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Innledning 
Det er velkjent at type av fett og fettsyresammensetning i fôret til slaktegris i sterk 
grad påvirker kvaliteten av spekk og kjøtt. Bruk av fiskeprodukter i slaktegrisfôret 
kan gi “fiskesmak”, og for å unngå dette er det lagt begrensinger på bruk av 
fiskemel og fiskeproteinkonsentrat til slaktegris. Videre vil bruk av fôrmidler med 
mye umettet fett gi et spekk med høyt jodtall, noe som er uheldig både ved at det 
gir redusert lagringsevne som følge av oksidasjon – harskning, og ved at kjøttet 
blir mindre egnet til bruk i bearbeidede produkter. I forbindelse med kvalitets-
forbedringsprogrammet til Fagsenteret for kjøtt er det i denne sammenheng 
fokusert på innholdet av C22:5 – DPA og C22:6 – DHA i spekket, dette er 
fettsyrer som også finnes i rikelige mengder i fisk. Det er i mindre grad kjent 
hvordan fôringen i smågrisperioden kan påvirke spekkvaliteten hos slaktegrisen. 
Fiskeprodukter er en god proteinkilde for smågris, men de inneholder også en 
betydelig andel fiskefett. For eksempel er vanlig fettinnhold i fiskemel 10%. De 
langkjedede fettsyrene C20:5, C22:5 og C22:6 har viktige funksjoner i kroppen, 
og det er mulig dyrene vil opprettholde kroppens nivå av disse fettsyrene mest 
mulig.  
 
Det ble derfor gjennomført et forsøk for å undersøke hvilken inflytelse  
fiskeprodukter i fôr benyttet i smågrisperioden hadde på spekkvaliteten hos de 
ferdige slaktegrisene, når det ikke ble benyttet fiskeprodukter i slaktegrisperioden.  
 
Materialer og metoder 
Forsøket ble gjennomført med i alt 32 gris av rasekrysningen Norhybrid, fordelt 
likt på to forsøksledd, i smågris-perioden. De to forsøksleddene var ”Standard-
fôr” som var et standard smågrisfôr med 10% LT-fiskemel, og ”Test-fôr” der 
fiskemelet var byttet ut med et fettfattig laksehydrolysat (med ca 1 % fett i 
tørrstoff). Grisene var i gjennomsnitt 33,5 dager gamle ved avvenning, og 
smågrisperioden varte fra 12,5 kg – 30,8 kg levendevekt. I smågrisperioden gikk 
grisene sammen i binger, med fire griser i hver binge. Smågrisene ble fôret etter 
appetitt fra automat. I slaktegrisperioden fikk grisene et slaktegrisfôr som ikke 
inneholdt fiskeprodukter, og ble da fôret individuelt etter Sterk Norsk Norm. 



Grisene ble slaktet ved en levendevekt på omkring 109,5 kg, og gjennomsnittlig 
lengde av slaktegrisperioden var 82,7 dager (fra 77 – 91 dager). Ved slaktingen 
ble det tatt ut prøver av ryggspekk for analyse av fettsyresammensetning og TBA-
tall, samt for beregning av jodtall i spekk. 
 
Resultater 
Fôrets sammensetning 
Tabell 1 viser fettinnhold og fettsyresammensetning i smågrisfôret. De største 
forskjellene i fettsyreinnhold fant en for C18:2 – Linolsyre og C18:3 – α-
linolensyre, der verdiene var høyest for test-fôret, og for C20:5 – EPA, og C22:6 – 
DHA, der innholdet var høyest i standard-fôret. Innhold av fiskefettsyrer, som er 
definert som summen av C22:5 + C22:6, i smågrisfôret var 3 ganger så høyt i 
standard-fôret sammenlignet med test-fôret.  
 
Tabell 1. Fettinnhold, samt fettsyresammensetning (% av totale fettsyrer), i smågrisfôret. 

