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Klassifiseringens mål
Klassifiseringens egentlige mål er å sortere slakt på basis av utbytteverdi. Siden utbytteverdien er 
avhengig av mengden av kjøtt, fett og bein i slaktet, er det hensiktsmessig å bestemme 
kroppssammensetningen så nøye som mulig. Det mest vanlige er å oppgi utbyttet i prosent av 
slaktevekt. For kjøtt har det vist seg at å oppgi utbyttet i prosent av mengden kjøtt og bein, dvs 
uavhengig av slaktets fettmengde, gir høyere forklaringsgrad i variansanalyser. 

Tabell 1. Klassifiseringens målvariabler, n=396 [9].
Klassifiseringens målvariabler Mean StDev Minimum Maksimum
1) Kjøttprosent 60,896 3,545 44,087 72,510
2) Kjøttprosent 2 72,080 3,285 57,703 81,618
3) Beinprosent 22,632 3,372 15,940 37,073
4) Fettprosent 13,903 4,689 6,595 33,214
5) Utbytteverdi (kr/kg) 52,115 2,507 41,486 62,690

1)3)4)Kjøtt-, bein- og fettprosent er beregnet i forhold til slaktevekt.
2)Kjøttprosent2 er beregnet i forhold til vekten av kjøtt og bein. 
5)Utbytteverdi er gjennomsnittsverdien på utbytteproduktene i Fagsenteret for kjøtt sin nedskjæringsprosedyre for lam. 

Tabell 2. Gjennomsnittlige korrelasjoner mellom de avhengige variablene, n=396 [9].
Variabel Kjøttprosent2 Fettprosent Beinprosent
Fettprosent 0,380
Beinprosent -0,931 -0,674
Utbytteverdi 0,724 -0,106 -0,534

Direkte mål, klasse og fettgruppe
Siden det er svært vanskelig å fastsette utbytteverdi, kjøtt-, fett- og beinprosent på en direkte måte, har 
en til nå vært avhengig av måleteknikker som indirekte er sterkt korrelert til disse egentlige målene. 
Slaktets klasse, som er uttrykket for slaktets kjøtt- og beinmengde, blir bestemt ut fra slaktets form. 
Systemet er basert på profilene på slaktets ytre muskelgrupper, hvor de ytre muskelene kan ha 
konkave, rette eller konvekse profiler. Slaktets fettgruppe bestemmes visuelt ut fra mengden av fett på 
slaktets ytterside som er et indirekte mål på slaktets fettinnhold. Siden 1996 har slaktene blitt 
klassifisert i henhold til EU sitt klassifiseringssystem EUROP. Dette er et system som består av 15 
klasser og 15 fettgrupper. Klassene og fettgruppene er i prinsippet uavhengig av hverandre. 



Tabell 3. Middeltall for klasse og fettgruppe i Norge i 2003 og 2004.
2003 2004

Klassifiseringens målvariabler Mean StDev Mean StDev
Klasse *) 5,84 1,86 6,32 1,89
Fettgruppe *) 5,48 1,82 5,68 1,82
Slaktevekt (kg) 18,15 3,43 18,44 3,37

*)Klassene og fettgruppene nummereres fra 1 til 15,  klasse P- får nummer 1, P får 2, opp til E+ som er klasse nr 15. Klasse 5 er O 
og 6 er O+. Fettgruppe 1 er 1- (helt fettfri) og fettgruppe 5+ er nr 15. Fettgruppe 2 har nr 5 og 2+ har nr 6.

Tabell 4. Korrelasjoner mellom klasse, fettgruppe og slaktevekt, n=396 [9].
Variabel Fettgruppe Slaktevekt
Klasse 0,572 0,856
Fettgruppe 0,754

Repeterbarhet av klassifiseringsresultatet er en kritisk faktor for hver enkelt klassifisør og mellom 
klassifisører. Repeterbarhet må måles både i forhold til absolutt og relativt nivå. Ut fra vår erfaring er 
repeterbarhet av absolutt nivå det mest krevende. Klassifisører kan trene seg opp til stabil høy relativ 
repeterbarhet. Det samme kan skje med den absolutte repeterbarheten, men ofte ser vi en avdrift i det 
absolutte nivået mens de relative forskjellene fortsatt er nær riktige.
 
Sammenheng mellom direkte og indirekte mål, EUROP.
Tabell 6. Forklaringsgrad og gjennomsnittlig feil i modeller som beskriver sammenhenger mellom direkte og 
indirekte mål [9].

