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1. Innledning 
Et treårig forsøk med tittelen ’Forbedring av slakteutbyttet til lam ved utvikling av 
en kjøttlinje og bruk av datatomografi’ startet ved NLH våren 2002. Bakgrunnen 
for forsøket var et  seleksjonsforsøk utført av Larsgard og Kolstad  (2003) som 
viste at en selektert høylinje hadde stort potensial for muskelvekst. Målsetningen 
var å videreutvikle denne selekterte linjen med inn-kryssing av kjøttraser som 
Texel og bruk av datatomografi (CT) for utvalg av de mest kjøttsatte dyrene til 
avl.       
     Sehested (1984) var den første som viste at bruk av CT kan gi svært nøyaktig 
estimat av kroppssammensetningen til lam, støttet av nyere forskning utført i 
Skottland, Australia og på New Zealand. I dette studiet har en sett på utiklingen av 
vev hos lam fra tidlig alder til avvenning, og på forskjeller i utvikling av vev for 
lam av en kjøttlinje (Nor-X) og en linje av Norsk Kvit (NK) sau.  
 

2. Material og metode 
Totalt 91 værlam av Nor-X (n=62) og NK (n=29) ble CT scannet i perioden 2002 
til 2004 (30 i 2002, 31 i 2003 og 30 i 2004). Lammene ble plukket ut tilfeldig 
fordelt på fedre, maksimum ett lam fra hver mor. Lammene ble CT scannet ved en 
gjennomsnittlig alder på 44 (CT1), 90 (CT2) og 118 dager (CT3), og med en 
gjennomsnittlig levendevekt på henholdsvis 20.7, 33.4 og 40.0 ved første, andre 
og tredje scanning. Lammene ble CT scannet liggende på ryggen og bundet til en 
krybbe. Tversnittsbilder ble tatt hver 40 mm (bilde 1-3), totalt 19, 22 og 23 bilder 
per dyr ved CT1, CT2 og CT3. CT bildene ble analysert og vekt av hvert vev og 
total for hvert dyr beregnet ved AutoCAT (Jopson et al., 1995). Data ble analysert 
ved GLM i SAS og allometriske vekst funksjoner. Hver egenskap ble korrigert for 
morens alder, linje, scanne tidspunkt, år og alder på lam ved scanning (linear 
regresjons variable). Følgende egenskaper ble analysert: total muskelmengde i 
slaktet (MUSKEL), slaktefett (FETT), andel BEN, subkutant fett (SFETT), 
intermuskulert fett (IeFETT), innvollsfett (IFETT), indre organer (Iorgan), 
slaktevekt (SLvt) og total vekt av hvert dyr estimert ved CT (CTvt). I tilegg så en 
på forholdet MUSKEL:BEN (M:B) og MUSKEL:FETT (M:F), samt prosent 
muskel (MUSKEL%), fett (FETT%) og ben (BEN%) i forhold til total slaktevekt.   
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Bilde 1-3.  Bilde 1 eksemplifiserer hvordan CT bilde
dyr,  bilde 2 og 3 viser to CT bilder tatt ved to ulike k
 

3. Resultater og diskusjon 
 
3.1 Tilvekst hos lam  
Gjennomsnittlig vekt for de analyserte egenskapen
Tabell 1. Alle egenskapene viste stor variasjon innen
størst variasjon i fett depotene og minst i BEN
kroppsvevet ved alle tre tidspunkter, og MUSKEL v
CT2 til CT3 enn fra CT1 til CT2 (Figur 1a). V
innvollsfett (IFETT) var omtrent lik ved CT1 (P>0.0
FETT ved CT2 (P<0.05) og CT3 (P<0.0001) (Figur 1
     
Tabell 1. Gj.sn vekt (kg), standard feil (std) og variasjons
slaktevekt og total CT vekt til lam av Nor-X og NK CT ved
 CT1 CT2 
Variabel Gj.sn std CV Gj.sn std CV

MUSKEL 8.45 1.67 0.20 11.11 2.25 0.2

FETT 1.54 0.61 0.40 2.08 0.88 0.4

BEN 1.32 0.24 0.18 1.66 0.31 0.1

SFETT 0.65 0.29 0.45 0.87 0.42 0.4

IeFETT 0.89 0.32 0.36 1.20 0.46 0.3

IFETT 1.38 0.48 0.35 2.70 0.90 0.3

Iorgan 3.31 0.76 0.23 5.71 1.03 0.1

SLvt 11.31 2.36 0.21 14.85 3.27 0.2

CTvt 16.03 3.34 0.21 23.28 4.84 0.2
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CT3 
 Gj.sn std CV 
0 14.50 2.27 0.16 
2 2.71 0.96 0.35 
9 2.07 0.29 0.14 
8 1.21 0.49 0.40 
8 1.50 0.48 0.32 
3 5.07 1.13 0.22 
8 7.29 0.92 0.13 
2 19.28 3.21 0.17 
1 31.65 4.61 0.15 



Den statistiske analysen av de ulike egenskapene viste at vekt av de ulike veven 
var påvirket av samspillene linje*morens alder, linje*år og år*CT tidspunkt 
(P<0.1), bortsett fra IFETT og Iorgan. Prosent vevsmengde var påvirket av 
år*alder mor. Det var ikke signifikant samspill for egenskapen M:B, men 
CTtidspunkt og linje hadde stor betydning for denne egenskapen.  
 
