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Innledning 
Mørhet er den viktigste kjøttkvalitetsegenskapen i forhold til forbrukernes 
oppfatninger om godt kjøtt. Mørhet er imidlertid umulig å måle på levende dyr 
med dagens teknologi. Intramuskulært fett (IMF) har direkte betydning for smak 
og saftighet i storfekjøtt, samt indirekte effekt på kjøttets mørhet gjennom nær 
sammenheng med ulike muskelfibertyper samt marmoreringens ”oppdeling” av  
muskelfiberbuntene. Innhold av IMF i muskler kan dermed sies å være en 
indikator på kjøttets kvalitetstilstand.  
 
For å sikre god spisekvalitet mener man innholdet av IMF bør være min. 3-4 % i 
biffkjøttet. I USA, der IMF inngår i klassifiseringen, får produsenten best betalt 
for kjøtt med omkring 10 % IMF. Med norske forbrukeres erfaringsgrunnlag pr. i 
dag vil dette trolig være for mye. Optimalt innhold av IMF må derfor også 
tilpasses forbrukernes preferanser i ulike markeder.   
 
Basert på en rekke forsøk har norske slakteokser i gjennomsnitt et klart lavere 
nivå av IMF i biffkjøttet enn ønskelig. Det er stor forskjell mellom raser i IMF, og 
også til dels stor variasjon mellom individer innen rase. Sterkere foring før 
slakting øker IMF innholdet noe, men vil bidra til feitere slakt/fett-trekk. Ved å 
inkludere IMF i avlsarbeidet kan denne egenskapen få en varig bedring uten at 
slaktene som sådan blir feitere. Ultralyd er etablert som den eneste aktuelle 
metode for rutinemessige målinger av kjøttkvalitet i storfeavlen. Metoden benyttes 
i dag i avlsarbeid i USA og Australia for bl.a. å måle IMF (h2 ca. 0.4-0.5).  
 
Ultralydprosjektet 
I perioden 2001-2003 ble det gjennomført en utprøving av ultralyd som metode 
for bestemmelse av IMF i ryggmuskelen på levende dyr (kjøttfe og NRF). 
Prosjektet var et samarbeid mellom Institutt for husdyrfag, NKA, Norsk Kjøtt og 
GENO (Tiltaksplanen for kjøttfe), samt Dr. Jerry Gresham, Univ. of Tennessee. I 
tillegg bidro flere kjøttfeavlere og storfekjøttprodusenter med sine dyr til 
prosjektet. Prosjektet var finansiert via Jordbruksavtalen og av KLF. 
 



Ultralydmåling av IMF baserer seg på matematiske likninger som beskriver en 
sammenheng mellom gråtoneinformasjon i ultralydbildet og IMF innhold i selve 
muskelen. Vi benyttet et ultralydutstyr utviklet på grunnlag av dyremateriale i 
USA. Fordi norsk storfe generelt har lavt innhold av IMF i forhold til amerikansk 
storfe (alder/foringsmessige årsaker), antok vi på forhånd at det var nødvendig å 
utvikle nye likninger tilpasset vårt dyremateriale. Dette var hovedhensikten med 
prosjektet, i tillegg til å undersøke målesikkerheten ved utstyret. Bakgrunnen for 
prosjektet, ultralydteknologien, ultralydutstyr og planene for gjennomføringen ble 
beskrevet i detalj på forrige Husdyrforsøksmøte (Aass, 2002). 
 
Resultater 
Data ble samlet inn fra 480 slakteokser fra norske avls- og 
produksjonsbesetninger samt okser som ble slaktet fra teststasjonene på Staur og 
Øyer. Ca. 325 ultralydscannede/slaktede dyr er tatt med i beregningene så langt. 
 
