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Sammanfattning 
 

Människan har tämjt och fött upp fåglar i 4000 år för att kunna äta deras kött. Idag förtärs 

broilerkyckling i hela världen och den har blivit ett lättillgängligt livsmedel. Konsumtionen av 

kyckling ökar och broilerkycklingens kött blir ett allt mer populärare matval. Forskare och 

producenter försöker upprätthålla den uppåtgående trenden och har därigenom utvecklat 

fodret, till exempel fiberrikt foder, för att kunna öka produktionen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fiberrikt foder för broilerkyckling kan 

effektivisera dess tillväxt och därmed öka produktionen så att efterfrågan kan tillgodoses.  

För att undersöka hur fiberrikt foder påverkar broilerkycklingens tillväxt har en 

litteraturstudie gjorts. Denna studie visar att det har pågått forskning inom detta ämne sedan 

1950-talet. Denna forskning har resulterat i att broilerkycklingens tillväxt ökat markant och 

därmed har tillgången till kött blivit större. Denna utveckling har skett bland annat på grund 

av att fodret utvecklats. Fibrer visar sig kunna öka en broilerkycklings tillväxt olika mycket, 

beroende på om det är lösliga eller olösliga fibrer som tillsätts i fodret. Med olösligt fiber 

tillsatt i kosten kan broilerkycklingen öka i kroppsvikt och i slutändan tillgodose den stigande 

konsumtionen med mer kött utvunnet från mindre mängd foder. 

Nyckelord: Non-starch polysccharides (NSP), kyckling, kroppsvikt, fiber, konsumtion 
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Inledning 

Människan började tämja fåglar 2000 år före Kristus och kineserna sägs ha varit först ut med 

att börja använda både höna och ägg i matlagningen. Sedan dess har de gamla, vilda 

hönsraserna trängts undan av de moderna tamhönsen som lämpar sig bättre för matlagning, 

eftersom de avlats fram för detta ändamål. De tamhönsraser som föds upp för sitt kött kallas 

broilerkyckling och produktionen av dessa är idag utbredd över hela världen. Det finns olika 

metoder för att föda upp broilerkyckling och fodrets sammansättning är en viktig del i frågan 

om hur den utvecklas, hur snabbt den växer och hur dess hälsa påverkas. Kockar behöver ha 

en allt djupare kunskap om hur livsmedel som detta produceras, dels eftersom intresset för 

råvarans ursprung växer bland restaurangens gäster, men också eftersom produktionen kan ha 

stor inverkan på hur råvaran sedan kommer att påverkas vid tillagning. 

 

 

Bakgrund 

Konsumtion av kyckling 

Konsumtionen av kött från broilerkyckling ökar i hela världen (Nunes, 2011). Association of 

Poultry Processors and Poultry Trade in the EU (2012) menar att konsumtionen av kyckling 

kommer öka med 20% och även Svensk fågel (2013a) rapporterar om en konsumtionsökning 

då svenskarna äter mer kyckling än någonsin.  

Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU (2012) skriver i sin årliga 

rapport att EU:s konsumenter vill leva hälsosammare och att kyckling passar bra in på 

konsumenternas uppfattning av hälsosam mat. De påstår att kyckling är näringsrik och 

innehåller en låg fetthalt, vilket är ett bra kriterium för hälsosam mat. Svensk fågel (2013b) 

menar att kyckling är ett bra matval, bland annat på grund av dess vitamin- protein- och 

fettsammansättning. De nämner även att kyckling ökar i popularitet bland konsumenter 

eftersom köttet är både gott, lättlagat och enkelt att variera.  
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Produktion 

På grund av den ständiga utvecklingen av kycklingproduktionen kan en broilerkyckling idag 

nå en slutvikt på 2kg under en 35 dagars livslängd (Poultry CRC, 2013a). Enligt Nunes 

(2011) krävs det blott 1,7 till 2kg foder för att producera 1kg broilerkycklingkött, vilket är 

betydligt mindre än för andra köttdjur. För att uppnå önskad slaktvikt på broilerkyckling finns 

olika metoder att förhålla sig till (Sahraei, 2012). Målet med dessa metoder är att påverka 

broilerkycklingens tillväxt och sikta på att uppnå högsta möjliga köttvikt till den lägsta 

möjliga kostnaden anser Poultry CRC (2013b). Ett exempel på en metod är utspädning av 

foder (Sahraei, 2012). Då kycklingens tillväxt beror på deras förmåga att ta upp näring är 

fodret viktigt för den hävdar Poultry CRC (2013b). 

