
Mørere biff med genetikk og sortering på slakteriet? 
LAILA AASS¹ OG KRISTIN HOLLUNG²    
¹Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, ²Nofima Mat 
 
Innledning 

Stor variasjon i mørhet av biffkjøtt reduserer storfekjøttets konkurranseevne og aksept hos 
forbrukerne. Omfattende forskning pågår derfor internasjonalt for utvikling av målemetoder 
for å måle mørhet. Etablering av metodikk som kan sortere ut de seigeste slaktene til 
produksjonskjøtt vil være et verdifullt bidrag for å redusere dette problemet både for bonden 
og kjøttindustrien.  Mørhet kan også inkluderes i avlsarbeidet med både NRF og kjøttfe 
dersom vi finner en sikker og hurtig målemetode. Ettersom NRF utgjør ca. 80 % av det norske 
storfekjøttet på markedet, og 95 % av dyrene er med i avlsarbeidet, kan dette bidra til å bedre 
mørheten på en stor andel av det norske storfekjøttet. 
 
Instituttet vårt har i samarbeid med Nofima Mat og industripartnerne Geno, Nortura, TYR 
samt Animalia nettopp avsluttet et 4-årig avlsprosjekt, ”Mer og Bedre Biff”, som hadde til 
formål å øke effektivitet og produktkvalitet i storfekjøttproduksjonen gjennom ulike 
avlsrettede tiltak. Prosjektet ”Mer og Bedre Biff” ble ledet av Geno og finansiert av aktørene 
samt Forskningsrådet, Fondet (FFL) og Avtalemidler/Jordbruksavtalen. Her presenteres de 
viktigste resultatene fra den delen av prosjektet som omhandlet produktkvalitet. 
 
Gjennomføring 

 

Målemetode for mørhet 

Mørhet av biffkjøtt er en kompleks egenskap som bestemmes av to hovedkomponenter; 
muskelfibrenes struktur/hardhet og mengde uløselig bindevev. Muskelfibrenes biokjemiske 
status er særlig påvirkelig av utenforliggende faktorer, som f.eks. behandling av dyr og slakt 
før og etter avlivning, men er også i stor grad påvirket av dyras gener. Sensorisk smakspanel 
og Warner-Bratzler mekanisk mørhetsmåling er nøyaktige lab-metoder for å måle mørhet, 
men er arbeidskrevende, kostbare og har for lav kapasitet til å kunne fungere under 
kommersielle forhold der et stort antall slakt skal måles på kort tid.  
 
Utvikling av hurtigmetodikk har derfor vært fokusert på instrumenter som kan måle 
egenskaper ved kjøttet på overflater eller ved innstikk i slaktene. Overflatemetoder har den 
fordel at de ikke skader produktet eller kontaminerer kjøttet. De seinere år har 
spektroskopiske metoder fått stadig større relevans for en rekke måleformål i 
næringsmiddelindustrien, også for mørhet. En rekke ulike typer slike instrumenter har vært 
testet uten å oppnå overbevisende resultater. I 2004/2005 ble det utviklet et VIS-NIR 
instrument ved U.S. Meat Animal Research Center (Shackelford et al, 2004 og 2005) som 
kunne sortere slakt i kategorier for mørhet 24 t. e. slakting med bedre sikkerhet enn tidligere 
rapportert. Et tilsvarende instrument, QualitySpecBT, ble testet ut i dette prosjektet med 
tanke om formål til både sortering for industrien og for avlsarbeidet. Instrumentet gir spektra 
fra både synlig og infrarødt lys i bølgelengdeområdet 350-1025 nm. Resultatene er basert på 
refleksjonsverdier (R) fra overflaten av intakte biffstykker.  
 