Oksene ble ultralydmålt (scannet) ved 13. ryggvirvel 3-4 dager før slakting. Etter 
slakting ble det tatt ut prøver av ytrefileten på samme anatomiske sted. Disse 
prøvene ble analysert kjemisk for innhold av IMF. Den kjemiske verdien av IMF 
(KJ-IMF) betraktes som ”sann” verdi (fasit), som ultralydutstyret skal klare å 
bestemme mest mulig korrekt på det levende dyret (UL-IMF). Med andre ord, jo 
større likhet mellom KJ-IMF og UL-IMF, desto bedre har ultralydmålingen vært. 
 
De første analysene viste at testoksene fra Øyer var så forskjellige i alder og vekt 
fra øvrige okser i datamaterialet at disse burde behandles for seg. Datamaterialet 
ble derfor delt i to: I) data fra felt og Staur og II) data fra Øyer, og det ble utviklet 
matematiske likninger for å beregne IMF for hvert enkelt av disse datasettene.   
 
Tabell 1 viser en oversikt over de ulike egenskapene som ble målt på oksene før 
og etter slakting. Oksene som inngikk i datasett I representerte syv ulike raser med 
et bredt spekter av slaktevekt og -alder. Tabellen viser at det som forventet var 
relativt stor variasjon i alle egenskaper. Testoksene i datasett II var mer ensartede 
med hensyn på slaktealder, men det var også her relativt store forskjeller i levende 
vekt/slaktevekt. Dette gjenspeiler forskjeller mellom oksene i tilvekstevne.  
 
Tabellen viser videre at gjennomsnittlig KJ-IMF innhold var svært lavt både i 
datasett I (1.4 %) og datasett II (1.1 %) men at det var stor variasjon i egenskapen 
(se min. og max. verdier) 
 
 
 
Tabell 1. Antall observasjoner, ordinært gjennomsnitt, min. og max verdier for registrerte 
egenskaper før og etter slakting på oksene i datasett I(Staur/felt) og datasett II (Øyer).   



Egenskap Datasett I (n=180) Datasett II (n=145) 
Levende dyr: Gj.snitt  Min. Max. Gj.snitt  Min. Max. 
Lev. vekt v/scanning (kg) 598 360 1006 448 357 635 
Alder v/scanning (dg.) 505 340 843 390 341 485 
Ultralydmål:       
Subc. fett kryss  (mm) 3.2 1.0 8.8 2.3 1.0 4.3 
Subc. fett v/13 virvel  (mm) 2.4 1.0 6.6 1.8 1.0 7.2 
Muskeldybde  (mm) 67.9 42.4 96.5 54.3 40.8 66.4 
Areal ryggmuskel (cm2) 101.2 62.9 173.3 73.2 47.4 98.6 
Slakt:       
Slaktevekt  (kg) 318 185 612 228 180 288 
EUROP-klasse (skala 1-15) 7.3 (R-) 1 15 4.0 (O-) 3 6 
EUROP-fett (skala 1-15) 6.4 (2+) 2 11 5.4 (2) 3 8 
Areal ryggmuskel, tegnet 
(cm2) 

 
87.5 

 
53.3 

 
143.5 

 
64.1 

 
46.5 

 
81.6 

Intram. fett (KJ-IMF) (%) 1.35 0.35 3.9 1.14 0.45 2.7 
Ultralydbestemt intram. fett 
(UL-IMF) (%) 

 
1.36 

 
0.32 

 
3.67 

 
1.15 

 
0.48 

 
1.87 

 
 