 

Foder 

Kycklingens näbb är inte utrustad med tänder vilket gör att den sväljer korn och frön hela 

(Svenskt Lantbrukslexikon, 1941). Istället är den utrustade med en muskelmage som genom 

sammandragningar masserar maten så att den bryts ned, vilket underlättar upptaget av 

näringsämnen (Svenskt Lantbrukslexikon, 1941). Broilerkycklingen har slemhinnor som finns 

placerade genom hela matsmältningskanalen, från näbb till kloak, för att absorbera 

näringsämnen som sedan tas upp av kroppen i form av energi (Poultry CRC, 2013c). Dessa 

slemhinnor skapar även ett jämnare flöde av fodrets passage genom tarmkanalen (Poultry 

CRC, 2013c). För att hjälpa kycklingens sönderdelning av fodret i magsäcken kan fodret 

blandas ut med grus och småsten (Svenskt Lantbrukslexikon, 1941). Gruset fungerar som 

tänder i magsäcken under magkontraktionerna och maten mals då sönder (Svenskt 

Lantbrukslexikon, 1941).  

 

Fiberrikt foder 

Elwinger (2013) framför att spannmål representerar den största delen av kycklingens foder. 

Han skriver även att det är vanligt att producera energirikt foder av biprodukter från 

matoljeframställning av till exempel solros, lin, och raps. Det finns svårsmältbara kolhydrater 

i flera sädesslag skriver Elwinger (2013). Dessa kallas NSP och påverkar matsmältningen i 

kycklingens mage. NSP är en förkortning på non-starch polysccharides (Elwinger, 2013), där 

polysccharides kan översättas till polysackarider. De är uppbyggda av sackarider vilket är 
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sockerarter (Nationalencyklopedin, 2013a), då poly betyder flerfaldig, vilket i detta fall 

innebär en sammansättning av monosackarider som betyder enkel-sackarid 

(Nationalencyklopedin, 2013b). Polysackarider existerar i växtmaterial 

(Nationalencyklopedin, 2013c), såsom cellulosa – den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna 

i alla växter (Nationalencyklopedin, 2013d). Stärkelse, likt NSP, är också en polysackarid 

enligt Nationalencyklopedin (2013e), men stärkelse till skillnad från NSP lagras som ett 

framtida förvar av näring i frön och stammar. Nationalencyklopedin (2013e) anger att non-

starch (NS) - då starch översatt till svenska betyder stärkelse - kommer in i benämningen 

NSP då de polysackarider NSP består av inte fyller samma funktion i växten. Kostfibrer, där 

NSP är den största beståndsdelen, påverkar avföringens volym hos broilerkycklingar, vilket 

bland annat påskyndar fodrets passage genom tarmen (Encyclopedia.com, 2013; 

Nationalencyklopedin, 2013c).  

Det går att tillsätta enzymer i NSP-rikt foder vilket hjälper till med nedbrytningen av foder i 

tarmen skriver Elwinger (2013). Enzymer underlättar förändringsprocesser i en kemisk 

reaktion inom en levande organism (Nationalencyklopedin, 2013f). Det behövs inte alltid 

enzymsupplement genom hela broilerkycklingens uppväxt eftersom de ibland kan utveckla 

det tillsatta enzymet på egen hand när de blir äldre (Elwinger, 2013).  

 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fiberrikt foder för broilerkyckling kan 

effektivisera dess tillväxt och därmed öka produktionen så att efterfrågan kan tillgodoses.  

