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I løpet av de siste 10 åra er antall 

geitebruk redusert med 43%, men 

den totale geitmjølksproduksjonen

er den samme, ca. 20.000 tonn.

Siden 2001: Gjennomsnittlig økning 

i mjølkeytelsen på ca.12 kg pr. geit 

pr. år.

Norsk geitemjølkproduksjon – store endringer 

siste 15 år

Foto: Ragnhild Aabøe Inglingstad
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Vi ønsker ei geit med:

 Høy produksjon.

 Mjølk som gir grunnlag for produksjon av produkter med høy 
ernæringsmessig kvalitet.

 Økonomisk og bærekraftig produksjon som ivaretar norsk 
geitenærings image. 

Hvordan?
 Oppdatere kunnskapen om norske mjølkegeiters 

energi- og proteinbehov.

 Øke kunnskapen om norske mjølkegeiters fôropptakskapasitet.

 Øke andelen norsk fôr i rasjonen til mjølkegeita.
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Pågående prosjekt:

‘Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet                                                              

ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse’.

 Finansiert av: 

• Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

• Forskningsmidler over jordbruksavtalen

• TINE 

• Fiskå Mølle

• Norgesfôr

 Total økonomisk ramme: 15,1 millioner NOK

 Tidsramme: 1. januar 2014 t.o.m 30. juni 2018



‘Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet 

ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse’

- Organisering av prosjektet:

Samarbeidspartnere fra forskningen:

INRA Theix, Frankrike:   Laurence Bernard og Carole Delavaud        

(næringsomsetning og laktasjonsfysiologi)

INRA Paris, Frankrike:  Daniel Sauvant og Sylvie Giger-Reverdin 

(næringsbehov og vannbehov hos mjølkegeiter)

NMBU-IKBM:  Siv B. Skeie (meierikjemi- og teknologi)

NMBU-IHA:     Margrete Eknæs (drøvtyggerfysiologi og mjølkekvalitet), prosjektleder,

Torstein H. Garmo (fôrressurser og drøvtyggerfysiologi),                                                    

Knut Hove (næringsomsetning og laktasjonsfysiologi)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

Samarbeidspartnere fra næringen:

TINE SA: Helga Kvamsås og Harald Volden

Norgesfôr AS: Stine Gregersen Vhile

Fiskå Mølle AS: Kjell-Rune Vik
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Hvordan kan vi øke andelen norsk fôr til norske geiter?

 Økt bruk av beite

 Øke andelen grovfôr i fôrrasjonen

 Øke andelen norskproduserte råvarer i kraftfôret
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‘Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet 

ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse’.

Forskningsaktivitet:

2014: Bedret utnyttelse av ressurser fra utmarksbeiter (Feltforsøk).   

2015: Opptrappingshastighet for kraftfôr før og etter kjeing (Feltforsøk).

2016: Økt bruk av norsk plantefett i kraftfôr til mjølkegeit (Stasjonsforsøk NMBU).

2017: Fastsette toleransegrenser for optimal bruk av norsk korn
i fôrrasjoner til mjølkegeiter (Stasjonsforsøk NMBU).
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Tilskudd av fôrfett



Tilskudd av fôrfett til mjølkegeiter

Tilførsel av nok energi er avgjørende for at geita skal kunne

produsere mye melk av god kvalitet.  

Spesielt i topplaktasjon kan det være utfordrende å få i geitene nok

energi. 

Tilskudd av fôrfett er en effektiv måte å øke fôrrasjonens

energiinnhold.

Fett i fôr har også en positiv effekt på mjølkekvaliteten, dvs

reduksjon av frie fettsyrer og harsk/besk smak.



Aktuelle fettkilder i kraftfôr

Etablering av palmeplantasjer betyr utryddelse av regnskog 

 klimagassutslipp

 reduksjon av biologisk mangfold

 fortrengelse av urbefolkning

Palmitinsyre virker kolesteroløkende, og store mengder palmeolje i kosten 

øker faren for hjerte- og karsykdommer.

Dessuten: Palmeolje er importvare og reduserer vår matsikkerhet!

Kilde: www.tine.no/helse

Palmeolje:

• Utvinnes fra frukten på 

oljepalmen.

• Høyt innhold av metta fettsyrer, 

spesielt palmitinsyre (C16:0).



Aktuelle fettkilder i kraftfôr

• Gir produkter med høyt innhold av umetta fett og CLA.

• Omega-6:Omega-3 ratio: 3.1 (mot 46.1 i palmeolje!)

• Naturlig rik på vitamin E (antioksidant som beskytter mot harskning)

• Inneholder erukasyre (C22:1) som hemmer overføring av jod til melk. ‘Dobbelt lave’ sorter 
som Canola rapsolje har svært lavt innhold av erukasyre. 

• Høyt innhold av råprotein i rapsfrø 200-220 g/kg ts (320-390 g/kg ts i ekstrahert raps).

• Omfanget av rapsdyrking i Norge er lite. Arealet er redusert fra ca 100.000 dekar i 2000          
til ca. 40.000 dekar i 2013-2014.

