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Innledning 

For de fleste mennesker er et biffmåltid forbundet med velstand og en viss grad av 

luksus. Det betyr at vi forventer oss en god opplevelse når biff står på menyen, 

men dessverre blir det ikke alltid slik. I mange tilfeller er kjøttet for seigt til at det 

blir en positiv opplevelse. Forbrukerundersøkelser i både Norge og andre land 

viser at mørhet er den viktigste kvalitets-egenskapen for konsument tilfredshet. 

Studier viser også at kundene er villige til å betale ekstra hvis de er garantert mørt 

kjøtt. Det betyr at jevn og god kvalitet er avgjørende for å bedre biff-kjøttets 

markedsposisjon. Konsumet av kjøtt i Norge har vært jevnt økende siden krigen. 

Samtidig ser vi at konsumet av storfekjøtt har stagnert og er lavere i dag enn for 10 

år siden. I USA har markedet vært gjennom en lignende situasjon hvor forbruket 

avtok samtidig som produksjonskostnadene økte. Det medførte at markedsaktørene 

gikk sammen for å gi bransjen et felles løft. Et av tiltakene var en grundig 

kartlegging av kvalitets-egenskaper for ulike muskelgrupper slik at de bedre kunne 

forstå hvordan de ulike musklene kunne utnyttes på en optimal måte. Arbeidet har 

gitt mange positive resultater. Blant annet har de funnet at flere muskler som 

tidligere gikk til kjøttdeig, er så møre at de bedre kan utnyttes til biff. For 

industrien betyr det at musklene kan selges til høyere pris og dermed bedre 

inntjening. Med økt kunnskap om de enkelte musklene har bransjen også blitt 

flinkere til å markedsføre kjøttproduktene slik at kundetilliten har økt. Resultatet er 

at storfekjøttet har styrket sin markedsposisjon og forbruket i USA har økt den 

siste tiden. Vi ønsket å teste ut om erfaringene fra USA også er overførbare til 

norske forhold. Selv om amerikansk storfe har akkurat de samme musklene som 

norske dyr er det flere forhold som gjør at resultater ikke nødvendigvis kan 

overføres direkte. Det er andre raser som brukes i USA, mange av dyrene får 

veksthormoner, fôr- intensitet og -type er forskjellig. En annen vesentlig forskjell 

er at alt biff-kjøtt i USA kommer fra kastrater og kviger, mens okse og ku 

dominerer her i Norge. Vi har tidligere undersøkt mørhetsnivå i forskjellige 

muskler fra unge NRF okser (Hildrum et al. 2009, Meat Science). I dette forsøket 

ville vi studere kvalitetsnivå for utvalgte muskler fra kastrater med forskjellig 

genetisk bakgrunn. Fire grupper ble valgt ut.  Ren NRF, fordi dette er den 

dominerende rasen i Norge. Ren Jersey ble valgt fordi den er kjent for å produsere 

mørt kjøtt. De to andre gruppene var Angus krysset med enten NRF eller Jersey. 

Angus er fremhevet for mørt kjøtt med høy grad av innmarmorert fett. 



Materiale og metoder 

Til dette forsøket ble 46 høstfødte oksekalver av rasene NRF, Jersey (JER), Angus 

x NRF (AxN) og Angus x Jersey (AxJ) kjøpt inn. Alle dyrene ble kastrert ved ca. 3 

måneders alder. Hver rase-gruppe ble delt i 2 som enten fikk 0,5 eller 3,0 kg 

kraftfôr per dag, i tillegg til fri tilgang på surfôr. Kastratene som fikk høyest rasjon 

med kraftfôr ble slaktet etter 18 måneder, mens den andre gruppen ble slaktet etter 

24 måneder. Dyrene fikk henholdsvis en eller to somre på godt kulturbeite. Det ble 

verken gitt kraft- eller surfôr mens dyrene gikk på beite. Kastratene var oppstallet 

ved Særheim forsøksstasjon og ble slaktet ved Prima Jæren sitt anlegg på Nærbø. 

Hvert slakt ble veid og klassifisert etter EUROP systemet på vanlig måte. To dager 

etter avlivning ble følgende 6 muskler Triceps brachii (TB), Infraspinatus (IS), 

Longissimus dorsi (LD), Psoas Major (PM), Semitendinosus (ST) og Biceps 

femoris (BF) skåret ut fra hvert slakt og vakuumpakket i plastposer. Prøvene ble 

fraktet med kjølebil til Nofima Mat AS hvor de ble oppbevart ved 2°C frem til dag 

13 post mortem. Mørhetsmålinger ble utført på alle muskelprøver etter 13 dagers 

lagring ved bruk av Warner-Bratzler (WB) metoden. Innhold av intramuskulært 

fett (IMF) ble målt med lavfelts NMR på homogeniserte muskelprøver, renskåret 

for intermuskulært fett.  

 

 

Resultater og diskusjon 

Som forventet var det forskjellig slaktevekt mellom de fire rasene/krysningene. 

Den gjennomsnittlige skrottvekten for Jersey var 206 kg hvilket var signifikant 

lavere enn for de tre andre gruppene. NRF og AxN oppnådde høyest skrottvekt 

med henholdsvis 308 og 301 kg. Begge disse gruppene hadde høyere vekt enn AxJ 

som hadde snitt på 273 kg. Det betyr at innkrysning med Angus gir en vesentlig 

vektøkning i forhold til rene Jersey dyr. Til tross for lavere vekt oppnådde AxJ 

samme EUROP klassifisering (O+) som NRF. Høyest klassifisering ble oppnådd 

for AxN, hvor alle dyrene ble gradert som R-. Jersey-kastratene ble klassifisert 

som O-.  