 

 

Metod och material 

För att kunna skriva denna uppsats gjordes en litteraturstudie vars information baserades på 

granskade och publicerade vetenskapliga artiklar. Utefter uppsatsens syfte gjordes 

litteratursökningar vilket Patel och Davidson (2011) förklarar som ett insamlingssätt för 

information. Litteratursökningarna utfördes via databaser och med hjälp av sökord i 
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kombination kunde antalet träffar under sökningarna begränsas. De mest relevanta artiklarna 

lästes och allt eftersom arbetet fortskred förändrades syftet och då även sökorden. Alla 

sökningar som ledde till de slutgiltiga artiklarna sammanställdes i en sökmatris och 

sammanfattades i en artikelmatris (se Bilaga 1 och 2).  

Vetenskaplig insamling 

De databaser som användes var: FSTA, Cambridge Journals och Summon. Sökorden som 

användes var: “broiler chickens”, “broiler chicken”, broiler chickens, chickens, fiber, grain, 

feed, growth, NSP, diet, health. 

 

Inklutionskriterier 

• Vetenskapliga artiklar vars resultat var relevanta för uppsatsens syfte. 
• Vetenskapliga artiklar som fanns tillgängliga på databaser och var kostnadsfria. 
• Vetenskapliga artiklar tillgängliga i fulltext. 

 

Exklutionskriterier 

• Vetenskapliga artiklar som skrivits innan år 1985. 
• Vetenskapliga ariklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska.  

 
Urval 

Artiklarna som använts i uppsatsen valdes ut efter relevans till det syfte som litteraturstudien 

byggde på. Vid första urvalet av databassökningen granskades rubriker efter vad som ansågs 

relevant för syftet. Sedan lästes sammanfattningen på varje intressant artikelrubrik och 

därefter sorterades de irrelevanta bort. I det sista urvalet lästes artiklarna i fulltext och därefter 

sorterades de efter resultatets relevans för uppsatsens syfte och de nuvarande fem artiklarna 

valdes så småningom ut. 

 



8 

 

Dataanalys 

Alla artiklar som ansågs relevanta efter det sista urvalet lästes igenom noggrant. 

Informationen i artiklarna diskuterades för att få djupare förståelse för vilken betydelse 

artikeln hade för litteraturstudien. De fem som sedan valdes ut redovisades kortfattat i 

artikelmatriser (Bilaga 2). 

Resultat 

Sedan år 1950 har köttvikten och fodereffektiviteten, alltså förmågan att omvandla foder till 

kroppsmassa, på broilerkycklingen ökat, medan slaktåldern har sjunkit enligt Erdal, 

Richardson, Ljøkjel och Haug (2012). De menar att detta rör sig parallellt med att 

konsumenternas krav höjs. 

 

Mag- och tarmkanalen 

Kalmendal, Elwinger, Holm och Tauson (2011) bevisar i sin undersökning att 

broilerkycklingens tarmslemhinna gynnas av ett foder med hög fiberhalt. De nämner att en 

irriterad slemhinna missgynnar matsmältningsprocessen, men att ett NSP-rikt foder kan 

förhindra irritationen på slemhinnan. 

NSP kan delas upp i två grupper, lösliga och olösliga fibrer, vilket medför olika effekter på 

matsmältningen hos broilerkycklingen när det tillsätts i fodret menar Mourao m.fl. (2007). De 

beskriver att lösligt NSP kan förhindra en fullständig energiomvandling av fodret och öka 

viskositeten av avföringen, vilket kan leda till förstoringar i tarmkanalen. Olösligt NSP 

används som foderutfyllnad eftersom det passerar tarmen opåverkat och inte förser 

broilerkycklingen med någon energi (Mourao m.fl., 2007). Pettersson och Åman (1989) 

undersöker i sin studie om enzymtillsatser i foder kan starta en nedbrytningsprocess på 

olösligt NSP i tarmen hos en broilerkyckling. De använde sig av en kemisk analysmetod och 

undersökte om NSP-strukturen förändrades i broilerkycklingens avföring. Resultatet visade 

inga förändringar i NSP-strukturen, men de utläste att fodereffektiviteten var högre.  

