbeidskostnader, veterinærkostnader og klauvskjærer. I tillegg
ble kostnader i forbindelse med klimagassutslipp inkludert, og beregningen er dette er
beskrevet under. De økonomiske verdiene ble så beregnet som endring i fortjeneste som et
resultat fra en enhets endring i middelet til egenskapen (f.eks endring i fortjeneste ved en kg
økning i slaktevekt).
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Beregning av kostnader relatert til klimagassutslipp
De viktigste klimagassene ble inkludert: metan fra fermentering og gjødselhåndtering samt
lystgass fra gjødsel. Modellene som brukes i de offisielle rapportene til klimakonvensjonen
(UNFCCC) ble benyttet for å beregne utslippene (Aasestad, 2008). Metan fra fermentering
ble beregnet ut ifra bruttoopptak av fôr (økende metanutslipp med økende fôropptak) og
fôringsintensitet (lavere utslipp ved intensiv fôring). En mer detaljert beskrivelse av hvordan
metan beregnes for norsk storfe ble gitt av Nes og Volden (2009). Metan og lystgass fra
gjødsel ble beregnet ut i fra gjødselmengde og lagringsmåte (Aasestad, 2008). Fordi de ulike
klimagassene bidrar ulikt til global oppvarming ble alle utslippene konvertert til CO2ekvivalenter ved å bruke faktorer for oppvarmingspotentsialet på hhv. 21 og 310 for metan og
lystgass. For å beregne en kostnad for utslippene ble en såkalt skyggepris brukt, som er en
politisk forhandlet pris per tonn CO2-ekvivalent. Denne prisen var 275 kroner per tonn CO2ekvivalent. Skyggeprisen er forventet å øke med tiden. Derfor ble i tillegg ble effekten av økt
skyggepris undersøkt (opp til 700 kroner per tonn CO2, som er den forventede prisen i 2030
(Aune et al., 1998).
Resultater
Metan fra fermentering som stod for det meste av utslippene (over 80 %) fulgt av metan fra
gjødsel og lystgass. Av de inkluderte dyregruppene var det ammekua som logisk nok var den
desidert viktigste utslippskilden (cirka 60 %) fulgt av slaktedyr og rekrutteringskvige.
Generelt hadde den intensive rasen høyere klimagassutslipp sammenliknet med den
ekstensive rasegruppen. Dette var fordi de intensive rasene har en et høyere fôropptak enn de
ekstensive rasene. For å ta hensyn til effektiviteten i produksjonen ble klimagassutslippet også
uttrykt per kg slakt produsert (ved lik levealder på ammekua). Utslippene per kg slakt var da
17,2 og 17,8 kg CO2-ekvivalent. For de ekstensive og intensive rasegruppa. Den intensive
rasen produserte flere kg slakt, likevel hadde den fortsatt et litt høyere utslipp per kg slakt.
Dette har igjen med at intensive raser og større og dermed har et høyere fôropptak. Utslippet
per kg slakt fra ammekuproduksjon er vesentlig høyere enn det man vanligvis finner i
kombinert melk- og kjøttproduksjon. Dette er selvfølgelig fordi i kombinert produksjon har
flere produkter (både melk og kjøtt) å fordele utslippene på, mens utslippene fra
ammekuproduksjon kun fordeles på kjøtt.
Totalt var kostnaden for klimagassutslippene omtrentlig 1000 kroner per ammeku og år.
Tabell 1 viser de økonomiske verdiene (uttrykt per ammeku og år) både med og uten
kostnader forbundet med klimagassutslipp. Vær oppmerksom på at de økonomiske verdiene
ikke kan sammenliknes direkte, da det er uttrykt i forskjellige enheter. En økning i middelet
for noen egenskaper (f.eks kalvingsvansker og kalvingsintervall) representerer en forverring,
derav negative økonomiske verdier for disse egenskapene. Generelt var effekten av å
inkludere klimagasser på de økonomiske verdiene veldig liten. Kalvingsvansker, bein og
klauvhelse, slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe blir ikke påvirket av inkludering av
klimagasskostnader, da disse egenskapene ikke påvirker klimagassutslippene.