3.2. Forkskjell mellom Nor-X og Norsk Kvit  
Resultatene for de to genetiske linjene viser at Nor-X har større muskelmengde 
(Figur a) og høyere muskel:ben forhold enn NK ved alle tre scanningene (Tabell 
1). BEN% var større for Nor-X enn NK ved CT2 og CT3 og MUSKEL% ved 
CT3 (P<0.05), målt som andel av estimert slaktevekt (Tabell 2). Derimot var det 
ingen sikker forskjell i mengden slaktefett for de to linjene (P>0.05), men større 
mengde innvollsfett for NK ved CT3 enn for Nor-X (Figur b).  
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Figur 1a-b. Korrigert gj.sn. vekt og std. feil for ulike kroppsvev til lam av Nor-X og Norsk 
Kvit ved tre uilke tidspunkt i veksten. 
 
 
Tabell 1. Gjennomsnittlig (LSM) prosent mengde vev av slaktevekt og forholdet M:B og 
M:F til lam av Nor-X og Norsk Kvit (NK) ved tre tidspunkt i veksten (CT1, CT2 and CT3)  
 CT1 CT2 CT3 
Variable NK NOR-X NK NOR-X NK NOR-X 
MUSKEL% 74.14 75.33 74.12 75.70 73.98 76.08a

FETT% 13.28 13.09 13.79 13.18 14.54 13.24 
BEN% 12.54 11.61 12.05  11.15a 11.45 10.70a

SFETT% 5.47 5.53 5.63 5.49 6.41 5.87 
IeFETT% 7.81 7.56 8.15 7.69 8.13 7.37 
MUSKEL:BEN 5.96  6.60c 6.20  6.89c 6.50  7.21c

MUSKEL:FETT 6.26 6.55 5.77 6.43 5.44 6.37 
abc)linje gjennomsnitt innen scanne tidspunkt er signifikant forskjellig,  a)P<0.05, 
b)P<0.01, c)P<0.001 



NK hadde større daglig tilvekst enn Nor-X i andre tilvekst periode fra CT2 til CT3 
(341g og 298 g) (resultater ikke vist), frem mot avvenning. Av denne forskjellen 
utgjorde slaktefett +10 g og innvollsfett +16 g. Følgelig var ikke denne høyere 
vektøkningen for NK så verdifull, gitt at en ikke ønsker lam med en stor andel fett 
og da spesielt ikke slaktefett.  
      En av grunnene til at NK har større fett utvikling enn Nor-X i siste 
tilvekstperiode kan skyldes at NK har en tidlige utvikling av slaktefett enn Nor-X 
som er krysset inn med Texel (avkommene omtrent 45% Texel). Texel er kjent for 
god muskelutvikling og vist å ha noe mindre slaktevekt enn en rekke britiske raser 
sammenlignbare med NK. Endring i slaktevekt fra CT2 til CT3 syns å være noe 
større for Nor-X enn for NK, men dette var ikke signifikant ulikt mellom linjene.  
 
Konklusjon 
Resultatene viser at seleksjon for muskelfylde og inn-kryssing av Texel har endret 
sammensetningen av muskel, fett og ben i slaktet. Mengden slaktefett syns ikke å 
være påvirket av seleksjon for muskelmengde, som funnet av Laarsgård og 
Kolstad (2003). Resultatene indikerer at et kryssingsopplegg med Nor-X som far 
og NK søye (bruksdyrkryssing som beskrevet i ’Nor-X avl’) vil kunne gi lam med 
høyere slaktekvalitet sett i forhold til sammensetningen av muskel og fett enn 
kryssing med ren Norsk Kvit. Slakteskrotten vil ha en større andel kjøtt og med en 
mindre andel ben, men med samme mengde slaktefett som for Norsk Kvit.  
    Sammensetningen av muskel, fett og ben i de ulike kroppsregionene (Kvame et 
al (2004) ville vært interessant å sett på i videre studier av kjøttlinjen. 
Muskelutvikling er viktigst i de mest verdsatte delene av slaktet som i rygg og lår, 
og mindre verdifull i fremparten ut fra dagens verdsetting av de ulike 
stykkningsdelene av slaktet. Videre kan det også være interessant å se nærmere på 
utviklingen av innvollsfett og indre organer for de to linjene. Innvollsfett og indre 
organer blir skåret ut av slaktet og har fysisk sett ikke noe betydning for kvaliteten 
på slaktet, men kan være viktig for funksjonaliteten til dyret.    
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