Pettersson och Åman (1989) skriver tydligt att enzymtillsatsen har en motverkande effekt mot 

diarréliknande avföring. Ännu en motverkande effekt är att tillsätta lösligt NSP, till exempel 

pektin eller karboximetyl cellulosa (CMC) i fodret skriver Shakouri, Kermanshahi och 
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Mohsenzadeh (2006). De hävdar att dessa NSP-varianter påverkar maginnehållet till att bli 

mer trögflytande, vilket leder till en långsammare passage genom tarmen och att kycklingen 

generellt äter mindre foder på grund av detta. 

 

Köttvikt 

Kalmendal m.fl. (2011) har forskat kring hur olika mängd NSP-rikt foder, producerat på 

solrosfrön, påverkar broilerkycklingen. De utförde ett experiment på ett flertal kycklingar där 

det NSP-rika fodret blandades med ett majsfoder, utan tillväxtfrämjande antibiotika, i olika 

koncentrationer: 0, 10, 20 och 30%. Forskarna redovisar att broilerkycklingarna som åt foder 

utblandat med 20 och 30% NSP-rikt foder ökade sitt foderintag och sin slutliga köttmängd 

jämfört med de som åt en lägre koncentration av NSP. Energiomsättningen minskade i en 

linjär kurva i samband med ökningen av det NSP-rika fodret enligt Kalmendal m.fl. (2011). 

Experimentet resulterade i att broilerkycklingarna kompenserade upp det låga energiintaget 

genom att öka sitt foderintag skriver forskarna. 

Shakouri m.fl. (2006) har undersökt tre olika varianter av NSP och hur de påverkar 

broilerkycklingens foderintag, tillväxt av köttvikt och fodereffektivitet vid ung ålder. 

Experimentet utfördes genom att blanda ut ett basfoder med 3% av de olika NSP-varianterna 

som användes: pektin, cellulosa och CMC. De tre NSP-varianterna visade sig alla påverka 

både foderintag, slutlig köttvikt och fodereffektivitet när de jämfördes med en kontrollgrupp 

som åt foder utan NSP (Shakouri m.fl., 2006). Det var dock skillnad mellan de olika 

varianterna eftersom cellulosa tillhör olösliga fibrer till skillnad från pektin och CMC som 

tillhör lösliga fibrer. Mourao m.fl (2007) forskning visar att båda fibersorterna ger en ökad 

köttmängd bland broilerkycklingar. Shakouri m.fl. (2006) menar att broilerkycklingar som 

äter cellulosa i sitt foder har ett högre foderintag, en ökad köttvikt samt en något högre 

fodereffektivitet än andra broilerkycklingar. När de äter foder med pektin förblir deras 

foderintag i princip oförändrat under första levnadsveckan, men under andra levnadsveckan 

blir både deras foderintag och fodereffektivitet lägre än de andra två (Shakouri m.fl., 2006). 

Detta gör i sin tur att de pektin-ätande broilerkycklingarna inte utvecklar en lika hög köttvikt 

jämfört med de som åt ett cellulosafoder. Foder innehållande CMC gav inte samma ökade 

tillväxt som ett cellulosa-berikat foder (Shakouri m.fl., 2006). CMC gav den sämsta ökningen 

av foderintag och köttvikt bland de tre experimenten, men det hade den högsta effekten på 

broilerkycklingarnas fodereffektivitet menar Shakouri m.fl. (2006).  
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I Petterson och Åmans (1989) studie om enzymtillsatser i foder visades att strukturen av NSP 

inte gav någon förändring i broilerkycklingars avföring. Dock påvisades att ett enzymberikat 

foder ökade broilerkycklingens köttvikt och där med kom Petterson och Åman (1989) fram 

till att ju mer enzymer som tillsätts i fodret desto mer ökade den i vikt. De fann även att 

fodereffektiviteten generellt ökade i takt med att fodret enzymberikats. 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Konsumtion och produktion 

Nunes (2012), Svensk fågel (2013b) och Association of Poultry Processors and Poultry Trade 

in the EU (2012) konstaterar att konsumtionen av kyckling ökar. Svensk fågel (2013b) hävdar 

att detta leder till att kycklingproduktionen ökar och Poultry CRC (2013b) tillägger att 

kycklingproduktionen effektiviseras för att hålla samma takt som konsumenternas efterfrågan. 