Rapsolje:

• Utvinnes fra frøene på rapsplanten.

• Høyt innhold av umetta fettsyrer, 
spesielt C18:1(62%) og C18:2 (21%).

• Den tredje største vegetabilske olja på 
verdensbasis.

• ‘Nordens olivenolje’ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brassica_napus_2.jpg


Forsøk med tilførsel av fôrfett (NMBU, 2011)

Forsøksopplegg:

Forsøksperiode: Fra kjeing til 8. laktasjonsmåned (febr. til okt. 2011)

Forsøksdyr: 30 geiter i 2., 3. og 4. laktasjon fra NMBU’s besetning

Tre forsøksgrupper à 10 geiter:

1) Kontroll

2) Metta fett (kontrollfôr tilsatt 8% Akofeed Gigant - C16:0, C18:0)

3) Umetta fett (kontrollfôr tilsatt 8% Rapsolje - C18:1, C18:2, C18:3)

Kraftfôrnivå: 0,9 kg/dag fram til beiteslipp, deretter 0,7 kg/dag

Totalt 6 prøveuttak:  Laktasjonsdag 30, 60, 90, 120 – innefôring vår

200 - fjellbeite

230 – innefôring høst
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Surfôropptak, kg TS/dag:

Fôring med metta fett reduserte surfôropptaket!
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Mobilisering og avleiring av kroppsfett
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 Kraftig mobilisering på fjellbeite (laktasjonsdag 120-200) 
- gjennomsnittlig fettmobilisering 50 g/dag. 

 Oppbygging av kroppsreserver høyt prioritert etter innsett på høsten
- gjennomsnittlig fettavleiring 140 g/dag.

 Ingen effekt av fettilskudd på mengden kroppsfett.
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Ingen effekt av fettilskudd på mjølkeytelsen.

Ingen forskjell mellom tilskudd av 
metta og umetta fett på den totale 
mjølkefettproduksjonen.

Tilskudd av metta fett ga høyere fettinnhold i 
mjølka.



Mjølkeanalyser – FFA og smak
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Umetta fett ga mjølk med bedre 
smak og lavere nivå av frie 
fettsyrer.

Meget godt samsvar mellom 
nivået av frie fettsyrer (rutine-
analyse ved TINE Distriktslab.) og 
sensorisk bedømmelse utført av 
dommerpanel.



Nytt forsøk: ‘Økt bruk av norsk plantefett (raps)                                
i kraftfôr til mjølkegeit’ (NMBU, 2016)

Målet med forsøket er å undersøke hvordan ulike nivå av fett i kraftfôret,                

enten fra rapsfrø (rikt på langkjeda, umetta fett) eller Akofeed (rikt på 

palmitinsyre) påvirker surfôropptak, mjølkeproduksjon og mjølkas 

sammensetning, samt sensoriske kvalitet. 
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‘Økt bruk av norsk plantefett (raps) i kraftfôr til mjølkegeit’ 
(NMBU, 2016)

Forsøksopplegg:

Forsøksperiode: Fra kjeing til 8. laktasjonsmåned (febr. til okt. 2016)

Forsøksdyr: 48 geiter i 2.-6. laktasjon fra NMBU’s besetning

Seks forsøksgrupper à 8 geiter:

*Tilsetningen av ‘Akofeed Gigant 60’ og rapsfrø er lik på fettbasis. 

Kraftfôrnivå: 0,9 kg/dag fram til beiteslipp, deretter 0,7 kg/dag
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Forsøksgruppe Fettilskudd*

1 Akofeed, 2%

2 Rapsfrø, 2%

3 Rapsfrø, 4%

4 Rapsfrø, 6%

5 Rapsfrø, 8%

6 Akofeed, 8%



‘Økt bruk av norsk plantefett (raps) i kraftfôr til mjølkegeit’ 
(NMBU, 2016)
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Fettinnhold og fettsyresammensetning i rapsfrø og Akofeed Gigant 

Rapsfrø Akofeed Gigant 

Råfett, % 45-48 Min. 99

Fettsyresammensetn., 

% av totale fettsyrer

Palmitinsyre, C16:0 4,0 Min. 60

Stearinsyre, C18:0 1,6 Max. 27

Oljesyre, C18:1 58 10

Linolsyre, C18:2 21 1

Linolensyre, C18:3 12



‘Økt bruk av norsk plantefett (raps) i kraftfôr til mjølkegeit’ 
(NMBU, 2016)

Alle geitene fôres med samme surfôrkvalitet:

Surfôret tildeles etter appetitt (10% rester). Registrering av surfôropptak                                        
tre påfølgende dager hver uke i innefôringsperioden vår og høst. 

