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Diskussion 
Det fremgår af figur 1, at den tilsyneladende 

fordøjelighed af sojaolie er stærkt afhængig af 
koncentrationen i foderet. I lighed med de refe-
rerende arbejder ses, at fordøjeligheden stiger 
med stigende fedtindhold i foderet. Kurven fla-
der dog af ved et fedtindhold på ca. 10-12%. 
Dette punkt er lavere end fundet af Sundstol 
(1974) og lust et al. (1976), idet disse fandt at den 
tilsyneladende fordøjelighed af fedt steg med 
fedtkoncentrationen, indtil 15% fedt i foderet. 

Fedtkoncentrationens indflydelse på den mål-
te tilsyneladende fordøjelighed af de enkelte 
fedtsyrer fremgår af figurerne 2-9. Der ses at 
eksistere tilsvarende sammenhæng her som for 
totalfedt. Der er niveauforskelle, men kurvefor-
løbet er meget nær det samme for samtlige un-
dersøgte fedtsyrer. 

Der blev nævnt indledningsvis, at den mikro-
bielle aktivitet i fordøjelseskanalen vil kunne på-
virke fordøj eligh ed smålingerne af de enkelte 
fedtsyrer. Mikrobiel hydrogenering af de umæt-
tede fedtsyrer skulle medføre, at fordøjeligheds-
koefficienterne for disse bliver målt for høje, 
medens de modsvarende mættede syrer bliver 
målt tilsvarende for lave. Dette synes umiddel-
bart ikke at kunne bekræftes i det foreliggende 

arbejde. En udtalt hydrogenering ville man for-
vente havde relativt større effekt ved et lavt 
fedtniveau i foderet sammenlignet med et højere. 
Hvis vi nøjes med at se på kurveforløbet af li nol-
s y r e og d e n m o d s v a r e n d e m æ t t e d e - s t e a r i n s y r e 
- fremgår, at disse forholder sig stort set som 
forløbet af de øvrige kurver. Der er ingen ting 
der tyder på, at kurveforløbet for lieolsyrees til-
syneladende fordøjelighed skulle ligge relativt 
højere ved det lave fedtniveau sammenlignet 
med et højere fedtindhold i foderet. Det fremgår 
dog klart, at kurven for linolsyre ligger meget 
højt i hele det undersøgte område - og specielt 
højere end for de mættede syrer. Som diskuteret 
af Freeman et al. (1968) samt Sundstol (1974) kan 
dette skyldes andre faktorer som f.eks. diæter-
nes indhold af kalcium og magnesium. I den fore-
liggende undersøgelse blev mineralstofindholdet 
holdt konstant og det stigende fedtindhold blev 
på vægtbasis ombyttet med autoklaveret kartof-
felstivelse. 

Resultaterne viser i overensstemmelse med 
øvrig undersøgelser, at fedtniv eauet i foderet har 
afgørende indflydelse på foderfedtets tilsynela-
dende fordøjelighed. Dette forhold gør sig spe-
cielt gældende ved de lave fedtkoncentrationer, 
hvor det endogene fedt får en relativt højere ef-



fekt end ved de mere fedtrige fodermidler. For-
holdene for de enkelte fedtsyrer synes at være 
meget nær de samme som for totalfedt. Disse 
forhold vil have betydning i t energi-
vurdering af vores foderm ndogene 
fedt mængde blev målt til 6 mg pi. g tø, .uof på det 

idtfrie foder eller 6 g pr. kg fodertørs tof . Til 
sammenligning kan anføres, at endogent protein 
er målt til 10,5 g pr., kg fodertørstof . 
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