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inspiration från t.ex. Lean, Årets Vallmästare och ett nytt rådgivningsverktyg. Konferensen 
arrangerades av Institutionerna HUV, NJV och VPE vid SLU i samarbete med Växa Sverige, 
Hushållningssällskapen och LRF Mjölk. 
 
Summary: 
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Sammanfattning 
Ett positivt samband mellan koncentrationen av råprotein och fettsyror har påvisats i en rad 
olika arter. Syftet med denna studie var att undersöka om detta samband kunde användas för att 
påverka mjölkens fettsyrasammansättning. Följaktligen gödslades en timotejvall med tre olika 
nivåer av kväve: 30, 90 och 120 kg N/ha till förstaskörd för att åstadkomma tre ensilage med 
olika råproteinkoncentration. Ett fjärde ensilage bestående av rödklöver och timotej (60 respek-
tive 40 % på ts-basis) inkluderades också. Studien genomfördes under typiska produktionsbe-
tingelser, dvs. med samma typer och mängder av kraftfoder som på en kommersiell gård. De 
uppnådda skillnaderna i fettsyrakoncentrationer mellan ensilagen påverkade dock inte mjölken, 
vilket visar att ökad kvävegödsling, eller inbladning av rödklöver, inte nödvändigtvis leder till 
högre koncentrationer av fleromättade fettsyror i mjölk vid en foderstat bestående av 60 % vall-
foder och 40 % kraftfoder. 

 
Introduktion 
Ökade kunskaper om olika fettsyrors biologiska egenskaper, har medfört ett ökat intresse att 
påverka mjölkens fettsyrasammansättning för att på så vis förbättra dess hälsosamma effekter. 
Den väg som ligger närmast till hands för att modifiera mjölken är via foderstaten. Det skulle 
vara önskvärt att få en högre andel av de hälsosamma enkel- och fleromättade fetterna, och där-
med minska andelen mättat fett. Kvävegödsling har visat sig påverka både den totala fettsyra-
koncentrationen och fettsyrasammansättningen i en mängd olika arter (Arvidsson, 2009). Syftet 
med detta försök var att utvärdera effekterna av utfodring av gräsensilage gödslat med olika 
kvävegivor på mjölkens fettsyrasammansättning, samt att jämföra gräsensilage i detta avseende 
med ett rödklöverdominerat ensilage under typiskt svenskt produktionsförhållanden. 

 

Material och metoder 
Försöket genomfördes vid Röbäcksdalens forskningscentrum, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Umeå. En timotejvall (Phleum pratense L.) gödslades med tre olika kvävegivor (30, 90 och 120 
kg N/ha, betecknade G-30, G-90 och G-120) till förstaskörd för att åstadkomma tre ensilage med 
olika råproteinkoncentration. Ett rödklöver-gräsensilage (Trifolium pratense L. och P. pratense, 
60/40 på ts-basis, betecknat RK-G) producerades också. Grönmassan förtorkades till en ts-halt på 
cirka 300 g/kg. Försöket var ett change-over försök (Design nr. 4; Patterson och Lucas, 1962) 
med tre perioder om fyra veckor vardera. Totalt ingick 24 SRB-kor (i medel och sen laktation) 
som var och en fick äta tre av de fyra försöksfodren enligt schema efter Patterson och Lucas 
(1962). Foderstaten bestod av 11 kg ts ensilage och totalt 7 kg av två kommersiella kraftfoder. 
Foderprover togs kontinuerligt under försöket medan mjölkprover togs under de två sista veckor-



Postrar 

118  Vallkonferens 2014 

na i varje period. Kraftfodergivan var uträknad för att täcka proteinbehovet för de kor som åt G-
30, det vill säga det foder med lägst råproteinhalt. Försöket genomfördes under förhållanden som 
råder i den praktiska produktionen, dvs. med samma typ och nivå av kraftfoder som används på 
kommersiella gårdar. Foderprovernas fett extraherades enligt den metod som beskrivits av Raes 
et al. (2001) och för bestämning av fettsyrakoncentrationer i mjölken användes Röse-Gottlieb-
metoden (ISO-3889; ISO, 2006). Fettsyrornas metylestrar kvantifieras sedan med hjälp av gas-
kromatografi. I de statistiska analyserna delades behandlingseffekterna in i följande ortogonala 
kontraster: 1) RK-G vs. gräsensilage, 2) linjära och 3) kvadratiska effekter av ökad kvävegöds-
ling. Skillnader ansågs signifikanta om P < 0,05. 