Elwinger (2013) hävdar att foder innehållande svårsmältbara kolhydrater, så kallade NSP, kan 

vara ett sätt att effektivisera kycklingproduktionen då det kan ge mer kött per kyckling. Även 

Kalmendal m.fl. (2011) konstaterar att NSP påverkar broilerkycklingens ökning av 

köttmängd.  

 

Fiberrikt foder 

Enligt Mourao m.fl. (2007) finns det olösliga och lösliga fibrer, vilka har olika inverkan på 

broilerkycklingens kropp. Även Shakouri m.fl. (2006) hävdar detta och ger exempel på tre 

varianter: pektin och CMC vilka är lösliga och cellulosa vilken är olöslig. Mourao m.fl. 

(2007) skriver att olösligt NSP används som foderutfyllnad och att broilerkycklingens mage 

inte kan utvinna energi ur dem. Pettersson och Åman (1989) försökte i sin studie fastställa om 

ett enzymsupplement i fodret kunde bryta ned NSP och därefter undersöka om det går att 

utvinna energi ur NSP. De såg tydliga resultat på att broilerkycklingens köttvikt ökade, men 

ingen skillnad i NSP-strukturen visades. Elwinger (2013) hävdar att ett enzymtillskott i fodret 

kan tillsättas för att hjälpa nedbrytningen av fodret. Dock specificerar han sig inte om det 

tillsätts för att bryta ned NSP eller det övriga i fodret. Mourao m.fl. (2007), Pettersson och 
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Åman (1989) bevisar alltså att NSP inte förser broilerkycklingen med energi utan det är det 

övriga fodret som effektiviseras och påverkar ökningen av köttmängden. Även Kalmendal 

m.fl. (2011) redovisar med sin studie att ett fiberrikare foder påverkar fodereffektiviteten, 

foderintaget och köttvikten hos broilerkycklingen. De förklarar att ett foder innehållande 20 

till 30% NSP resulterar i ett mindre energiupptag än ett foder med 0%, när samma volym 

intas. Det Kalmendal m.fl. (2011) får fram genom sin studie är att foder innehållande NSP ger 

mindre energi till broilerkycklingen och att foderintaget då ökar eftersom den vill kompensera 

det låga energiintaget. Ett högre foderintag och en högre fodereffektivitet resulterar alltså i en 

ökning av broilerkycklingens köttvikt.  

 

Matsmältningen 

Poultry CRC (2013c) påstår att slemhinnorna i hela matsmältningskanalen hos kycklingen är 

viktiga för matsmältningen och näringsupptagningsförmågan. Kalmendal m.fl. (2011) 

redovisar i sin studie att fungerande slemhinnor hjälper fodret att passera lättare genom 

tarmkanalen. Både lösligt och olösligt NSP påverkar fodrets passage genom tarmarna hävdar 

Shakouri m.fl. (2006). De redovisar att lösligt NSP ökar viskositeten i tarmen vilket resulterar 

i att broilerkycklingen inte lika snabbt blir hungrig. Detta visar sig påverka dess foderintag 

ock köttmängd till det lägre då den äter mindre foder. Ett tillsatt olösligt NSP visade sig ge en 

gynnande effekt för näringsupptaget och fodrets passage i tarmarna enligt Shakouri m.fl. 