 Standard-fôr Test-fôr 
Fett i fôret (EU-metode),          g/kg fôr 59 63 
Andel uherdet maring fett    (% av 
totalfett) 

20 20 

C16:0 Palmitinsyre              (% av totalfett) 19,7 19,8 
C18:0 Stearinsyre                            ”    9,1 8,9 
C18:1 Oljesyre                                 ” 29,4 29,0 
C18:2 n-6 Linolsyre                         ” 23,8 30,9 
C18:3 n-3 α-linolensyre                  ” 2,0 2,7 
C20:5 n-3 EPA                                 ” 1,0 0,3 
C22:5 n-3 DPA                                ” 0,2 0,1 
C22:6 n-3 DHA                               ”   1,8 0,5 
Sum mettede fettsyrer                      ”  31,8 31,4 
Sum en-umettede fettsyrer               ” 36,0 31,9 
Sum flere-umettede fettsyrer           ”  29,6 35,1 
Sum fiskefettsyrer (DPA+DHA)     g/FEg 1,10 0,33 

 
Slaktegrisfôret inneholdt ikke fiskeprodukter, og inneholdt 0,1% av fettsyra 
C20:5, 0% av C22:5 og 0% av C22:6, angitt som % av totale fettsyrer. 
Slaktegrisfôret inneholdt 4% fett, og fordelingen på mettet, enumettet og 
flerumettet fett var henholdsvis 31%, 27% og 41%. Jodtallsproduktet i 
slaktegrisfôret var 35, angitt pr FEg.   
 
Produksjonsdata 
Det var ingen statistisk sikre forskjeller i tilvekst og fôrforbruk mellom de to 
forsøksgruppene, verken i smågris- eller i slaktegris-perioden. I slaktegris-



perioden var gjennomsnittlig tilvekst 950 g/dag, og fôrforbruket var 2,50 FEg/kg 
tilvekst.  
Spekk-kvalitet hos slaktegrisene 
Slaktekvalitet og fettsyresammensetning i ryggspekk ved slakting er vist i tabell 2.  
 
Tabell 2. Slaktekvalitet og fettsyresammensetning i ryggspekk hos slaktegrisene. 

 Standard Test P < 
Antall gris 16 16  
Skrottvekt, kg 74,7 75,3 IS 
Kjøtt-prosent (GP2) 58,0 58,2 IS 
P2 ryggspekk, mm 11,5 11,8 IS 
C16:0 Palmitinsyre           (% av totalfett) 24,85 24,61 IS 
C18:0 Stearinsyre                           ”  12,52 12,56 IS 
C18:1 Oljesyre                               ” 39,55 38,94 IS 
C18:2 n-6 Linolsyre                       ” 14,14 14,25 IS 
C18:3 n-3 Alfa-linolensyre             ” 1,01 1,02 IS 
C20:5 n-3 EPA                               ” 0,11 0,11 IS 
C22:5 n-3 DPA                                ” 0,20 0,16 0,001 
C22:6 n-3 DHA                              ”   0,15 0,08 0,001 
Sum mettede fettsyrer                     ”  39,63 39,31 IS 
Sum en-umettede fettsyrer              ” 43,38 43,58 IS 
Sum flere-umettede fettsyrer           ”  16,84 17,03 IS 
Sum DPA + DHA                            ”  0,35 0,24 0,001 
Jodtall, beregnet 69,7 68,8 IS 
TBA-tall 294 233 0,02 

IS – ikke statistisk sikker forskjell mellom forsøksleddene (P > 0,10). 
 
