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Innledning 

Stor variasjon i mørhet av biffkjøtt reduserer storfekjøttets konkurranseevne og 

aksept hos forbrukerne. Etablering av metoder som kan sortere ut de seigeste 

slaktene til produksjonskjøtt allerede på slaktelinja vil derfor være et verdifullt 

bidrag for å redusere dette problemet både for bonden og kjøttindustrien.  I tillegg 

kan slik informasjon benyttes i avlsarbeidet med storfe. 

 

I samarbeid med Geno, Nortura, TYR og Animalia er Inst. for husdyr og 

akvakulturvitenskap på UMB og Nofima Mat i gang med et 4-årig avlsprosjekt 

som 1) har til formål å øke effektiviteten i storfekjøttproduksjonen samt 2) å bedre 

spisekvaliteten på norsk storfekjøtt gjennom nysatsinger i avlsarbeidet. Prosjektet 

”Mer og Bedre Biff” ledes av Geno og er finansiert av aktørene samt 

Forskningsrådet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og 

Avtalemidler/Jordbruksavtalen. Prosjektdel 1) er representert med andre innlegg 

på Husdyrforsøksmøtet 2011 (Holtsmark m.fl.; Åby m.fl.).  

 

Prosjektets formål og gjennomføring 

Arbeidet med spisekvalitet er en direkte oppfølger av prosjektet ”Arvelige årsaker 

til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt” (heretter referert til som ”Arv/Mør”; Aass 

m.fl. 2009). Mørhet kan inkluderes i avlsarbeidet med både NRF og kjøttfe dersom 

vi klarer å finne en sikker og hurtig målemetode. Ettersom NRF utgjør 85 % av det 

norske storfekjøttet på markedet, og 95 % av dyrene er med i avlsarbeidet, kan 

dette bidra til å bedre mørhet på en stor andel av det norske storfekjøttet. 

 

Over hele verden pågår omfattende forskning for utvikling av målemetoder for å 

sortere ut møre og seige slakt allerede på slakteriet. Det er særlig NIR-

spektroskopi (Nær-Infra-Rød) og liknende metoder som er i fokus. To ulike NIR 

måleinstrumenter testes i prosjektet. QualitySpec®BT (QSBT) er et instrument 

utviklet i USA for måling av mørhet på storfeslakt. Det andre er et norskutviklet 

NIR instrument (prototype) hittil mest brukt på fisk. Forsøksopplegget skal 

undersøke om det er mulig å forutsi allerede 1 døgn etter slakting hvor mør en 

varmskåret og mørnet ytrefilet blir etter 7 dagers lagring. Vi skal også undersøke 



om NIR kan benyttes til å måle andre viktige faktorer som påvirker mørhet 

indirekte, f.eks. IMF% (intramuskulært fett), på en rask og effektiv måte.  

 

Dyremateriale og metoder 

Seks produsenter med spesialisert kjøttproduksjon bidrar samlet med ca. 600 

kommersielle NRF slakteokser, sønner etter ca. 25 NRF oksefedre. Oksene slaktes 

i puljer på ca 20 dyr på Norturas anlegg på Rudshøgda. En ytrefilet fra hver okse 

vakuumeres og kondisjoneres før den mørnes ved 4
0
C i 7 dager før videre 

analyser. Høyre halvdel av slaktet gis ordinær kjøling. Ved kvarting av denne 

halvdelen 24t e. slakting måles snittflaten på ytrefileten med QSBT. Den 

vakuumpakkede fileten benyttes til ulike typer analyser. Disse omfatter målinger 

med begge NIR-instrumenter, WB-mørhet, kjøttfarge (L*a*b-systemet), pH-fall, 

slutt-pH, IMF%, bindevev, jern- og kalsium innhold. Kjøttet analyseres også for 

aktivitet av mørningsenzymene -calpain og m-calpain. Disse enzymene spiller en 

sentral rolle i den naturlige mørningen av biffkjøtt etter slakting. 

 

Statistiske analyser er foreløpig utført med GLM/SAS, inkludert modell for 

beregning av arvegrader. Denne inneholdt effekt av far, slaktedag, slaktealder og 

produsent innen slaktedag. Dyremodeller benyttes i endelige genetiske analyser.  

 

Foreløpige resultater 

Inntil nå foreligger data på 400 okser (slaktet nov.2008-okt.2010; 22 slaktedager). 

Basisresultater for en del viktige egenskaper er vist i Tabell 1. Mer utfyllende 

resultater for en rekke egenskaper vil bli presentert under møtet.  
 

Tabell 1. Gjennomsnitt og variasjon for en del viktige egenskaper (n=66-400).  