Dyremateriale og metoder 
Målingene ble utført på 550 NRF slakteokser, sønner etter 25 NRF oksefedre. Dyra kom fra 6 
besetninger i Sør-Norge og slaktet i puljer på ca. 20 dyr over 3 år. Dyra ble slaktet ved 18.9 
mnd. alder, slaktevekt 312 kg, slaktetilvekst 548 g/dg og klassifisering O/2+ i gjennomsnitt. 
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En ytrefilet fra hver okse ble vakuumert og kondisjonert før mørning ved 40C i 7 dager før 
videre analyser, mens andre halvdel av slaktet fikk ordinær kjøling. Målingene ble utført ved 
ulike forsøksbetingelser; på snittflaten ytrefilet v/11 ribbein på ordinært kjølt slakt 24 timer e. 
slakting og på lab 7 dg e. slakting på mørnet ytrefilet skive A med/uten O2 eksponering, samt 
på naboskive B med/uten vakuumplast. Referanseanalysen for mørhet (Warner-Bratzler) ble 
utført på naboskive C. Spektrene ble analysert med en kombinasjon av multivariate (PLS; 
Unscrambler®) og stepwise regresjonsanalyser (SAS). Beregning av arvegrader og genetiske 
sammenhenger mellom egenskaper ble gjort med dyremodeller i DMU. 
 

Resultater 

 
Arvegrader og genetiske korrelasjoner 

Arvegradene varierte mye mellom egenskaper (Tabell 1). Arvegradene for tilvekst og 
klassifisering EUROP klasse og fettgruppe (0.07/0.17) var tilsvarende/noe lavere de som 
benyttes i NRF sitt avlsarbeid. Arvegrad for WB-mørhet var høyere enn funnet i tidligere 
prosjekt (Arv/Mør; Aass m.fl., 2009). Arvegrader for flere av de andre egenskapene, bl.a. 
intramuskulært fett og jern, var også høye og bekrefter tidligere resultater. Jern er et indirekte 
mål for myoglobin innhold i kjøttet, som igjen er en indikasjon på fordeling av røde/hvite 
muskelfibertyper. Arvegraden for total-bindevev (hydroxyprolin) var lav (0.06), noe som kan 
være logisk av fysiologiske årsaker. En analyse av uløselig bindevev kunne gitt andre 
resultater. Arvegrader for øvrige egenskaper ikke vist i tabellen var vann % (0.20), kalsium 
(0.20), µ- og m-calpain (0.06-0.20), kjøttfarge L*a*b 24 t; lyshet, rødhet, gulhet (0.60, 0.25, 
0.20) og 7 dg. e. slakting (0.41, 0.10, 0.15). Calpainer er naturlige enzymer i musklene, som 
sammen med pH utvikling i kjøttet har stor betydning for mørningsprosessen etter slakting. 
Arvegrader for pH 1 og 6 timer etter slakting var relativt høge (hhv.0.14, 0.18), mens de for 
pH 10, 24 og 48 t e. slakting var lik 0. Arvegrader for pH-fallet mellom disse tidspunktene 
varierte mellom 0.05-0.18 og var høyest i perioden fra 6 til 10 timer e. slakting.  
 
Tabell 1. Arvegrader (uthevet; diagonalt) og genetiske korrelasjoner mellom noen viktige egenskaper. 

Egenskap 1 2 3 4 5 6 
1. Slaktetilvekst (g/dag) 0.35 0.35          0.3 -0.7 0.3 -0.6/-0.3 
2. WB-mørhet (N)  0.34 0.4 0.15 0.4 -0.6/-0.4 
3. Intramuskulært fett (%)   0.40 0.2 0.3 0.1-0.3 
4. Jern (mg/g)    0.40 - -0.4 
5. Totalt bindevev (g/100g)     0.06 - 
6. Farge (a*-rødhet og b*-gulhet)      0.25 

 
De genetiske korrelasjonene mellom slaktetilvekst og WB-mørhet (0.35), jern (-0.7), 
bindevev (0.3), kjøttets lyshet (0.25), fargeintensitet rød/gul (-0.6/-0.3), pH24 t (-0.7) og 
aktivitet av µ-calpain (-0.6) viser at gener for høy vekstkapasitet også gir lysere kjøtt med 
redusert jerninnhold, mer bindevev, lavere fargeintensitet, lav slutt-pH og redusert aktivitet av 
mørningsenzymer. Tilvekstavl gir m.a.o. en utvikling mot økt andel glykolytisk muskulatur 
med mer ”hvite” fibre og seigere kjøtt. En positiv sammenheng mellom slaktetilvekst og IMF 
% (0.3) er imidlertid avvikende fra tidligere resultater på yngre okser, og ikke lett å forklare. 
Disse resultatene skal derfor sjekkes nærmere for mulige kjemiske analysefeil. 
 