(2006). Även Kalmendal m.fl. (2011) redovisar att NSP-rikt foder kan bidra till ett ökat intag 

av näringsämnen ur vanligt foder och vid ett bättre näringsupptag ökar broilerkycklingen mer 

i vikt (Poultry CRC, 2013b). Detta gynnar produktionen av kycklingkött (Poultry CRC, 

2013b) vilket i sin tur är en början på att den ökade kycklingkonsumtionen tillgodoses. En 

ytterligare faktor som tillgodoser den ökande konsumtionen är att fodereffektiviteten hos 

broilerkycklingen ökat vilket Kalmendal m.fl. (2011) och Nunes (2011) tydligt framför. 

Nunes (2011) förklarar att på grund av fodereffektiviteten idag äter en kyckling 1,7 kg foder 

och Poultry CRC (2013a) redovisar att de når sin slutvikt på endast 35 dagar.  

 

Metod- och materialdiskussion 

Uppsatsens syfte har varit svårt att formulera då det ständigt skett avgränsningar som lett till 

att mycket information raderats i arbetet eftersom det saknat relevans. Det gav dock bred 

kunskap inom kycklingproduktion generellt.  
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Metoden som användes i denna uppsats baserades på sökningar på internet. Allt arbete skedde 

via dator vilket hade både positiva och negativa effekter för arbetet. Det effektiviserade 

sökandet eftersom sökord enkelt kunde bytas utan att byta bok, vilket troligen hade skett vid 

fysisk sökning av information i ett bibliotek. En negativ egenskap med användandet av dator 

var att mycket av informationen lästets på skärm vilket försvårade läsandet och förståelsen för 

texten en aning. Dock tros det inte ha haft någon stor påverkan på arbetet då artiklarna 

diskuterades av uppsatsförfattarna för att få en större förståelse av innehållet. 

Bakgrundens information hämtades från diverse internetkällor som var olika pålitliga, men 

deras trovärdighet ansågs godkända då de flesta var organisationer eller sammanfattad 

vetenskaplig information. Antalet år mellan olika studier i de olika källorna kan ha betydelse 

under diskussionsdelen eftersom en källa kan påstå en sak ett årtal, medan en annan påstår 

någonting annat ett senare årtal.  

 

 

Slutsats 

Enligt de studier som undersökts har det framkommit att fiberrikt foder påverkar 

broilerkycklingens matsmältningssystem och på så vis även dess tillväxt som ökade olika 

mycket. Fiberrikt foder gjorda på olösliga fibrer kan gynna näringsupptaget, som i sin tur 

gynnar brolierkycklingens tillväxt av kött. Den ökade tillväxten innebär att det på kortare tid 

och med mindre mängd foder går att föda upp en större mängd kycklingkött för att kunna 

tillfredsställa den ökande konsumtionen.  
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Hur påverkas fiberrikt 
foder, bestående av 
solroskakor, 
broilerkycklingars 
hälsa.  
 
Skiljer sig resultaten 
pga hur kycklingarna 
lever.  
 
 

Broilerkycklingar Hölls 
i olika burar där de 
matats med en 
standardkost bestående 
av majs. De olika 
burarna fick olika 
mängd majs utbytt mot 
solroskakor i 
pelletsform. 0%, 10%, 
20% och 30%. 

Broilerkycklingarna 
ökade sin 
foderkonsumtion och 
sin kroppsvikt.  
 
Energiomsättningen 
minskade parallellt 
med att 
solroskakemängden 
ökade. 

Diskussion: 
Forskarna diskuterar 
resultatet jämfört med 
andra resultat inom 
samma område.  
 
Konklusion: 
De menar på att det går 
att öka fibermängden 
som broilerkycklingar i 
industrin får i sig 
genom fodret idag. 
Samt att solroskakorna 
påverkade 
broilerkycklingens 
tillväxt och hälsa. 
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Mourao, J.; Pinheiro, V.; Prates, J.; Bessa, R.; Ferreira, L.; Fontes, C. & Ponte, P. (2008). 
Effect of dietary dehydrated pasture and citrus pulp on the performance and meat quality of 
broiler chickens. Poultry Science, 87, 733-743. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Syftet med denna 
artikel är att undersöka 
vad uttorkad betesmark 
(UB) och citruspulpa 
(C) ur fodersynpunkt 
kan ha för inverkan på 
broilerkycklingens 
köttkvalité. 