 

Resultat och diskussion  
Ensilagen var av god kvalitet och hade liknande ts-halt och energiinnehåll (i genomsnitt 310 g 
ts/kg och 10,8 MJ/kg ts). Råproteinkoncentrationen ökade något med ökande kvävegiva (125, 
134, 142 och 149 g/kg ts för G-30, G-90, G-120 och RK-G). Det fanns en linjär ökning i ts-intag 
av de olika ensilagen med ökad kvävegödsling (tabell 1). Det fanns också skillnader i koncen-
trationen av både individuella och totala fettsyrainnehållet i de olika ensilagen. G-90 ensilaget 
hade den högsta totala koncentrationen av fettsyror, G-30 den lägsta och G-120 intermediära 
koncentrationer. RK-G hade en högre koncentration av 18:0 och 18:2 n-6 än gräsensilagen. Det 
bör tilläggas att intaget av 18:3 n-3 huvudsakligen kom från ensilagen medan en större andel av 
cis-9 18:1 och 18:2 n-6 kom från kraftfodret. 
 
Tabell 1. Dagligt foderintag (kg ts/dag) och intag av fettsyror (g/dag) från de olika försöksfodren 
     Kontraster2

 G-30 G-90 G-120 RK-G s.e.1 E L K 
Intag av ensilage  9,3 9,6 10,8 10,5 0,35 NS ** NS 
Totala foderstaten         
16:0 120 123 123 123 1,63 NS * NS 
18:0 16,1 16,3 16,3 16,7 0,16 *** NS NS 
c9-18:1 105 106 107 105 1,33 * NS NS 
18:2 n-6 97,0 100 101 103 1,48 ** ** NS 
18:3 n-3 76,1 94,3 99,0 90,0 2,77 NS *** * 
Övriga 23,9 24,2 24,7 25,0 0,33 ** * NS 
Fettsyror totalt 442 467 475 467 7,16 NS *** NS 
1 Standard error of mean 
2 E, klöver-gräsensilage vs. gräsensilagen; L, linjär effekt av ökad kvävegiva; K, kvadratisk effekt av ökad kväve-

giva; NS, ej signifikant; *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001. 

Mjölkproduktionen skilde sig inte signifikant mellan behandlingarna (i genomsnitt 20.9 kg/dag), 
men G-30 ensilaget resulterade i högre koncentrationer av 18:2 n-6 i mjölken än de två andra 
gräsensilagen (tabell 2). De högsta halterna av 18:3 n-3 och cis-9, trans-11-18:2 återfanns i 
mjölk från kor som ätit RK-G ensilaget. Trots att intaget av C18:2 n-6 och C18:3n-3 var lägre 
från G-30 än från G-90 och G-120 var det högre koncentration av C18:2 n-6 i mjölken från kor 
som ätit G-30 än från kor som ätit G-90 och G-120. Utbytet av 18:2 n-6 och18:3 n-3 från foder 
till mjölk var högre för RK-G och G-30 jämfört med G-90 och G-120. Ett högre utbyte när 
rödklöver ingår i foderstaten bekräftar tidigare rapporter (Dewhurst et al., 2003; Al-Mabruk et 
al., 2004). Det högre utbytet av 18:2 n-6 och 18:3 n-3 med G-30 ensilaget kan vara till följd av 
det lägre ts-intaget från G-30 vilket ledde till att en större andel av de konsumerade fettsyrorna 
kommer från kraftfodret jämfört med foderstaterna baserade på G-90 och G-120. 
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Tabell 2. De olika ensilagens inverkan på mjölkens fettsyrasammansättning (g/100 g fettsyror) samt utbytet av 
18:2n-6 och 18:3n-3 (%) från foder till mjölk 
     Kontraster2

 G-30 G-90 G-120 RK-G s.e.1 E L K 
c9-18:1 19,30 19,67 19,51 19,52 0,426 NS NS NS 
c11-18:1 0,63 0,62 0,62 0,63 0,016 NS NS NS 
18:2 n-6 1,10 1,03 1,01 1,07 0,030 NS * NS 
18:3 n-3 0,41 0,40 0,40 0,46 0,021 *** NS NS 
c9,t11-18:2 0,63 0,62 0,63 0,66 0,022 *** NS NS 
Utbyte från foder till mjölk        
18:2 n-6 12,1 10,4 10,1 10,7 0,82 NS ** NS 
18:3 n-3 5,74 4,27 4,10 5,31 0,78 NS ** NS 
1 Standard error of mean. 
2 E, klöver-gräsensilage vs. gräsensilagen; L, linjär effekt av ökad kvävegiva; K, kvadratisk effekt av ökad kväve-

giva; NS, ej signifikant; *, P < 0,05; **, P < 0,01; ***, P < 0,001. 

De erhållna skillnaderna var således så pass små att i en foderstat bestående av 60 % vallfoder 
och 40 % kraftfoder blev det ingen skillnad i mjölkens fettsammansättning. Detta visar att en ök-
ning av kvävegödslingen, eller inblandning av rödklöver, för att uppnå en högre koncentration av 
fleromättade fettsyror i ensilaget inte nödvändigtvis leder till en högre koncentration av dessa 
fettsyror i mjölken.  
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