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Innledning  

Svinespekk av god kvalitet er definert som fast og hvitt, mens fett med dårlig 

fettkvalitet er bløtt, mykt, har et oljet utseende, harskner lett og ”fett-muskel-

overganger” skiller lag når det skjæres. Fettsyresammensetningen styrer fettets 

teknologiske egenskaper og har stor betydning for menneskers ernæring. I vesten 

har maten vi spiser en ufordelaktig høy ratio mellom n-6 og n-3 fettsyrer, noe som 

også er typisk for fett fra gris. Forholdet mellom n-6 og n-3 fettsyrer i svinefett 

gjenspeiler forholdet mellom disse fettsyretypene i fôret grisen har spist. N-6 og  

n-3 fettsyrer konkurrerer med hverandre for inkorporering i membranlipider, som 

komponenter til flere enzymer og i produksjon av eikosanoider. I tillegg har n-6 og 

n-3 fettsyrer motsatt virkning på betennelse i kroppen, og n-6 fettsyrer har en 

ugunstig effekt på forekomsten av flere viktige sykdommer i den generelle 

befolkningen (f. eks hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, type 2 diabetes, 

leddgikt og andre inflammatoriske sykdommer, autoimmune sykdommer og kreft) 

(Simopoulos, 1999).  

 

Graden av umettetede fettsyrer i mitokondrienes membraner har blitt dokumentert 

som en av de biokjemiske parametre med sterktest negativ effekt på lang levetid. 

Oljesyre (C18:1n-9) konkurrerer om innlemmelse i lipidmembraner og 

triglyserider på samme posisjon som flere av n-6 og n-3 fettsyrene, og oljesyre er 

en stabil fettsyre som ikke utløser oksidativt stress. Dette forholdet mellom 

C18:1n-9 og flere av n-6 fettsyrene er grundig omtalt i en studie av Haug et al. 

(2010) på human ernæring og fettsyrer i kjøtt. Svinefett er rikt på C18:1n-9, og 

denne fettsyra er gunstig for spisekvalitet (Cameron et al., 2000) og teknologisk 

fettkvalitet (Suzuki et al., 2006). I kontrast til dette er 18:2n-6 den primære 

årsaken til høy jodverdi og problemer med teknologisk fettkvalitet hos gris 

(Carnier et al., 2003).  



Hurtigmetoder gjør det mulig å avle for fettkvalitet  

I kvantitative genetiske analyser trengs et stort antall dyr med de aktuelle 

egenskapene registrert. For fettsyresammensetning er kostnadene store for kjemisk 

analyse med f.eks Gas Chromatography (GC). Derfor har det vært viktig i dette 

studiet å finne hurtigmetoder, slik at fettsyresammensetning kan kartlegges for et 

stort antall dyr. Analyser gjort med Near-infrared spektroskopi (NIRS), viser 

spektral informasjon relatert til fettsyrer (Schwörer et al., 1999; Garrido-Varo et 

al., 2008), og en studie av Gjerlaug-Enger et al. (2010a) viser at de seks fettsyrene 

med størst volum i svinespekk kan predikeres med egenutviklede kalibreringer. I 

tabell 1 er resultater fra kryssvalideringen fra kalibreringen vist. 
 

Tabell 1. Kryssvalideringsresultater for fettsyrer fra 200 fettprøver (minus en ”outlier”) 

  gj.snitt s.d. min max RMSECV R2
CV N PLS 

Palmitic acid, C16:0 (%) 21.06 1.27 17.23 24.88 0.61 0.76 5 

Palmitoleic acid, C16:1n-7 (%) 2.26 0.31 1.34 3.18 0.16 0.75 8 

Steric acid, C18:0 (%) 11.98 1.72 6.81 17.15 0.41 0.93 8 

Oleic acid, C18:1n-9 (%) 44.05 1.60 39.25 48.86 0.51 0.90 4 

Linoleic acid, C18:2n-6 (%) 13.12 1.54 8.50 17.75 0.25 0.97 9 

α-linolenic acid, C18:3n-3 (%) 1.27 0.20 0.68 1.86 0.09 0.68 9 

  

Materiale og metode 

Fettkvalitetsdata ble registrert mellom 2005 og 2008 på norske landsvin (n = 3230) 

og duroc (n = 1769). Disse var purker og kasterater fra halvsøskentesten hos 

Norsvin. Dyrene gikk i binger på 12 gris med blanda kjønn, men rasene ble holdt 

adskilt. Grisene startet testen med et gj.snitt på 30 kg og endte testen med et 

gj.snitt på 113 kg og en alder på 162 dager. Mer detaljert informasjon om testen og 

slaktingen har blitt beskrevet av Gjerlaug-Enger et al. (2010b). 

