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Almennt um rafrænt kjötmat

• Hver er tilgangurinn með kjötmati?
– Tryggja framleiðendum sanngjarnt verð
– Flokkun fyrir frekari vinnslu
– Upplýsingar fyrir ræktunarstarfið

• Til hvers rafrænt kjötmat?
– Staðlað mat

• Milli sláturhúsa, milli tímabila

– Ræður við meiri hraða á sláturlínu 
– Gefur möguleika á viðbótarupplýsingum

• Hvað er rafrænt kjötmat?
– Video Image Analysis = VIA
– Margvíslegar prófanir síðan fyrir 1980



Verkefnið “rafrænt kjötmat” hjá KS

• Markmið:
– Að búnaðurinn geti spáð fyrir um 
vöðvahlutfall í íslenskum lambsskrokkum.

– Að búnaðurinn geti flokkað samkvæmt 
EUROP kerfinu



Í hverju fólst verkefnið?



1. Úrbeining
• Vöðvar, fita og bein vigtuð 
í hverjum skrokkhluta

• 2006
– Um 500 skrokkar úrbeinaðir.

• 2007
– Um 600 skrokkar úrbeinaðir
– Sérstök áhersla lögð á að 
úrbeina lömb með lífdóma.

– Undirverkefni kynnt á Fræðaþingi 
2009: “Hversu vel spá
líflambamælingar fyrir um 
vöðvahlutfall skrokka?”



1. Úrbeining
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2. EUROP mat

• Tækið upphaflega 
þjálfað á rúmlega 1.800 
skrokkum metnum af 
yfirkjötmatsmanni.

• Samræmi milli 
kjötmatsmanna kannað
– Skoðaðir 720 skrokkar

– 3 kjötmatsmenn

– 6 lotur



2. EUROP mat
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3. Arfgengi og erfðatengsl
Markmið:
• Hversu vel erfast eiginleikar rafræna 

kjötmatsins?
• Erfist rafrænt EUROP mat jafn vel og 

hefðbundið EUROP mat?
• Hver eru erfðatengslin milli rafræns 

og hefðbundins EUROP mats?
• Hver eru erfðatengslin við 

líflambamælingarnar?

Gögn:
• Gögn frá 48 sauðfjárbúum
• Árin 2007 og 2008
• Upplýsingar um 38.576 lömb
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3. Arfgengi og erfðatengsl
• Vöðvahlutfall hafði almennt hátt arfgengi 
• (h2: 0,39 til 0,63). 
• Arfgengi á rafrænu EUROP mati svipað og 

hefðbundnu EUROP mati:
Arfgengi (h2):

0,310,29Fita

0,58Fitumæling á
síðu

0,350,32Holdfylling

HefðbundiðRafrænt



3. Arfgengi og erfðatengsl

• Er holdfylling/fita samkvæmt rafrænu mati sami 
eiginleikinn og holdfylling/fita samkvæmt 
hefðbundnu EUROP mati?

Erfðafylgni:

– Holdfyllingarmat rg: 0,94

– Fitumat rg: 0,82



3. Arfgengi og erfðatengsl
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Tengsl líflambamælinga við rafræna matið eru svipuð gagnvart báðum 
EUROP mats aðferðum.

Líflambamælingar nýtast einnig til að bæta vöðvahlutfallið.



3. Arfgengi og erfðatengsl

• Fleiri niðurstöður:
– Fitumæling á síðu og hefðbundið EUROP 
fitumat var með erfðafylgni 0,99!!

– Sami eiginleikinn

– Hér er einungis sýnt brot af niðurstöðum.



4. Rafrænt mat í reynd
• Markmið:

– Leysa hagnýt atriði í framkvæmd 
• Hvað á að gera við skrokka sem ekki fá mat?

– Vinna að því að fá starfsleyfi fyrir tækið

• Helstu verkefni haustsins 2009
– Úttekt á samræmi – skoðaðir ríflega 1.400 skrokkar.
– Mæling á hlutfalli skrokka sem fengu fullgilt mat – um 
90% skrokka hljóta rafrænt mat án athugasemda!

– Þróun á vinnureglum fyrir rafrænt kjötmat – tillögur 
liggja fyrir

– Prófun við raunverulegar aðstæður – Fara þarf í
forritunarvinnu á tölvukerfi.



Vangaveltur

• Er EUROP matið besta mælingin á
kjötgæði skrokka?

• Hvað ef eingöngu er valið fyrir 
vöðvahlutfalli?



Um vöðvahlutfall
• Vöðvahlutfallið er nátengt 

fitumagni á skrokknum.

• Illa gerðir skrokkar sem 
eru léttir og fitulitlir geta 
haft hátt vöðvahlutfall en 
vel gerðir feitir skrokkar 
verið lágir. Vöðvi

62%
Fita
14%

Bein
24%

Samkvæmt úrbeiningu 2007:

586 skrokkar, 16,2 kg

Vöðvahlutfall = Hlutfall nýtanlegs kjöts af fallþunga
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Kæmi til greina að skipta fituflokkuninni út fyrir 
vöðvahlutfall?!



Hvað skrokkar eru verðmætastir?
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61.79 *21.1940.617.4823.1217.712.2D U3+21
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Hugmynd að stjörnuflokk

Bónus fyrir skrokka sem uppfylla:

Flokkist í E, U eða R.>15 kg fallþungi

Fituflokk 2 eða hærra>40,5% Læri+hryggur



Að lokum – Hvað hefur áunnist?

• Mikið af gögnum hefur safnast
– Erfðastuðlar kjötmats og líflambamælinga

– Viðamikið gagnasafn úr úrbeiningum – efni í frekari 
rannsóknir

– Viðmið um nákvæmni fyrir núverandi kjötmat

• Athyglisverður árangur við þróun á rafrænu 
EUROP holdfyllingarmat 

• Nákvæmni rafræna fitumatsins telst viðunandi 
gagnvart kynbótastarfinu – samræmi við 
núgildandi mat mætti vera betra.

• Sóknarfæri liggja í mati á vöðvahlutfalli



Að lokum – Hvað hefur áunnist?

• Út frá ræktunarsjónarmiðum ætti að vera 
óhætt að taka upp rafrænt mat í einstaka 
afurðastöðvum - álitlegast væri að taka 
alfarið upp rafrænt EUROP mat í íslenskum 
afurðastöðvum.

• Spurning um fjárhagslega hagkvæmni

• Beðið er svars umsóknar um notkunarleyfi 
fyrir rafrænt kjötmat á Íslandi.



Þakkir

• Eftirtöldum er þakkað fyrir stuðning við 
meistaranámið:
– Fagráði í sauðfjárrækt
– Fagfélagi ráðunauta 
– Framleiðnisjóði
– Minningarsjóði Dr. Halldórs Pálssonar

• Leiðbeinendum Emmu Eyþórsdóttur og Jóni 
Viðari Jónmundssyni.

• Stefáni Vilhjálmssyni yfirkjötmatsmanni
• Afurðastöð KS



Takk fyrir!