Fôringen i smågrisperioden hadde ingen sikker effekt hverken på kjøttprosent 
eller spekktykkelse hos slaktegrisene. Fettsyresammensetningen i ryggspekket ble 
imidlertid påvirket på den måten at det var statistisk sikkert høyere innhold av 
C20:3 n-3, og videre lavere innhold av C22:5 - DPA og C22:6 – DHA hos grisene 
som hadde fått test-fôr i smågrisperioden. De sikreste forskjellene (P < 0,001) ble 
funnet for C22:5 og C22:6, samt for summen av disse to fettsyrene 
(C22:5+C22:6). Andelen av disse to var i gjennomsnitt 0,35% av totale fettsyrer 
for slaktegrisene som var fôret med standard-fôr med fiskemel, og 0,24% for 
grisene som hadde fått test-fôr med fettfattig laksehydrolysat i smågrisperioden. 
Dette var klart innenfor grensen på 0,5% av disse fettsyrene som er fastsatt som 
akseptabelt av Fagsenteret for kjøtt sitt kvalitetsforbedringsprogram. Ingen av 
grisene i forsøket hadde her verdier som overskred 0,5%; blant griser fôret med 
standard-fôr i smågrisperioden varierte innholdet av C22:5+C22:6 fra 0,23 - 
0,43%, og blant griser fôret med test-fôr i smågrisperioden varierte det fra 0,20 - 
0,32%.     



 
Innholdet av de to fettsyrene C22:5 og C22:6 i ryggspekk hos slaktegris er dermed 
blitt påvirket av innholdet av fett fra fiskeprodukter i fôr som er gitt i smågris-
perioden, selv etter at grisene i cirka 3 måneder hadde fått et slaktegrisfôr uten 
fiskeprodukter. Grisene som hadde fått et smågrisfôr med fiskemel hadde 1,5 
ganger så høyt innhold av C22:5+C22:6 i ryggspekk som grisene som hadde fått 
smågrisfôr med fettfattig laksehydrolysat fram til en levendevekt på 31 kg.   
 
TBA-tallet, som angir i hvor stor grad spekket er utsatt for harskning (høyere 
TBA-tall betyr økt risiko for harskning), viser at spekk fra griser fôret med 
standard-for i smågrisperioden vil være mer utsatt for harskning (P < 0,02) enn 
griser fôret med test-fôret. TBA-tallet var i gjennomsnitt (min – maks i parantes) 
294 (225 – 400) for grisene som hadde fått standard-fôret, og 233 (100 – 375) for 
grisene som hadde fått test-fôret. Det var ingen statistisk sikker forskjell mellom 
jodtall i ryggspekk for griser som hadde fått standard-fôr og griser som hadde fått 
test-fôr i smågrisperioden. Gjennomsnittlig verdi for jodtall i spekk var 69. Blant 
grisene som hadde fått standard-fôr hadde 5 av 16 et jodtall som var høyere enn  
70, mens tilsvarende for grisene som hadde fått test-fôr var 8 av totalt 16.  Et 
jodtall i ryggspekk på 70 er ofte satt som øvre grense for hva som er ønskelig når 
svinekjøtt skal benyttes i bearbeidede produkter.  
 
Det ble regnet regresjon mellom innhold av C22:5+C22:6 i ryggspekk og antall 
dager i slaktegrisperioden, og det var statistisk sikker nedgang i innhold av 
C22:5+C22:6 for antall dager med slaktegrisfôr. Tilsvarende utslag fikk en også 
når en regnet regresjon på TBA-tall i stadet for C22:5+C22:6. 
 
Konklusjon 
Dette forsøket har vist at innholdet av fett fra fiskeprodukter i smågrisfôret har 
påvirket fettsyresammensetningen i spekket hos slaktegrisene, særlig gjaldt dette 
fettsyrene C22:5 og C22:6. Ved å velge fiskeprodukter med et lavt fettinnhold kan 
en dermed redusere andelen av C22:5+C22:6 i spekket, dersom dette er ønskelig. 
TBA-tallet i spekk hos slaktegrisene ser også ut til å bli påvirket av mengde 
fiskefett i smågrisfôret.  
 
Ingen av grisene i forsøket overskred grensen på 0,5% av totale fettsyrer, som i 
dag er fastsatt for innhold fettsyrene C22:5+C22:6 i spekk. Dersom en kun 
benytter smågrisfôr i smågrisperioden (i dette forsøket er smågrisfôret benyttet 
frem til 30 kg levendevekt), skulle det ikke være fare for å få for høye verdier av 
de såkalte fiskefettsyrene C22:5+C22:6 i ryggpekk hos slaktegrisene.  
 
Referanser kan fåes ved henvendelse til forfattere. 
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