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Innledning 
Tidligere ble det ansett som positivt for humanernæring at nivået av flerumettede fettsyrer 
(PUFA; Poly unsaturated fatty acids) økte i svinekjøttprodukter. I dag har ny viten gitt oss 
kunnskap om at det ikke er mengden PUFA som er viktig, men hvilke fettsyrer PUFA-
andelen består av. Mengden PUFA i kostholdet vårt må dekke behovet for essensielle 
fettsyrer, men for høyt inntak av PUFA er ikke gunstig, da disse kan omdannes til 
peroksidasjonsprodukter (Cicero et al., 2008; Givens, 2008; Haug, 2010). Et høyt omega-
6/omega-3-forhold har en ugunstig innvirkning på forekomsten av flere kostholdsrelaterte 
sykdommer (Simopoulos, 2000). Oljesyre (C18:1 omega-9) derimot, er ansett som gunstig for 
humanernæring (Cicero et al., 2008; Givens, 2008; Egelandsdal and Haug, 2010; Haug, 
2010). Griser syntetiserer store mengder C18:1 omega-9 fra karbohydrater i fôret, og standard 
slaktegris har om lag 40 % av denne fettsyren i spekket. 
 
Flere studier har funnet høye arvegrader for fettsyresammensetning hos griser (Schwörer et 

al., 1988; Sellier et al., 2010). Gjerlaug-Enger et al. (2012) fant arvegrader på 0,67 (standard 
feil 0,06) og 0,57 (0,08) for NIR-predikert C18:1 omega-9 (NIR; Nær Infrarød spektroskopi) 
hos henholdsvis norsk landsvin og duroc. Mengden PUFA er også arvelig, mens forholdet 
mellom omega-6 og omega-3-fettsyrer (begge er PUFA) er avhengig av grisenes diett 
(Øverland et al., 1996; Enser et al., 2000; Bryhni et al., 2002).  
 
Målet for dette studiet var å designe et kraftfôr til slaktegriser, som skulle gi sunnere 
kjøttprodukter. Det var et mål å bruke mer kortreiste råvarer som omega-3-rike oljefrø, og 
heller redusere bruken av importert soya, som bidrar ugunstig med mye omega-6-fettsyrer i 
svinefôret. I tillegg var det ønskelig å holde andelen av norsk korn oppe. Siden det ble gjort 
relativt store endringer i råvaresammensetningen i forsøkskraftfôret, innbefatter dette studiet 
også produksjonsresultater hos grisen og produsentøkonomi. Kjøtt og spekk produsert i et 
fôringsforsøk ble brukt til produksjon av diverse kjøttprodukter, og ble testet for teknologisk 
kjøtt- og fettkvalitet, fettsyresammensetning og sensoriske egenskaper. 
 
 

Materialer og metoder 
Fôringsforsøket ble gjennomført fra mars til juni 2012 (Moshus, Øyer). Totalt 594 griser 
inngikk i forsøket, der halvparten fikk et forsøkskraftfôr og den andre halvparten fikk et 
tradisjonelt kraftfôr. Forsøkskraftfôret ble designet ut fra et mål om å produsere et svinefett 
med et omega-6/omega-3 forhold på ca. 4. Den nye kraftfôrresepten ble laget med tanke på at 
fôret skulle være hensiktsmessig å produsere med de fasiliteter og råvarer som er tilgjengelige 
på norske kraftfôrfabrikker. Det ble brukt en kombinasjon av ulike rapsråvarer for å øke 
nivået av omega-3-fettsyrer. Organisk og uorganisk selen ble tilsatt i kraftfôrblandingen, 0,2 
mg selen fra organisk selenkilde og 0,2 mg selen fra uorganisk selenkilde per kg kraftfôr. 
Organisk selen bidrar til økning av seleninnhold i svinekjøttet (Close et al., 2008). 
Energiinnhold (1,05 FEnl), fordøyelig lysin/fôrenhet (8,60) og kraftfôrstruktur var også likt 
for begge kraftfôrtypene.  
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Følgende egenskaper ble registrert på grisene i forsøksperioden: kjønn, fødselsbesetning, vekt 
ved innsett (snitt=31,8), vekt midt i perioden (snitt=60,8), vekt ved testslutt (snitt=97,2),  
slakte- og kjøttprosent (N=582). Fôrutnyttelse ble målt på bingenivå (N=64). Det ble analysert 
for intramuskulært fett, kjøttfarge, kjøttets vannbindingsevne , spekkets vannprosent (N=40) 
og fettsyresammensetning (GC; Gas Chromatography) i spekk og kjøtt (N=30). Kjøttet ble 
tatt fra nullpunktet på kammen (M. longissimus dorsi) og spekket besto av alle lag subkutant 
fett lengst bak på kammen. 
 
Dataene ble analysert statistisk ved hjelp av en GLM-analyse (General Linear Model) i SAS 
(Statistical Analysis System Institute, Inc., Cary, NC) med følgende effekter: innsettingsvekt 
(regresjon), fødselsbesetning, kjønn, fôringsregime (tørrfôr/våtfôr) og fôrtype 
(rapsfôr/standardfôr). 
 