Avhengig Beste modell Beste variabel
Variabel n R2 (S) Variabler R2 (S) Variabel
Kjøttprosent2 396 71,0 (1,771) KVF1) 69,1 (1,827) Klasse
Fettprosent 396 78,1 (2,182) KVF+K*F 76,5 (2,264) Fettgruppe
Beinprosent 396 79,5 (1,527) KVF 73,6 (1,731) Klasse
Utbytteverdi 396 45,9 (1,848) KVF 38,6 (1,969) Klasse

1) KVF, K=Klasse, V=Vektgruppe, F=Fettgruppe, K*F=Klasse*Fettgruppe
Tabell 6 viser de sannsynlige optimale sammenhengene mellom klassifiseringens direkte og indirekte 
mål. Forklaringsgraden er høyest for bein- og fettprosent. Forklaringsgraden for kjøttinnholdet er noe 
lavere. Klasse, fett- og vektgruppe kan kun i mindre grad forklare variasjonen i slaktenes utbytteverdi. 
Klasse har størst forklaringsevne.



Objektive målemetoder
I dette hovedavsnittet ønsker vi å presentere hovedgrupper av ulike objektive målemetoder og trekke 
eksempler og erfaringer gjort gjennom forsøk ved Fagsenteret for kjøtt.

Vision – Bildeklassifisering
Fagsenteret for kjøtt har siden 1998 jobbet med å anvende visjonsbasert klassifisering 
(bildeklassifiering) for klassifisering av slakt fra sau og lam. Prinsippet for systemet er objektiv 
(bildeanalyse) bestemmelse av lineære mål og overflatefett hos slaktene. De lineære målene er basert 
på samme prinsipp som dagens klassebedømming, og viser god sammenheng med dagens 
klassebedømming (EUROP) [1]. Systemet viste også god sammenheng med utbytteprodukter fra 
slaktet, både med hensyn til vekt og verdi (kr/kg). Forklaringsevnen for fettinnhold av slaktet var noe 
svakere. Dette kan skyldes systemets evne til å gjøre dybdemål i slaktet (3-dimensjonal vurdering).
Repeterbarheten til systemet var svært god; samme slakt fikk samme resultat hver gang.

GP – Objektivt fettmål på slakt ved bruk av optisk innstikksprobe.
Ved nedskjæringsforsøk i 2004 ble fettmål (dybde) på slakt ved bruk av optisk probe testet ved 
Fagsenteret for kjøtt. Vi brukte en probe levert av Hennessy Grading Systems Ltd. Proben tilsvarer den 
som anvendes på gris ved slakteriene i dag. Ved bruk av to ulike innstikkspunkter, ett i sadel [3] og ett 
i side på slaktet [7], forklarte optisk probe 84,3 prosent av varisjonen i fettinnhold  i slaktet [12]. 
Dagens klassifiseringssystem forklarer 78,1 prosent av variasjonen i fettinnhold (tab. 5). Test av 
repeterbarhet ble ikke gjennomført, men det er forventet at objektive fettmål (dybde) på slaktet vil ha 
en langt høyere repeterbarhetsgrad enn subjektiv fettbedømmelse (dagens klassifiseringsmetode).

Datatomograf
Anvendelsen av datatomograf som hjelpemiddel i husdyravlen, ble presentert ved Husdyrforsøksmøtet 
i 1982 [8]. Datatomografen sine evner til å skille kjøtt, fett og bein basert på absorpsjon av 
røntgenstråler [5] gjør metoden svært anvendelig til bestemmelse av vevssammensetning av slakt. 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NLH disponerer i dag en tomograf som anvendes innen 
flere fagområder [6]. Vårt hovedmotiv var å undersøke datatomografen sin evne til å predikere 
nedskjæringsresultater, slik at man på sikt kan erstatte kostbar nedskjæring med datatomograf. 
Resultatene viste at 91 prosent av nedskjært fettinnhold kunne forklares ved bruk av tomograf [12]. 
Dette viser at datatomograf er et reelt alternativ til nedskjæring.



Oppsummering
Dagens subjektive klassifiseringssystem drives i dag tilnærmet optimalt. Systemet er et relativt raskt og 
kostnadseffektivt for bedømmelse av kroppsform og vevsinnhold hos slakt. Industrien vil derimot møte 
stadig større krav om sikrere og mer nøyaktige mål på kjøtt- , fett og beininnhold i slakt. I det lange løp 
vil ikke industrien kunne overleve med det nivå av nøyaktighet og repeterbarhet som ligger til grunn i 
subjektiv bedømming av slakt [11]. Et fall i forbruk av kjøtt fra lam og sau slik internasjonale trender 
har vist de siste 40 år, vil vanskelig kunne reverseres med subjektiv bedømming. Implementering av 
objektive mål som optisk probe (GP), visjon og nyrestokk ved dagens slaktelinjer for å forbedre 
dagens EUROP-klassifisering vil lønne seg og gi sikrere resultater, både med hensyn til avl, 
prosesskontroll, markedsregulering og forbruk.
Datatomograf kan erstatte nedskjæring/dissekering som referansemetode for vevssammensetning i 
slakt. Høye utstyrs- og driftskostnader gjør datatomograf lite anvendbar i industriell sammenheng, men 
ved høye slaktevolum og lavere driftskostnader i form av ny teknologi kan kost/nytte ved bruk av 
datatomograf slå positivt ut. 
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