Egenskap Gj.snitt Min. Max.    h2 

1.Slaktevekt (kg)    311 198 403  

2.Slaktealder (mnd) 18.5  13.2   26  

3.Slaktetilvekst (g/dag) 554 382 716  0.30 

4. EUROP-klasse O  P+   R  

5. EUROP-fettgruppe 2+  1-  3+  

6. WB-mørhet (N) 77  36 161  0.23 

7. QSBT-NIR-mørhet (kg/cm2)  26.7  14.7  39  0.30 

8. IMF % (n=159)    1.4    0.3 4.0  

9. Jern % (n=159)    1.6    0.6 2.4  

10. Kalsium (µg/g) (n=66)  31.2   19  38  

 

Det er en betydelig variasjon mellom oksene i både slaktevekt, -alder og 

slaktetilvekst. EUROP klassifiseringen er typisk for NRF okser i kommersiell 

produksjon, men variasjonen er tydelig. WB-mørhet måler max kraft for å skjære 

gjennom en kjøttbit. Kjøttet regnes for å være mørt dersom WB  50 N, og seigt 



dersom WB  70 N. Til nå kan altså biffene karakteriseres som seige, men med 

betydelig variasjon. I Arv/Mør prosjektet, med okser fra Genos fenotypetest på 

Øyer, var gjennomsnittsbiffen mindre seig (WB=65 N). QSBT inneholder en 

prediksjonslikning, basert på NIR-spektra, som måler biffens mørhet. Som man ser 

var det stor variasjon i mørhet også målt med dette instrumentet. 

Prediksjonslikningen er utviklet i USA basert på et annet dyremateriale enn vårt. 

Prediksjonslikninger tilpasset norske storfeslakt er under utvikling. De foreløpige 

resultatene for IMF%, jern og kalsium viser også en klar variasjon mellom dyr. 

Aktiviteten til mørningsenzymene (calpainene) er avhengig av kalsium. 

 

Foreløpige beregninger viser at de to målene for mørhet (WB og QSBT-NIR) har 

tilsvarende arvegrader og er omtrent like arvelige som tilvekst. Arvegraden for 

WB-mørhet er helt i overensstemmelse med h
2
 funnet i Arv/Mør prosjektet. En 

foreløpig, enkel beregning tyder på en arvelig sammenheng mellom WB-mørhet 

og QSBT-mørhet på ca. 0.50. 

 

Figur 1 viser gjennomsnittlige WB-verdier i 24 grupper der slakteoksene er fordelt 

som sønner etter samme oksefar. Til tross for usikre resultater for fedre med 

foreløpig få sønner i gruppa, er det en betydelig forskjell i gjennomsnittlig mørhet 

(ca 20 N) mellom den ”møreste” og den ”seigeste” familien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Gjennomsnittlige WB-mørhet verdier for sønnegrupper etter 24 NRF oksefedre pr 

okt. 2010. Antall sønner pr. far i parentes. 

 

Det ble nevnt over at biff betraktes som hhv. mørt og seigt ved grenseverdiene 50 

og 70 N. Figur 2 viser fordelingen av slakteoksene i tre ulike kategorier; møre, 

middels og seige (grå), sammenliknet med testoksene i Arv/Mør prosjektet (sort). 

De kommersielle slakteoksene har så langt en klart lavere andel møre (6 %) og en 

klart høgere andel middels (54 %) biffer enn testoksene fra Øyer (hhv. 21 og 35 

%). Imidlertid ser vi at andelen seige biffer (ca. 40 %) er omtrent den samme i 



begge prosjekter. Resultatene kan indikere at ulikheter i miljøbetingelser mellom 

teststasjonen og kommersielle besetninger har hatt innflytelse på % fordeling 

mellom kategori mør og middels biff, mens andelen biffer som havner i kategorien 

”seig” i større grad er upåvirket og blir seige uansett.  
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Figur2. Fordeling (%) av slakteoksene (n=400) i ”Mer og Bedre Biff” i kategoriene MØRE 

(WB50N), MIDDELS (50NWB70N) og SEIGE (WB70N), sammenliknet med 

tilsvarende fordeling av oksene i ARV/MØR prosjektet (n=750) . 

 

Prosjektet videre 

Prosjektets foreløpige resultater viser at den arvelige variasjonen (h
2
=0.23) vi fant 

i WB mørhet i NRF okser på teststasjonen også er å finne blant NRF slakteokser i 

felt og med en ny generasjon elitefedre. Dette bekrefter at det er mulig å drive avl 

for mørhet i NRF dersom egenskapen kan måles på en god måte. Videre arbeid i 

prosjektet vil nå konsentrere seg om utvikling av prediksjonslikninger for mørhet 

basert på NIR spektra fra begge instrumenter. Det skal også beregnes arvegrader 

og arvelige sammenhenger mellom mørhet og øvrige egenskaper som inngår, 

deriblant flere vi ikke har kunnskap om fra tidligere. Innsamling av data avsluttes 

høsten 2011, og endelige resultater fra prosjektet vil foreligge våren 2012. 

 

Referanser 

Aass, L., Hildrum, K.I., Hollung, K. og E. Veiseth-Kent, 2009. Arvelige årsaker til 

variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt. Husdyrforsøksmøtet 2009, s 319-322 

 

Holtsmark, M. m.fl., 2011. Bruk av ultralydinformasjon i avlsarbeidet for slakteegenskaper 

på kjøttfe. Husdyrforsøksmøtet 2011. 

 

Åby, A. B. m.fl., 2011. Økonomisk viktige egenskaper i ammekuproduksjonen. 

Husdyrforsøksmøtet 2011.  


