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Innledning 

Svinekjøttkvalitet kan defineres etter ulike kriterier og inneholder ofte egenskaper 

som sammensetning, samt teknologisk, ernæringsmessig, sensorisk og etisk 

kvalitet. Disse egenskapene kan ofte være motstridende. I det siste er en stor andel 

av den norske befolkningen opptatt av helse og det er et ønske om å produsere 

produkter med gunstige fettsyrer. Fettsyrer i n-3 familien (også kalt Omega-3) er 

vist å ha gunstig effekt på human helse (Baghurst, 2004) og konsumet kan med 

fordel øke. Dette kan gjøres ved en høyere andel n-3 fettsyrer i fôret som igjen vil 

avleires i produktene. Ernæringsmessig er det best å øke de lange n-3 fettsyrene 

som EPA, DPA og DHA da mennesket har varierende, men generelt lav kapasitet 

til å produsere disse. Ulempen med de lange umetta n-3 fettsyrene er at de er utsatt 

for harskning, noe som kan gi redusert sensorisk kvalitet (Overland, Taugbol, 

Haug & Sundstol, 1996). En av oppgavene i prosjektet har vært å undersøke 

grisens evne til å lage lange n-3 fettsyrer ut fra C18:3n-3 og undersøke effekten av 

å tilsette disse fettsyrene direkte i fôret.   

  

Jodtall er et mål på andel umetta fettsyrer; jo høyere jodtall jo mer umetta fett. 

Dette er mye brukt som kvalitetsparameter i fôr og ikke minst i produkter. 

Madsen, Jakobsen & Mortensen (1992) fant god sammenheng mellom 

jodtallsprodukt (JTP) i fôr og i spekk. Anbefalt krav til slaktegrisfôr er maksimalt 

innhold av jodtallsprodukt på 57/FEn. Kravet til jodtallsprodukt i fôret skal sikre 

god spekkvalitet og lagringsstabile produkter. Det er antydet at jodtall under 70 i 

spekk gir god spekkvalitet. På tross av kravet til jodtallsprodukt i fôr er 

gjennomsnittlig jodtall i spekk over 70. Jodtall er en viktig kvalitetsparameter i 

dagens svinekjøttproduksjon og det er viktig å framskaffe mer kunnskap knytta til 

spekkvalitet og lagringsstabilitet av produkter med ulike jodtall.   

 

Materialer og metoder 

To fôringsforsøk med totalt 72 slaktegris (LYxDD), 36 råner og 36 purker i hvert 

forsøk, er gjennomført. Grisene blei restriktivt og individuelt fôra. Dyra blei 



gruppert etter kjønn, kull og levendevekt. Levendevekt ved start og slutt var 

henholdsvis 30 kg og 105 kg.  

 

Forsøk 1 

Grisene til forsøket var spesielt behandla. Allerede fra inseminering blei purkene 

fôret uten animalske råvarer. Også i smågrisperioden var purke og smågrisfôr uten 

animalske råvarer. Dette blei gjort for å redusere avleiring av n-3 fettsyrer og om 

mulig øke kapasiteten på elongering og desaturering til lange n-3 fettsyrer. 

 

Fôret i forsøk 1 bestod av tre ulike fôrblandinger. Kontrollfôr (K) uten tilsatt fett, 

basert på bygg, havre og soyamjøl, blanding to bestod av kontrollfôr tilsatt 6 % 

soyaolje og blanding tre bestod av kontrollfôr tilsatt 3 % soyaolje og 3,1 % 

fiskeolje. Etter slakting blei prøve av kam (M. longissimus dorsi) ved P2 tatt ut for 

fettsyreanalyse av neutralfett og phospholipider.   

 

Forsøk 2 

Fôret i forsøk 2 bestod av tre fôrblandinger med ulikt jodtallsprodukt basert på 

blandingsforhold av palmekjerneolje og soyaolje. Jodtallsproduktet var i fôr 1, 2 

og 3 henholdsvis 48, 77 og 99. I dette forsøket blei det analysert 

fettsyresammensetning i spekk, nakkespekkfarge med Minolta og PhotoBox, 

tekstur ved tommeltest og TA-TX2. Sensorikk blei evaluert av trena panel ved 

Nofima Mat på kort (3 mnd) og lang tids (totalt 9 mnd) fryselagra koteletter, ribbe 

og medisterkaker.   