 

Resultat og diskusjon 
Tilvekst, fôrutnyttelse, slakte- og kjøttprosent viste ingen signifikant forskjell mellom grisene 
som ble fôret på et tradisjonelt soyabasert kraftfôr (standardgris) og det rapsbaserte kraftfôret 
(rapsgris). Det var heller ingen signifikant forskjell mellom gruppene på avregningspris, og 
det nye kraftfôret ga lik slaktegrisøkonomi som tradisjonelt kraftfôr. Dette er et viktig resultat, 
fordi vi med dette rapsfôret har gått langt utover normale nivåer for raps i svinefôr. Innholdet 
av totale glukosinolater i fôret var under 1,5 mol/kg, som er godt innenfor europeiske 
anbefalinger til slaktegris.  
 
Det ble ikke funnet noen forskjell i teknologisk kjøttkvalitet mellom standardgris og rapsgris, 
det ble imidlertid funnet forskjeller i teknologisk fettkvalitet mellom de to gruppene. Spekket 
fra rapsgrisen var mykere og lettere å skjære i, og inneholdt 2 % mer vann enn standardgrisen. 
Rapsgrisen har økt innhold av omega-3-fettsyrer i forhold til standardgrisen. Andel alfa-
linolensyre (C18:3 omega-3) var 199 % høyere i fettet og 141 % høyere i kjøttet hos 
rapsgrisene. Økningen i de langkjedete omega-3-fettsyrene var på 42 % i fettet og 20 % i 
kjøttet. Ratioen omega-6/omega-3 var 4,8 i kjøttet og 3,8 i spekket (Tabell 1).  
 

 

Tabell 1 - Endringer i fettsyreprofil i spekk og kjøtt fra standardgris til rapsgris 

SPEKK
C18:3 omega-3 sum LC n-3 SFA MUFA PUFA

C18:2 omega-6/ 

C18:3 omega-3

Omega-6/ 

Omega-3 AA/EPA

Standardgris 1,0 0,3 40,8 44,8 12,5 9,9 7,5 6,5
Rapsgris 3,1 0,4 33,2 46,7 18,4 4,4 3,8 3,2

Differanse 2,0 0,1 -7,6 1,9 5,9 -5,5 -3,7 -3,3

Prosent endring 199 % 42 % -19 % 4 % 48 % -55 % -49 % -51 %

KJØTT
C18:3 omega-3 sum LC n-3 SFA MUFA PUFA

C18:2 omega-6/ 

C18:3 omega-3

Omega-6/ 

Omega-3 AA/EPA

Standardgris 0,5 1,8 35,1 39,8 18,4 23,3 6,8 7,8
Rapsgris 1,2 2,2 33,5 39,7 20,6 10,7 4,8 4,5

Differanse 0,7 0,4 -1,6 -0,1 2,1 -12,5 -2,0 -3,3

Prosent endring 141 % 20 % -5 % 0 % 12 % -54 % -30 % -42 %
C18:3 omega-3 (Alfa-linolensyre) 

Sum LC n-3 (Sum av long-chain (langkjeda) omega-3 fettsyrer: EPA+DPA+DHA ("marine" omega-3-fettsyrer))

SFA (saturated fatty acids) 

MUFA  (monounsaturated fatty acids)

PUFA (polyunsaturated fatty acids) 

C18:2 omega-6/C18:3 omega-3 (ratio mellom C18:2 omega-6/ C18:3 omega-3)

Omega-6/Omega-3 (ratio mellom summen av alle omega-6 og omega-3 fettsyrer)

AA/EPA (ratio mellom arakidonsyre (AA) og eicosapentaensyre (EPA))
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Det ble gjort sensoriske undersøkelser for å teste spisekvaliteten av medisterpølse, 
nakkekotelett og bacon. Det ble funnet en oljete konsistens for rapsbacon. Bortsett fra dette 
var det ikke noen signifikante sensoriske forskjeller mellom produkter laget av standardgris 
og raspgris. Dette var som forventet ut fra tidligere studier der vegetabilske råvarer var brukt 
til å øke omega-3-innholdet i svinekjøtt (Tikk et al., 2007; Beaulieu et al., 2009). Til 
sammenligning kan bruk av marine fôrråvarer til gris gi betydelige problemer med sensorisk 
kjøttkvalitet (Øverland et al., 1996; Bryhni et al., 2002).  
 
Prosessteknisk var det for medisterpølser en merkbar forskjell på standardgris og rapsgris, og 
dette resulterte i at medisterpølsene fra rapsgris sprakk under oppvarming. For farseprodukter 
vil videre arbeid være å tilpasse reseptene til mykere fett fra rapsgriser, samtidig som det 
jobbes for å gjøre farseprodukter generelt sunnere. 
 
 

Konklusjon 
Studiet viste at det er mulig å påvirke sunnhetsgraden til svinekjøttprodukter. Et rapsbasert 
kraftfôr var designet for å gi et omega-6/omega-3 forhold på rundt 4 i kjøttproduktene, og 
dette målet ble oppnådd. Det ble ikke påvist smaksmessige forskjeller mellom produkter fra 
ordinær slaktegris og rapsfôret gris, men den teknologiske fettkvaliteten ble dokumentert som 
forskjellig. Nytt rapsbasert kraftfôr ga ingen signifikante forskjeller i produksjonsresultater og 
produsentøkonomi, sammenlignet med tradisjonelt kraftfôr. Dette er et viktig funn for at et 
kraftfôr med såpass stor andel rapsprodukter skal kunne brukes kommersielt. 
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