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Tabell 1. Økonomiske verdier (kr per enhet per ammeku og år) med og uten kostnader forbundet med
klimagassutslipp for viktige produksjons- og funksjonsegenskaper for to rasegrupper
Egenskap
Enhet
Intensiv
Ekstensiv
Uten
Med
Uten
Med
Levealder ku
dag
8,67
7,61
4,85
4,12
Innkalvingsalder
”
-4,06
-3,32
-2,16
-1,68
Kalvingsinterval
”
-11,54
-14,20
-7,61
-9,98
Dødfødsler
%
-40,42
-27,79
-22,62
-12,74
Tvillingfødsel
%
37,52
25,79
21,62
12,00
Kalvingsvansker
%
-17,40
-17,40
-15,40
-15,40
Fødselsvekt
kg
1,21
1,07
2,07
1,97
Bein og klauv
%
-2,67
-2,67
-2,40
-2,40
Tilvekst
g/dag
5,97
6,40
5,87
6,28
Slaktevekt
kg
43,72
43,72
39,60
39,60
Klasse
klasse
274,58
274,58
203,48
203,48
Fettgruppe
gruppe
-131,40
-131,40
-191,99
191,99

Effekten av økte skyggepriser på de økonomiske verdier var liten. Sensitivitetsanalysen
avslørte dermed at de økonomiske verdiene er veldig robuste til store endring i skyggepris.

Konklusjon
Inkludering av kostnader i forbindelse med klimagassutslipp har liten på de økonomiske
verdier. Disse resultatene indikerer at breie avlsmål, som inkluderer både produksjons- og
funksjonsegenskaper, ikke trenger å endres vesentlig i forhold til dagens situasjon, for å ta
hensyn til utslipp av klimagasser.
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Optimalisering av dyrevelferd og kjøttproduksjon i
reindriften vha. elektroniske øremerker
LISE AANENSEN1, SVEIN MORTEN EILERTSEN1 & ROLF RØDVEN2
1
Bioforsk Nord Tjøtta, 2Bioforsk Nord Holt

Innføring av elektronisk øremerking og veie/sorteringssystemer i reindriften gir mulighet for
optimal flokkstrukturering og seleksjon av avlsdyr, reduksjon i arbeidskraftsbehov, samt
bedring av velferd hos dyr og reineiere. Prosjektet vil sammenligne tradisjonelle metoder med
bruk av elektronisk registrering og sortering. I tillegg skal prosjektet vurdere eventuelle
samfunnsøkonomiske, kulturelle og miljømessige effekter ved innføring av denne teknologien
i reindriften.

FoU - utfordringer og metode
Produksjonsoptimalisering:
Bakgrunn
Små og unge simler har lavere sannsynlighet for å bli drektige og de får oftere små kalver
(Tveraa et al. 2003, Rødven 2010). Små simler har i tillegg høyere risiko for å miste kalven
sin på grunn av matmangel og rovdyrangrep (Tveraa et al. 2003). Det er grunn til å anta at
forverrede ressursbetingelser vil påvirke produksjonen hos unge simler mest (Gaillard 2000),
slik at slakteuttak av kalver fra unge simler vil gjøre totalproduksjonen i reinflokken mer
robust i forhold til klimasvingninger. Selv om slakteuttak av nyfødte kalver medfører en
økning i vekt hos simla samme høst (Bårdsen et al. 2009), er det lite kjent hvilken effekt et
slakteuttak av kalver om høsten har på vektutviklingen hos unge simler på naturlig beite det
påfølgende året.
Mål
Prosjektet ønsker å undersøke hvorvidt slakteuttak av kalv (om høsten) medfører i) økt
tilvekst hos morsimla til neste høst, ii) økt sannsynlighet for å ha kalv neste høst, samt iii)
hvorvidt denne effekten er sterkere hos unge simler (1 ½ åringer) enn hos eldre simler (2½
år). I tillegg ønsker prosjektet å undersøke hvorvidt bruk av elektroniske øremerker iv)
reduserer tidsbruk ved slakt og slakteavregning, samt v) øker sporbarheten og sikrer
eieridentifiseringen ved avregning på slakteriet.
Metode
Forprosjektet har tatt utgangspunkt i reindriftsforvaltningens merkenummer og lagt inn unike
eier- og individnummer i de elektroniske øremerkene. De elektroniske øremerkene er basert
på RFID (Radio Frequency Identification) teknikken og tilfredsstiller internasjonale
standarder for elektronisk merking av husdyr (ISO 11784 og ISO 11785). Individdata (alder,
vekt, kjønn, reproduktiv status) i reinflokken vil bli registrert elektronisk. Disse vil bli
analysert for å undersøke hvorledes simlers produksjon (dvs egenvekt, tilstedeværelse av kalv,
kalvens vekt) varierer ift. disse. Videre vil simler bli gruppert i to aldersgruppper (1 ½ åringer
vs 2½ åringer), hvor halvparten av kalvene fra simlene i disse to gruppene sendes til slakt, for
å gi svar på hvorvidt dette øker tilvekst, neste års kalvetilgang eller vekt på neste år kalver.