I stedet for en kjemisk metode, ble en mikrobølgeovn-teknikk brukt til å utvinne 

flytende fett fra fettprøvene. Prøvene ble deretter analysert i FOSS XDS NIR 

Rapid Content Analyser. Hver prøve ble skannet én gang i ett minutt ved hjelp av 

en sirkulær kvartskyvette og en gullreflektor som ga en optisk skanneavstand på 

0,2 mm (Gjerlaug-Enger et al., 2010a). Totalt ble 5006 griser analysert med denne 

NIRS metoden for deretter å få predikert en fettsyreprofil. 

 En estimering av varianskomponenter ble utført ved hjelp av en ”multi-trait” 

dyremodell og analysert i DMU (Madsen og Jensen, 2008) med AI-REML. 

 

Genetiske parametre for fettsyrer 

Dette studiet har vist at det er mulig å estimere høye arvegrader for enkeltfettsyrer 

med hurtigmetoder (tabell 2). Arvegraden for C18:1n-9 var høyest hos begge raser, 

henholdsvis 0,67 hos landsvin og 0,57 hos duroc (Gjerlaug-Enger et al., 2010c). 



Tabell 2. Arvegrader, standardfeil, additivt genetisk og fenotypisk standardavvik for 

fettsyrer hos landsvin og duroc 

 Landsvin Duroc 

 h2 SE σa σp h2 SE σa σp 

C16:0b 0.39 0.05 0.55 0.89 0.51 0.07 0.60 0.84 

C16:1n-7 0.41 0.06 0.11 0.17 0.50 0.08 0.17 0.24 

C18:0 0.46 0.06 0.64 0.94 0.54 0.08 0.96 1.31 

C18:1n-9 0.67 0.06 0.86 1.05 0.57 0.08 1.05 1.39 

C18:2n-6 0.44 0.06 0.95 1.43 0.46 0.07 0.77 1.14 

C18:3n-3 0.37 0.05 0.09 0.15 0.25 0.06 0.06 0.13 
 

Genetiske og fenotypiske korrelasjoner mellom C16:0 og C18:0 var positive, mens 

C16:0 var negativt korrelert til MUFA og PUFA fettsyrene. C16:1n-7 og C18:0 

var sterkt negativt korrelert, mens C16:1n-7 var positivt korrelert til C18:1n-9,    

og C18:0 var negativt korrelert til C18:1n-9. PUFA fettsyrene (C18:2n-6 og 

C18:3n-3) viste høye fenotypiske korrelasjoner til hverandre og de genetiske 

korrelasjoner var tilnærmet én. Forholdet mellom C18:2n-6 og C18:3n-3, som 

tilsvarer n-6/n-3-forholdet, var ikke arvelig i det hele tatt (Gjerlaug-Enger et al., 

2010c). Dette viser at svært få, om noen, enzymer eller opptak mekanismer hos 

grisen skille mellom disse essensielle fettsyrene. 

Bare ett tidligere studie har estimert genetiske parametre for fettsyrer i svinespekk 

ved hjelp av NIRS predikerte fenotyper. Dette studiet (Fernandez et al., 2003) fant 

også høye arvegrader, men siden grisene i dette studiet var spanske Iberian griser 

fôret spesielt med tanke på fettsyresammensetning, ga dette studiet nokså 

annerledes genetiske korrelasjoner mellom enkelte fettsyrer. I vårt studie er 

C18:1n-9 og C18:2n-6 fettesyrene negativt korrelert til hverandre, dette skyldes at 

C18:1n-9 i all hovedsak kommer fra egensyntese, mens C18:2n-6 kommer fra 

fôret. I Spania brukes spesielle fettkilder for å lage spekeskinke av høy kvalitet. 