Fem basfoder (majs 
och soyaböna) var 
sammansatta då UB 
och C tillsattes i olika 
mängder till dessa. 
Fodret gavs kallt och i 
pelletsform.  
 
Experimentet utfördes 
på 170st 5-dagar-gamla 
kycklingar. De åt 
basfodret i 6 dagar och 
sedan delades de in i 35 
olika burar med olika 
dieter inehållande UB 
och C.  
 
Kroppsvikt och 
fodetupptag 
övervakades. 
Broilerkycklinarna 
genomgick olika test: 
Fasta, slaktkroppsvikt, 
skinnfärg efter slakt, 
köttets PH, analys utav 
NSP och stärkelse i 
foder, lipider i kött, 
fettsyror, kolesterol, 
tokoferol, tokotrienol 
och slutligen gjordes en 
statistisk analys som 
inkluderade fodrets 
effekt. 

Resultaten visar  på 
följande: UB inehöll 
mest NSP som väntat 
kontra C. Under 
experimentet visades 
en låg dödlighet och 
ingen direkt koppling 
kunde ses till fodret.   
 
UB hade ingen större 
inverkan på kroppsvikt 
och foderintag men vid 
10% utspädning ökade 
forderomvandlingen. C 
minskar tillväxt men 
ökar foderintag och 
försämrar 
foderomvandlingen. De 
med både UB- och C- 
foder var kroppsvikten 
mindre än de i 
kontrollgrupperna.  
 
C gav kycklingarna en 
rödare skinnton kontra 
UB som gav dem en 
gulare skinnton.  
 
Fodren påverkade 16 
utav 21 fettsyror i 
kycklingarna och 
skapade stora 
variationer i kolesterol, 
tokoferol och 
tokotrienol.    

Diskussion:  
De olika metoderna 
diskuteras då de visar 
olika och liknande 
faktoror i 
broilerkycklingarnas 
kroppar beroende på 
vilket foder som åts. 
 
Konklusion: 
UB kan vara en 
intressant 
komplettering i 
broilerkycklingfoder 
detta kan öka köttets 
kvalité och med 
mycket liten påverkan i 
kycklingens prestanda 
då tillsatsen ligger på 
10% utav 
fodervolymen.   
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Shakouri, M., D.; Kermanshahi, H. & Mohsenzadeh, M. (2006). Effect of Different non 
Starch Polysaccharides in Semi Purified Diets on Performance and Intestinal Microflora of 
Young Broiler Chickens. International Journal of Poultry Science, 5, 557-561. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Syftet med studien är 
att värdera hur olika 
typer av NSP påverkar 
unga broilerkycklingars 
tillväxt samt den 
microbiella aktiviteten i 
deras magar. 

Genom att utfodra unga 
broilerkycklingar med 
ett basfoder som 
bladats ut med 3% av 
en av tre olika NSP 
(Cellulosa, 
karboximetyl cellulosa 
(CMC) eller pektin). 
 
 

Foderintaget, 
kroppsvikten och 
foderomvandlingen 
påverkades hos 
samtliga grupper. 
Cellulosa ökade 
foderintaget och 
kroppsvikten. Dock 
hade det en negativ 
påverkan på 
foderomvandlingen. 
CMC gav ett kraftigt 
minskat foderintag och 
minst ökning av 
kroppsvikt. CMC-
grupp gav dock högst 
foderomvandling, 
pektin gav ett minskat 
foderintag, men även 
dålig kroppsvikt-
utveckling och 
foderomvandling. 

Diskussion: 
Forskarna diskuterar 
kring sambanden 
mellan foderintag, 
kroppsvikt och 
foderomvangling samt 
hur de olika NSP-
typerna påverkade 
broilerkycklingarna på 
olika sätt. 
 