Bedre dyrevelferd:
Bakgrunn
Forskningsrådets rapport fra 2005 om forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge etterlyser
kartlegging av helse og velferd hos rein, samt kritiske faktorer i forhold til kalveoverlevelse
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(Forskningsrådet 2005). Ved slike kartlegginger vil man ha store fordeler av en individuell
oversikt over reinflokken (Kvam et al. 1998). Mindre manuell fiksering og håndtering vil
kunne redusere stressbelastning på reinen (Rehbinder et al. 1982, 1990), samt at tiden i
samlegjerdet vil bli kraftig redusert. I tillegg vil risikoen for skader på reinkalvene reduseres.
Lavere stressnivå vil også være positivt med hensyn til kjøttkvalitet hos slaktedyr (Wiklund et
al. 1996).
Mål
Prosjektet ønsker å teste hvorvidt automatisk sortering vha. elektroniske øremerker reduserer
vi) behov for manuell fiksering og håndtering og vii) stressbelastning på dyrene. I tillegg vil
prosjektet teste hvorvidt viii) unge simler generelt har lavere sannsynlighet for å ha med seg
kalv om høsten enn eldre simler. Prosjektet ønsker også å teste ix) hvordan ulike gjerdeoppsett
påvirker tidsbruk under sortering av rein.
Metode
Reinens atferd og velferd registreres ved hjelp av hjertefrekvens, ventileringsfrekvens,
fluktforsøk, gjenstridighet, urinering og defekering. Dette måles både før og etter innføring av
automatiserte løsninger for veiing og sortering. Tilfeldig utvalgte dyr (fokaldyr) merkes,
utstyres med pulsmålerutstyr og følges gjennom drivganger, sluser, vekt og ut til
sorteringsgjerder der deres atferd registreres både direkte og med videoopptak.
Effektivisering av arbeidsforhold for reineiere ved reinskilling og slakting
Bakgrunn
Tradisjonell drift i samlingsgjerdet er fysisk tungt og avhengig av mye arbeidskraft over lang
tid (Næss 2009). Reineiere må også selv sortere ører og slakteklips for å få korrekt
slakteavregning. Et system som forenkler samling og sortering, går raskere, er mindre
arbeidskrevende, og krever færre folk, vil derfor være ettertraktet. Redusert behov for manuell
fiksering og håndtering av reinen vil gi lavere arbeidsbelastning for reineierne og redusere
risikoen for skader på både folk og dyr.
I et samfunnsmessig perspektiv med fokus på samisk kultur, vil denne nye metoden gjøre
reindriftsnæringa i stand til å løse enkelte økonomiske og tidsrelaterte utfordringer dagens
driftssystem står ovenfor.
Det vil være viktig å undersøke hvorvidt innføring av ny teknologi påvirker reindriftas
fundamentale funksjon i reindriftskulturen. Dette må vurderes opp mot utøvernes holdninger
og tilpasning til den «elektroniske» driftsmetoden.
Mål
Prosjektet ønsker å teste om det elektroniske systemet effektiviserer samling og sortering av
rein ved x) mindre tidsbruk, lavere fysisk arbeidsbelastning og mindre behov for innleid
arbeidskraft. I tillegg ønsker prosjektet å undersøke xi) hvordan innføring av slik ny teknologi
påvirker reindriftskulturen.
Metode
Grad av effektivisering vha. den elektroniske sorteringen testes ved registrering av faktisk
tidsbruk, samt reindriftsutøvernes tilpasning til metoden. I tillegg vil antall skader på både
folk og dyr i samlingssituasjonen bli registrert for utøvere som bruker elektronisk sortering og
de som ikke gjør det i gjerdet. Den praktiske nytteverdien vil bli evaluert gjennom intervju
med reindriftsutøverne og slakteri både underveis og ved avslutning av prosjektet.
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Potensiell gevinst for næring og forvaltning:
Redusert behov for manuell håndtering av reinen medfører:
 mindre stressbelastning og skader på folk og dyr
 redusert behov for innleid arbeidskraft
Økt produksjon og bedre økonomi vha. optimalisert slakteuttak
En sikrere og mer effektiv slakteregistrering/avregning
Lettere å tilpasse reintallet til ressursgrunnlaget og dermed sikre en bærekraftig reindrift i
møte med framtidas klimautfordringer
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