Spesielle griseraser fôres på et fôr med eikenøtter, som har en C18:1n-9 

konsentrasjon på 66%. Når både C18:1n-9 og C18:2n-6 stammer fra fôret, kan 

dette gjøre at korrelasjonen mellom fettsyrene blir positiv. 

 

Konklusjon  

Det er fullt mulig å avle for fettsyresammensetning hos gris, men ikke alle 

problemer med fettkvalitet kan løses med avl. Forholdet mellom n-6/n-3 fettsyrene 

kan bare endres ved at en endrer fôrets innhold av disse fettsyrene. For dagens 

svinefôr i Norge, er det hovedsakelig soya som gir det uheldig høye innholdet av 

C18:2n-6, som igjen gir problemer med teknologisk fettkvalitet. Når en erstatning 

for denne råvaren er på plass kan vi starte avl for mer C18:1n-9. Denne fettsyra er 

veldig arvelig, selv når den måles med NIRS, den syntetiseres av grisen, gir god 

teknologisk fettkvalitet, smaker bra og er gunstig med hensyn på human ernæring.  



Referanser  

Cameron, N.D., Enser, M., Nute, G.R., Whittington, F.M., Penman, J.C., Fisken, A.C., 

Perry, A.M. og Wood, J.D., 2000. Genotype with nutrition interaction on fatty acid 

composition of intramuscular fat and the relationship with flavour of pig meat. Meat 

Science 55, 187-195. 
 

Carnier, P., Sturaro, E., Noventa, M. og Gallo, L., 2003. Quality of subcutaneous fat of 

raw hams for dry-curing: nongenetic effects and genetic parameters for iodine number and 

linoleic acid percentage. 54th Annual Meeting of European Association for Animal 

Production, Roma, Italy, 31 August - 3 September. 
 

Fernandez, A., de Pedro, E., Nunez, N., Silio, L., Garcia-Casco, J. og Rodriguez, C., 2003. 

Genetic parameters for meat and fat quality and carcass composition traits in Iberian pigs. 

Meat Science 64, 405-410. 
 

Garrido-Varo, A., Perez-Marin, D., Bautista-Cruz, J. og Guerrero-Ginel, J.E., 2008. Near 

infrared spectroscopy for quantification of animal-origin fats in fat blends. Journal of 

Near Infrared Spectroscopy 16, 281-283. 
 

Gjerlaug-Enger, E., Kongsro, J., Aass, L., Ødegård, J. og Vangen, O., 2010a. Prediction of 

fat quality in pig carcasses by near-infrared spectroscopy. Sub. to Animal. 
 

Gjerlaug-Enger, E., Aass, L., Ødegård, J. og Vangen, O., 2010b. Genetic parameters of 

meat quality traits in two pig breeds measured by rapid methods. Animal 4:11, 1832–1843. 
 

Gjerlaug-Enger, E., Kongsro, J., Aass, L., Ødegård, J. og Vangen, O., 2010c. Genetic 

parameters of fat quality in pigs measured by near-infrared spectroscopy. Sub. to Animal. 
 

Haug, A., Olesen, I. og Christophersen, O.A., 2010. Individual variation and intraclass 

correlation in arachidonic acid and eicosapentaenoic acid in chicken muscle. Lipids in 

Health and Disease 9:37. 
 

Madsen, P. og Jensen, J., 2008. A user's guide to DMU. A package for analysing 

multivariate mixed models. 4[6]. DIAS, Foulum, Denmark. 
 

Schwörer, D., Lorenz, D. og Rebsamen, A. 1999. Evaluation of the fat score by NIR-

Spectroscopy. In: 50th Annual meeting of the European association for Animal 

Production, August 22-26, 1999 Zürich, Switzerland, Commission on pig production, 

Session P3.27.  
 

Simopoulos, A.P. 1999. Essential fatty acids in health and chronic disease. American 

Journal of Clinical Nutrition 70:3, 560S-569S. 
 

Suzuki, K., Ishida, M., Kadowaki, H., Shibata, T., Uchida, H. og Nishida, A., 2006. Genetic 

correlations among fatty acid compositions in different sites of fat tissues, meat 

production, and meat quality traits in Duroc pigs. Journal of Animal Science 84, 2026-

2034. 