 

 

Resultater og diskusjon 

Fosfolipider hadde som forventa høyt innhold av PUFA, men blei også påvirka av 

fettsyresammensetningen i fôret. Både lavfett- og soyaolje-fôra griser viste høyere 

prosent av C20:4n-6 enn griser som blei gitt fiskeolje. Dette indikerer en utstrakt 

elongering og desaturering av C18:2n-6. Griser fôra med lite fett eller soyaolje 

hadde også lavt innhold av de svært lange n-3 fettsyrene i motsetning til griser 

fôra med fiskeolje. Ved å tilsette de svært lange n-3 fettsyrene i fôret, som ved 

bruk av fiskeolje, blei de også inkorporert i fosfolipidene;  med C20:5n-3 og 

C22:6n-3 som de mest fremtredende. Resultatene tyder på at grisen har lav 

kapasitet til å produsere C22:6 n-3, men evner å elongere og desaturere C18:3 n-3 

til C20:5 n-3 og C22:5n-3.  Jodtallsproduktet i fôr påvirka spekkhardheten; jo 

høyere jodtallsprodukt desto bløtere spekk. Fettfargen var lite påvirket av 

jodtallsproduktet og fettsyresammensetningen i fôret.  
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Figur 1. Innhold av n-3 fettsyrer i phospholipider i kam hos søsken (ved start av 

foringsforsøket) og gris fôret med ulike forsøksfôr.   

 

Kort tids fryselagring ga ingen reduksjon i de sensoriske egenskapene som lukt og smak. 

Etter lang tids fryselagring var ribbe og medisterkaker lite påvirket av høyt PUFA. 

Koteletter var det mest påvirka produktet etter lang fryselagringstid. En lineær 

sammenheng mellom jodtallsprodukt i fôr og økt forekomst av harsk og intensiv lukt og 

smak på kotelettene blei funnet.  

 

Tabell 1. Fettsyresammensetning i ytre nakkespekklag, og farge og hardhet av nakkespekk 

fra gris gitt ulike jodtallsprodukt 

Jodtallsprodukt i forsøksfôr JTP48 JTP77 JTP99 Sed Sign 

Jodtall 63,6a 78,1b 86,8c 0,96 *** 

C16:0 23,8c 21,6b 19,8a 0,34 *** 

C18:1 36,9b 34,5a 33,7a 0,55 *** 

C18:2n-6 13,2a 21,4b 26,1c 0,57 *** 

C18:3n-3 0,97a 1,77b 2,26c 0,05 *** 

SFA 42,3c 36,5b 32,4a 0,61 *** 

MUFA 40,7b 37,3a 36,0a 0,62 *** 

PUFA 14,2a 23,2b 28,4c 0,62 *** 

M1_L* 80,9b 79,8a 79,9a 0,41 * 

M1_a* 5,00 4,50 4,55 0,27 ns 

M1_b* 5,01 4,77 4,95 0,37 ns 

Hardhet, tommeltest 11,7b 11,0a 10,8a 0,18 *** 

Hardhet, TA-TX2, N 170 169 162 14,7 ns 



 

Tabell 2. Sensorisk evaluering av lang tids fryselagra koteletter og ribbe  

Koteletter JTP48 JTP77 JTP99 Sed Sign 

Lukt      

Intensitet 6,56a 6,97ab 7,44b 0,18 ** 

Kjøtt 3,74b 3,13b 2,30a 0,31 ** 

Harsk 2,91a 4,41b 5,72c 0,45 *** 

Smak      

Intensitet 6,50a 6,89ab 7,38b 0,16 ** 

Kjøtt 4,15c 3,41b 2,53a 0,26 *** 

Harsk 3,44a 5,45b 6,21b 0,59 ** 

Tekstur      

Mørhet 4,89 4,83 4,85 0,19 ns 

Ribbe      

Lukt      

Intensitet 6,14a 6,60b 6,26ab 0,16 * 

Kjøtt 4,04 3,39 4,09 0,44 ns 

Harsk 2,29 3,58 2,51 0,39 ns 

Smak      

Intensitet 6,17 6,52 6,38 0,11 t 

Kjøtt 4,01 3,60 4,14 0,45 ns 

Harsk 2,47 4,03 2,79 0,50 t 

Tekstur      

Mørhet 4,91 5,38 5,58 0,32 ns 

 

Konklusjon  
Resultatene viser at grisen evner å elongere og desaturere C18:3n-3 til C22:5n-3, 

og at produksjonen av  C22:6n-3 er sterkt begrensa. Jodtallsprodukt i fôr påvirket 

hardheten i spekk ved økt hardhet ved lavere jodtallsprodukt i fôr, mens 

spekkfargen var lite endra. Sensorisk kvalitet av langtidslagra ribbe var lite 

påvirka av jodtallsprodukt i fôr. Koteletter derimot var  mer utsatt for harsk og 

intensiv lukt og smak ved høyt jodtallsprodukt i fôr.  
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