Vanligvis er det et mål at storfe som leveres for slakt ikke overskrider fett-klasse 

2+, slik at en unngår fett-trekk. Denne problemstillingen var ikke aktuell i dette 

forsøket, da målet var at kjøttet skulle ha en optimal spisekvalitet. Det er velkjent 

at innhold av intramuskulært fett er positivt korrelert med mørhet, saftighet og 

smak (Seideman et al., 1987, Meat Science). Ingen av dyrene i dette forsøket fikk 

lavere fett klassifisering enn 3-, mens 4+ var høyeste gradering. Kastratene som 

fikk 3 kg kraftfôr oppnådde som forventet høyere fett-klasse enn dyrene som fikk 

0,5 kg. Interessant nok var det Jersey-kastratene som oppnådde lavest fett-verdi 

ved klassifiseringen av skrottene, mens de kjemiske målingene viste at disse 

dyrene hadde minst samme mengde med intramuskulært fett som de andre rasene/ 

krysningene.  



 

Warner-Bratzler resultatene viste at dyrene i dette forsøket gjennomgående hadde 

veldig mørt kjøtt, se Tabell 1. Undersøkelser har vist at forbrukere oppfatter kjøtt 

som får lavere verdier enn 50 N/cm
2
 som veldig mørt. Når verdien overstiger 70 

N/cm
2
 vil derimot de aller fleste si at kjøttet er seigt. Det store flertallet av 

muskelprøver ble målt til verdier under 50 N/cm
2
. For de fire rase/krysningen sett 

under ett oppnådde Infraspinatus (IS) og indrefilet (PM) best resultat for mørhet. 

Deretter kom bankekjøtt (BF), før bogplomme (TB). Høyest WB verdi, og dermed 

seigest, fikk ytrefilet (LD) og lårtunge (ST). Denne rekkefølgen med hensyn på 

mørhet er grovt sett i overensstemmelse med tidligere studier på NRF-okser og 

mørhetsstudier fra USA. Imidlertid er mørhetsnivået for kastratene vesentlig bedre 

enn for NRF-okser (tidligere forsøk). Ytrefilet blir ofte fremhevet som en mør biff-

muskel, mens infraspinatus og bogplomme selges som kjøttdeig eller suppekjøtt. 

Resultatene viser at disse to bogmusklene har langt større potensial når det gjelder 

å tilfredsstille kundenes forventninger med hensyn på mørhet enn hva ytrefileten 

klarer. Det er et paradoks at ytrefilet selges til høy pris mens langt mørere muskler 

selges til lav pris. Den logiske forståelsen blir ikke bedre når vi vet at ytrefileten 

har mye større variasjon i mørhetsnivå enn de andre musklene. Resultatene viser 

også at både lårtunge og bankekjøtt fra kastrater har like godt mørhetsnivå som 

ytrefilet.   

 

Det var liten forskjell i WB verdier mellom rasene/krysningene. Lavest 

gjennomsnittsverdi hadde AxJ (38.9 N/cm
2
), mens AxN oppnådde snittverdien 

43.1 N/cm
2
. Det var bare mellom disse gruppene det var signifikant forskjell 

(p<0.05).    

 

 

 
Tabell 1. Gjennomsnittlig WB skjæremotstand (N/cm2) målt på 6 muskler fra 4 grupper av 

kastrater. 

 

 

Dyr 

Muskel 

TB IS LD PM ST BF 

NRF 46.6 35.5 49.8 34.0 52.9 35.1 

AxN 46.4 32.0 52.0 35.4 54.2 38.5 

AxJ 40.2 30.2 50.4 33.4 49.1 30.1 

JER 42.2 32.2 41.1 31.4 50.5 40.2 

 

 

 

 



Tabell 2. Gjennomsnittlig mengde intramuskulært fett (%) målt på 6 muskler fra 4 grupper 

av kastrater. 

 

 

Dyr 

Muskel 

TB IS LD PM ST BF 

NRF 3.3 6.0 5.2 5.9 2.4 5.4 

AxN 2.8 6.4 5.3 5.8 2.5 5.1 

AxJ 4.6 7.8 6.6 7.2 2.8 7.1 

JER 4.2 6.0 6.5 8.4 2.7 5.7 

 

 

Som vist i Tabell 2 var lårtunge (ST) den magreste av musklene. Deretter fulgte 

bogpomme (TB), mens de fire øvrige musklene hadde tilnærmet likt innhold av 

fett. Det var relativt stort spenn i fettinnhold for de seks undersøkte musklene, men 

også innen muskel var det stor variasjon. For indrefilet varierte fettmengden fra 

3.2 til 12.5%. Både den høyeste (12.8%) og laveste (0.6%) fettmengden ble funnet 

i muskler fra AxN. Likefullt hadde denne krysningen lavest gjennomsnittlig 

fettinnhold sammen med NRF. Musklene fra Jersey og AxJ hadde i snitt 1.2% 

høyere fettinnhold sammenlignet med de to andre gruppene. Som forventet var det 

en høyst signifikant (p<0.001) korrelasjon mellom WB verdiene og innholdet av 

intramuskulært fett, r = -0.50.   

 
 

Konklusjon 

Forsøket har vist at kastrater fremfôret under norske forhold gir kjøtt med utmerket 

kvalitet. Mørhetsnivået, målt som WB skjæremotstand, viste at alle de seks 

undersøkte musklene kan brukes som biff. Ren NRF ga like mørt kjøtt som 

krysninger mellom Angus og NRF. Forbrukerens forventninger til mør biff kan lett 

oppnås ved å satse på kastrater og ved å ta ut flere av musklene som holder bra 

nivå med hensyn på mørhet, for eksempel infraspinatus og bogplomme. Dette kan 

bidra til å forbedre inntjeningen for norske bønder og kjøttindustri. 
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