God sammenheng 
Ultralydlikningen for oksene i datasett I (Staur/felt) er sammensatt av 1) et mål for 
IMF basert på informasjonen i ultralydbildet, 2) muskeldybde, 3) fettdybde rygg 
og 4) hudtykkelse rygg. Alle disse målene er ultralydmål. Likningen for oksene i 
datasett II (Øyer) inneholder kun ultralydmål 1) og 3). Prinsippet er med andre ord 
å forutsi innholdet av IMF (UL-IMF) ved å ta disse målene på hver enkelt okse og 
deretter sette inn i likningen. Tallene for UL-IMF (tabell 1) er beregnet på denne 
måten. Tabellen viser at det var stor overensstemmelse mellom gjennomsnitt for 
UL-IMF og KJ-IMF målt på de samme dyra etter slakting. Dette var positivt. 
Ultralydmetoden hadde likevel en tendens til å undervurdere fettinholdet på okser 
med mye KJ-IMF (se max. verdier for KJ-IMF og UL-IMF).  Dette skyldtes at det 
var for få okser med mye KJ-IMF i dataene som ultralydlikningene var basert på. 
 
Ultralydmålingens sikkerhet 
Hvor god ultralydlikningen er for IMF bestemmelse kan måles på ulike måter. 
Feilmarginen (SEP) i datasett I var 0.46 % i begge retninger (tabell 2). Dette vil si 
at hvis UL-IMF måles til 2.0 % på en okse, vil den sanne verdien for dette dyret 
(KJ-IMF) være innenfor området 1.54 – 2.46 %. I datasett II var SEP verdien noe 
lavere. Korrelasjoner (grad av sammenheng mellom to egenskaper) kan variere 
mellom 0 og 1 (hhv. ingen og full sammenheng). Korrelasjonen mellom UL-IMF 
og KJ-IMF (Rp) var på hhv. 0.7 og 0.6 i de to datasettene.   
 



Tabell 2. Ulike statistiske mål  for ultralydmetodens sikkerhet (SEP=standardfeil på 
prediksjonen, Rp = korrelasjonen mellom KJ-IMF og UL-IMF, Rr=korrelasjonen mellom 
rangering av oksene etter hhv. KJ-IMF og UL-IMF) 
Statistisk testvariabel    SEP (%) Rp Rr 
Datasett I +/− 0.46 0.70 0.67 
Datasett II +/− 0.27 0.58 0.54 
 
Ved utvalg av avlsdyr er det viktig å gjøre en korrekt rangering av dyra for den 
egenskapen man er interessert i. I forhold til rangeringen av oksene etter den 
”sanne” verdien KJ-IMF var rangeringen etter UL-IMF rimelig god for datasett I 
(Rr=0.67).  Både Rp og Rr bør helst være i området 0.8 - 0.9 eller mer for å gi en 
akseptabelt korrekt bestemmelse av IMF samt rangering av potensielle avlsdyr. 
Årsaken til at ultralydlikningen som ble utviklet for kjøttfe/NRF i felt gav både 
høgere Rp og Rr var at denne likningen var bedre. Dette skyldes både at den var 
utviklet fra et større antall (180) okser, samt at det var større biologisk variasjon i 
alder, vekt og muskel/fett egenskaper blant disse oksene enn blant testoksene fra 
Øyer. 
 
Konklusjon  
Ultralyd har trolig et stort potensial for å måle IMF på norsk storfe med liten 
fettavleiring. Ultralydlikningen utviklet med grunnlag i datasett I gir en rimelig 
god forutsigbarhet av IMF, basert på vurdering av SEP-verdien samt Rp og Rr 
verdier rundt 0.70. Det var en overrepresentasjon av dyr med lite IMF i forhold til 
dyr med mye IMF i begge datasett. Dette var også årsaken til at likningene 
undervurderte dyr med høgt IMF nivå. Trolig er det derfor ufullstendige datasett, 
og ikke selve ultralydmetoden i seg selv, som er årsaken til at resultatene så langt 
ikke er optimale for å tas i bruk rutinemessig i avlsarbeidet med storfe. 
 
Likningene vil trolig forbedres mye med innsamling av noe mer data og 
påfølgende videreutvikling av likningen. Fra 2004 er det derfor startet opp en 
videreføring av dette prosjektet i et samarbeid mellom IHA, Norsk Kjøtt, NKA og 
GENO med formål å utvikle metoden videre. 
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