De genetiske korrelasjonene mellom WB-mørhet og bindevev (0.4), fargeintensitet rød/gul (-
0.6/-0.4), pH-fall (0.3-0.8) og aktivitet av µ-calpain (-0.9) støtter konklusjonene over, at seigt 
kjøtt har klar genetisk sammenheng med kjøtt med økt glykolytisk potensial, økt 
bindevevsmengde, redusert fargeintensitet og lavere aktivitet av mørningsenzymet µ-calpain.  
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Måling av mørhet med NIR 

Sammenhengen mellom NIR-bestemt mørhet og WB-mørhet er illustrert i Figur 1. De beste 
resultatene (rp = 0.66) ble oppnådd på biffskive B, som lå nærmest WB-skive C. Av alle biffer 
NIR instrumentet kategoriserte som mørt, var 75% virkelig møre, 23 % middels og bare 1-2 
% seige når akseptgrensen ble satt ved hhv. 60  og 80 N for mørt og seigt kjøtt.  Fordelingen 
var tilsvarende dersom grensene ble satt til hhv. 55 og 70 N. Møre og seige biffer kunne altså 
i betydelig grad skilles fra hverandre. For prøveskive A var korrelasjonen noe lavere (r=0.55). 
Det er rimelig grunn til å anta at korrelasjonene mellom NIR-predikert mørhet og WB-mørhet 
ville vært høyere enn 0.66 dersom NIR-målinger hadde vært utført direkte på skive C, og 
dermed enda bedre resultat. Dette var av praktiske årsaker ikke mulig i dette prosjektet.  
 

 
 
Figur 1. Sammenhengen mellom NIR-predikert mørhet og WB-mørhet (referanseanalysen). 
 
Det ble videre konkludert med at NIR målinger for mørhet må utføres på fersk snittflate uten 
langvarig O2 tilgang, og at målingene kan utføres gjennom vakuumplast med like godt resultat 
som uten innpakning. WB-analyser av ytrefilet tilhørende venstre slakthalvdel 1) ble utført på 
et begrenset antall slakt og resultatene antyder at det er mulig å oppnå like god prediksjon for 
mørhet når NIR målingene utføres direkte på slaktet. Dette må imidlertid undersøkes på et 
større antall slakt for å kunne fastslås med sikkerhet, og vil i så fall være svært relevant som et 
mål man kan inkludere i avlsarbeidet for kjøtt.  
 
Konklusjon 
 
Arvegrader og genetiske korrelasjoner for kjøttkvalitetsegenskaper målt på kommersielle 
NRF slakteokser fra feltbesetninger er i god overensstemmelse med de genetiske parameterne 
vi tidligere har funnet på NRF okser i fenotypetest. Dette er positivt med tanke på framtidlig 
avlsarbeid for kjøttkvalitet på norsk storfe. Resultatene bekrefter at kjøttkvalitet, deriblant 
mørhet, er klart arvelige egenskaper. De genetiske korrelasjonene viser at avl for tilvekst 
påvirker kjøttkvalitet negativt og at seigt kjøtt er klart assosiert genetisk med kjøtt med økt 
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glykolytisk potensial, økt bindevevsmengde, redusert fargeintensitet og lavere aktivitet av 
mørningsenzymet µ-calpain.   
Resultatene fra utprøvingen av NIR viser at denne teknologien kan sortere ytrefilet for mørhet 
og skille tydelig mellom seige og møre biffer. Dersom denne teknologien kan tilpasses 
slakteindustriens produksjonslinjer åpner det for store muligheter for objektiv 
kvalitetssortering av slakt og biffer i mørhetskategorier. 
 

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 
 
Shackelford, S.D, Wheeler, T.L. and M. Koohmaraie, 2004. Development of optimal protocol for visible and 
near-infrared reflectance spectroscopic evaluation of meat quality. Meat Science 68 (2004) 371–381 
 
Shackelford, S.D, Wheeler, T.L. and M. Koohmaraie, 2005. On-line classification of US Select beef carcasses for 
longissimus tenderness using visible and near-infrared reflectance spectroscopy. Meat Science 69 (2005) 409–
415 
 
 
  
 

jannbr
Typewritten Text
44

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013




