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Innledning 
Atlantisk torsk (Gadus morhua) er forventet å bli den neste viktige fiskearten i 
norsk oppdrettsnæring. 
 
Kvaliteten på oppdrettstorsk regnes for høy, men er beskrevet å være noe 
annerledes enn villtorsk. Bl.a. er nivået av muskelglycogen generelt høyere i 
oppdrettstorsk, og pH post mortem blir lavere. Dette kan tenkes å være årsak til 
tilfeller av dårlig vannbindingsevne i torskemuskelen. Det rapporteres også om at 
muskelen blir tørr og hard etter frysing og påfølgende koking. 
 
Hos gris har tilsetning av glycolysehemmerne quercetin og natrium-oksalat blitt 
rapportert å føre til langsommere pH-fall post mortem, og til redusert vanntap fra 
muskel lagret opp til 12 dager (Kremer et al. 1998). Tilskudd av askorbinsyre 
(vitamin C), som kan metaboliseres til oksalsyre gav også høyere post mortem pH 
og bedre vannbinding hos gris ( Kremer et al. 1999). 
 
Histidin og de beslektede peptidene anserin og carnosin ansees for å kunne 
fungere som buffere i muskel (Abe et al. 1985), og tilsetning av histidin til fôr til 
liten yellowtail førte til økt muskelhistidin og høyere bufferkapasitet i muskelen 
(Ogata 2002). Tilsetning av sitronsyre har også blitt rapportert å påvirke 
vannbindingsevne hos alaska pollack. 
 
Med bakgrunn i dette ble tilsetning av histidin og mulige glycolysehemmere i 
fôret testet på oppdrettstorsk. 
 
Materialer og metoder 
Eksperiment 1 glycolysehemmere 
Ett og et halvt år gammel oppdrettstorsk (snittvekt 0,6 kg), 40 fisk i hver av 14 
forsøksmerder, ble fôret kommersielt torskefôr tilsatt enten 2 nivåer av quercetin, 
to nivåer av natriumoksalat, to nivåer av askorbinsyre eller fôr uten tilsetning som 



kontroll. Etter en og tre uker ble fem fisk fra hver merd tatt ut og muskel-
glycogen,  
laktat og pH ble målt til forskjellige tider post mortem. Vannbinding og 
muskelspalting  ble registrert etter 8 dager på is. 
 
Eksperiment 2 Histidin 
Ett og et halv år gammel oppdrettstorsk (snittvekt ca 0,9 kg), 40 i hver av 10 
forsøksmerder ble fôret på kommersielt torskefôr tilsatt enten 2 nivåer av histidin, 
ett nivå av citrat, en kombinasjon av citrat og histidin eller et fôr uten tilsetning 
som kontroll. Etter en og tre uker ble fem fisk fra hver merd tatt ut, og muskel-
glycogen, laktat og pH målt til forskjellige tider post mortem. Vannbindingsevne, 
muskelspalting og innhold av frie aminosyrer ble også analysert. 
 
Resultater og diskusjon 
Eksperiment 1 Glycolysehemmere 

4

5

6

7

8

9

10

11

1 3
Uker fôring 

%
 a

v 
vå

t m
us

ke
l

Kontroll (K)

Oksalate (O2)

Quercetin (Q2)

Askorbinsyre (A2)

ab ab b a ababb

 
Figur 1. Vanntap i torskemuskel. 
 
Hverken etter en eller tre uker ble det funnet noen effekt av natrium-oksalat eller 
quercetin på pH-fallet post mortem, ei heller på vannbindingsevne. Den høyeste 



tilsetningen av askorbinsyre gav derimot signifikant større pH-fall og høyere 
vanntap (Fig.1). 
 
Eksperiment 2 Histidin  
Etter tre ukers fôring ble pH i muskel etter 4 dagers islagring funnet å være 
signifikant høyere i torsk som hadde fått det høyeste nivået av histidin (Fig.2)  
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Figur 2 Effekt av fôr på muskel-pH 
 
 
Denne fisken viste seg også å ha lite muskelspalting (gaping). Forskjellen til 
kontrollfisken var imidlertid ikke statistisk signifikant, og en slik positiv effekt av 
bufring med histidin må derfor bekreftes av nye studier. 
  



Konklusjon 
Resultatene i dette prosjektet indikerte ingen signifikante effekter av tilsetning av 
glycolyse-hemmere på hastigheten av nedbryting av glycogen eller på 
laktatproduksjon i torskemuskel. 

Det høyeste nivået av askorbinsyre økte derimot pH-fallet i torskemuskelen. 
 
En signifikant sammenheng ble observert mellom pH i muskel og 
vannbindingsevne, og dette ble igjen reflektert i høyere vanntap i torsk fôret med 
et høyt nivå av askorbinsyre. 
 
Histidin-tilskudd i fôr medfører økt histidin i torskemuskelen, men ingen 
signifikant økning i anserin eller carnosin. 
 
Redusert pH-fall etter histidin-tilsetning kan fungere som en buffer i 
torskemuskel, men mulige positive effekter på muskelspalting må konfirmeres. 
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