Konklusion: 
Utifrån skillnaderna 
kan forskarna dra 
slutsatser mellan 
gruppernas foderintag, 
kroppsvikt och 
foderomvangling. Bl.a. 
att NSP påverkar 
broilerkycklingarnas 
kroppar på ett flertal 
sätt som både gynnar 
och hämmar dem i 
tillväxten. 
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Pettersson, D. & Åman, P. (1989). Enzyme supplementation of a poultry diet containing rye 
and wheat. British Journal of Nutrition, 62, 139-149. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Ett experiemnt om hur 
enzymtillsatser i 
fiberrikt foder påverkar 
broilerkycklingarnas 
energiupptag och om 
det påverkar deras 
slutliga kroppsvikt. 

Fodrets textur var i 
pelletsform och 
enzymet tillsattes i 
olika procenthalter.   
 
De använde sig av en 
kemisk analysmetod 
och analyserade 
avföringen för att se 
skillnad i fibrer innan 
och efter matsmältning.  

I avföringen syntes det 
ingen skillnad i NSPns 
uppbyggnad. Dock 
dokumenterades en 
tydlig viktökning, 
förändrad viskositet på 
avföringen, minskad 
dödlighet och ett högre 
energiupptag. 

Diskussion: 
Enzymsupplementets 
betydelse i fodret 
diskuteras, om det är 
nödvändigt eller inte. 
 
Konklusion: 
Foder blandat med 
enzymer ger ingen 
effekt på upplösning av 
NSP med kemisk 
analysmetod. Andra 
effekter visar dock  
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Erdal, R.; Richardson, I.; Ljokjel, K., & Haug, A. (2012). Sensorial quality and bone strength 
of female and male broiler chickens are influenced by weight and growth rate. British Poultry 
Science, 53, 5, pp. 616-622. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Sytet med denna 
undersökning studera 
effekter där 
broilerkycklingar får 
fyra olika foder i 
obegränsad mängd.   

 
Undersökningen tar 
med aspekter som 
kön, ålder och jämför 
skillnader i vikt, 
slakt, benstyrka och 
kvalité.  
 

Efter elva dagar 
delades de in i fyra 
grupper och fick fyra 
olika typer av foder. 
(högenergi HE, 
lågenergi LE, 
standard komersiell C 
och högenergi i den 
utsräckning att det 
totala 
livstidsenergiupptaget 
är detsamma som 
lågenergifodret HEL) 
 

Foderkonsumtion och 
vikt registrerades 
veckovis, ljus och 
temperatur 
reglerades.  
 

Efter slakt skedde en 
sensorik analys då 
nio kycklingar från 
varje grupp valdes ut. 
sju bröst  
analyserades för 
fettsammansättning, 
proteininnehåll och 
vatten.  
 

Kemisk analys ägde 
rum samt en 
benstyrkeanalys med 
hjälp utav textur-
analys och en slutlig 
statistisk analys. 

Mortaliteten var låg i 
alla grupper och 
tillväxten var högre 
hos de med HE-
foder. C, LE hade ett 
högre foderintag, 
HEL hade den lägsta 
benstyrkan och LE 
den högsta.  
 

Skillnaderna utav 
fett, protein och 
vatteninnehåll i 
köttet varierande 
stort bland 
broilerkycklingarna. 
Den största 
fettinnehållet fanns i 
det kött som ätit av 
C-fodret.  

 
Ur sensorik synpunkt 
hade HEL-
kycklingarna det 
saftigaste och 
möraste köttet. 

Diskussion: 

Hurvida de olika 
fodren påverkar 
broilerkycklingens 
olika delar som t.ex 
vikt och benstyrka 
diskuteras väl.  
 

Konklusion: 
Äldre kycklingar är 
smakrikare och mer 
sensoriskt tilltalande 
än ungt slaktade 
broilerkycklingar då 
de inte har hunnit 
växa på sig en lika 
hög kroppsvikt. 

 