 En stor mengde verdifulle data til bestemmelse av geitenes fôropptakskapasitet 
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Høstetid Tørrstoff

%

FEm AAT

g/ kg TS

PBV

g/kg TS

Protein

g/kg TS

NDF

g/kg TS

iNDF

g/kg NDF

Opptak

%

15.06.15 25.3 0.88 75 -8 121 521 138 101



‘Økt bruk av norsk plantefett (raps) i kraftfôr til mjølkegeit’ 
(NMBU, 2016)
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Akofeed 2% Raps 2% Raps 4% Raps 6% Raps 8% Akofeed 8%

FEm 1,08 1,08 1,13 1,17 1,22 1,22

AAT20, g 118 118 118 118 118 118

PBV20, g 39 39 39 39 39 39

Næringsinnhold* i forsøkskraftfôret (pr. kg TS):

* Beregnet iht. tabellverdier.



22

Innefôring (laktasjonsdag 1-120 + 200-250)

Nye Senter for husdyrforsøk NMBU, 
ferdigstilt forsommer 2015.

Individavdeling med plass for 

individuell fôring av 48 geit/sau

Foto: Mona Kristiansen
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Fjellbeite (laktasjonsdag 120 – 200)

Meløya seter i Einunndalen, Folldal, 900-1000 m.o.h.
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Registreringer og analyser av mjølka:

 Mjølkeytelse (daglig registrering i innefôringsperioden)

 Kjemisk sammensetning av mjølk målt med FTIR (1 dag annenhver uke)

 Utvida mjølkeanalyser (laktasjonsdag 30, 60, 90, 120, 200 og 230)

Foto: Mona Kristiansen



 Fett, protein, laktose, celletall, urea og FFS  - tre parallelle prøver lagret i 0, 36 og 84 t. 

 Fettsyresammensetning

 Urea (kjemisk analyse)

 Beta-hydroksybutyrat (kjemisk analyse)  - indikerer mobilisering av kroppsfett

 Aktiviteten til enzymet lipoprotein lipase (LPL) 

 Mjølkefettkuler  - størrelse og sammensetning av membranen

 Jod 

Utvida mjølkeanalyser:
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‘Økt bruk av norsk plantefett (raps) i kraftfôr til mjølkegeit’ 
(NMBU, 2016)
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 Gradvis økende surfôropptak i alle grupper fram til ca. 2 måneder ut i laktasjonen.

 Høyest surfôropptak i gruppene med lite fett i kraftfôret. 

 I motsetning til 2011-forsøket, hadde geitene med Akofeed i kraftfôret høyere 
opptak enn geitene med rapsfrø, både på 2 og 8 % nivå fett. 
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Uke nr.

Surfôropptak, g TS pr. kg kroppsvekt

2% fett Akofeed

2% fett Raps

4% fett Raps

6% fett Raps

8% fett Raps

8% fett Akofeed
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Fettinnhold i mjølka

 Økt fettnivå i kraftfôret gir mer fett i mjølka.
 Ingen forskjell på fettinnholdet i mjølka mellom raps og Akofeed, hverken                   

med 2 eller 8% fett tilsatt kraftfôret.
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Mjølkeproduksjon (kg EKM)
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Uke nr. 

2 % fett Akofeed

2 % fett Raps

4 % fett Raps

6 % fett Raps

8 % fett Raps

8 % fett Akofeed

 I topplaktasjon var det 6% raps som ga høyest produksjon av energikorrigert 

mjølk.

 8% fett i rasjonen ga bra uttelling på fettinnholdet i mjølka, men lite 

mjølkevolum.



Frie fettsyrer i mjølk
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2 % fett Akofeed

2 % fett Raps

4 % fett Raps

6 % fett Raps

8 % fett Raps

8 % fett Akofeed

 Økt forekomst av frie fettsyrer ca. tre måneder ut i laktasjonen. 

 Tydelig høyere konsentrasjon av FFS hos geitene tildelt Akofeed sammenlignet med geitene tildelt raps.

 2 % fett fra raps ser ikke ut til å være tilstrekkelig til å holde frie fettsyrer på et akseptabelt nivå.

 Ingen positiv effekt på mjølkesmaken av å øke innholdet av rapsfett fra 4 til 8%.



Oppsummering

Begge forsøka viser at raps som fettkilde er mer gunstig enn palmeoljebasert fôrfett
når det gjelder nivået av frie fettsyrer i mjølka.

Rapsolje og palmeolje er likestilt når det gjelder fett% i mjølka og total 
mjølkefettproduksjon.

Når det gjelder fettkildenes effekt på grovfôropptaket, er forsøkene ikke entydige.

Tilskudd av fett i fôret påvirker ikke mobilisering eller avleiring av kroppsfett i 
nevneverdig grad.



Praktiske konsekvenser

Rapsolje hevder seg godt som fettkilde i geitefôr sammenlignet med palmeolje. 

Rapsfrø ser ut til å fungere like godt som ren rapsolje i kraftfôr, men lavere fettinnhold 
krever større innblanding for å oppnå samme fettmengde.

Ikke noe merutbytte av å øke innblandingen av rapsfrø tilsvarende 8% fett.

Høy andel fett i kraftfôret gir også utfordringer med tanke på pelletskvalitet og     

holdbarhet (mye umetta fett kan gi harskning).


