
Danmarks Fiskeriundersøgelser er ved at undersøge om kvaliteten af
syremarineret sild afhænger af hvor og hvornår silden fanges samt
hvilken stamme silden tilhører, og dermed om forskellige sild har
forskellige produktegenskaber. En viden der vil bidrage til en bedre
forståelse af sildens råvare- og produktegenskaber, og som vil kunne
anvendes til en bedre udnyttelse af silderåvaren til konsum.
Resultaterne viser dog at de biologiske faktorer har mindre indflydel-
se mens fedtindhold og opbevaring og tid fra fangst til forarbejdning
har en større indflydelse på kvaliteten. En yderligere undersøgelse
viste desuden at der er grundlag for at udvikle en hurtigmetode til
måling af fedtindholdet i hver enkel sild.
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Hvorfor undersøge hvor forskellig
sild er?

Der er stor forskel på forskellige
fiskearters egenskaber med hensyn til
holdbarhed og forarbejdning/tilbered-
ning. Sild og torsk har f.eks. vidt for-
skellige egenskaber som råvarer og der-
med produktegnethed på grund af deres
biologiske forskellighed – silden er fed
og torsken er mager. Dette har været
fokus for teknologisk fiskeriforskning i
årtier.

Men fisk inden for den samme art kan
også variere, rent biologisk, afhængig af
hvornår og hvor fisken gyder og indta-
ger føde. Dette vil kunne resultere i for-
skellige produktegenskaber og kvalitet.
Så for at sikre at industrien kan levere
den bedste kvalitet til forbrugeren, er
det også nødvendigt i højere grad at
inddrage viden om den enkelte fiskeart
om hvordan og hvor meget den varierer
biologisk gennem året og inden for
arten.

Sild (Clupea harengus) er og har altid været
en vigtig fiskeart for den danske fiskeindu-
stri. Danmark er faktisk verdens største
producent af halvkonserverede sildepro-
dukter, primært syremarineret sild (se
Boks 1). Råvaren kan enten være fanget af
danske fiskere eller importeret fra de andre
nordiske lande. En del af den sild der fan-
ges af både danske og andre landes fiskere
til konsum, går dog til produktion af fiske-
mel. Dels fordi fiskerne ikke kan få den
fastsatte mindstepris, men også fordi kva-
liteten af den fangede sild kan være for
ringe til konsumprodukter.

En af årsagerne kan være, at silden rent
fysiologisk varierer igennem året, hvilket
resulterer i at sildens råvarekvalitet afhæn-
ger af, hvornår på året fisken fanges.

Sild gennemgår en cyklus, hvor de gennem
sommerhalvåret indtager føde og hvor
kønsorganerne (rogn og mælke) opbygges,
hvorefter sildene i vinterhalvåret ikke spi-
ser, men vandrer til gydepladserne.
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Er sild bare sild når de skal forarbejdes ?
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I løbet af denne årscyklus vil silden gennem-
gå større eller mindre fysiske og biokemiske
ændringer. Fedtprocenten kan f.eks. variere
fra 1–2% af den samlede kropsvægt lige efter
gydning til over 25% efter fødeindtaget.

Derudover optræder sild i stammer der
gyder på forskellige tidspunkter, og som har
forskellige vandringsmønstre og dermed en
forskellig cyklus (se Boks 2).

Dette kompliceres yderligere af at nogle af
de sildestammer der vandrer, blander sig
med hinanden. Dette sker specielt i som-
merperioden i Kattegat/ Skagerrak, hvor
fødeforholdene er gode, og hvor de forskel-
lige stammer spiser sig fede gennem som-
meren. Dette betyder at sild der fanges til
konsum i dette område, kan være forskelli-
ge rent biologisk (Figur 1).

Disse forhold antages ligeledes at påvirke
kvaliteten af de produkter der fremkommer

efter forarbejdning. Derfor kan det være vig-
tigt at kende til hvilken stamme silden
hører til.

Det at ændringer i sild gennem året har
indflydelse på produktegnetheden ved man
allerede fra produktionen af gammeldags-
modnede saltsild. Her er det industriens
erfaring at det kun er med fede sild fra efte-
råret og starten af vinteren man opnår den
rette kvalitet. Om sild fra forskellige stam-
mer med forskellige cyklusser har indflydel-
se på sildens råvarekvalitet og produkteg-
nethed ved man mindre om.

For at få klarlagt hvilke biologiske og bioke-
miske faktorer der har en indflydelse på sil-
dens produktegnethed, har DFU siden 2001
indsamlet sild fra forskellige havområder og
på forskellige tidspunkter i løbet af året i et
stort projekt der slutter i 2004. Sildene er
efterfølgende blevet analyseret biologisk,
sensorisk og biokemisk (se Boks 3).

Der produceres i Danmark hovedsageligt tre slags produkter ud fra sild.
Syremarinerede sild:
Sildefileter der lagres ved 5°C i en salt/eddikesyre-lage i store kar. Efter mini-
mum 30 dages lagring pakkes fileterne i glas med forskellige marinader eller
saucer.

Gammeldagsmodnede salt- eller kryddersild:
Hele hovedkappede sild, der blandes med salt, sukker og krydderier, og deref-
ter opbevares mellem 0 og 5°C fra minimum 6 måneder op til et år. I den peri-
ode sker der en modning, hvor den gammeldagsmodnede sild får sin karakteri-
stiske smag og konsistens. Efter modningsprocessen fileteres og afskindes sil-
den, og fileterne pakkes i glas med en sukker/eddike-marinade.

Matjessild:
Hele letsaltede sild, der primært eksporteres til Holland og Tyskland. Sildene
fanges i Nordsøen i maj til juli, hvor de har ingen eller kun lidt udviklede gona-
der (Matjes = Jomfru). Sildene gælles, dvs. at gæller og noget af indvoldene fjer-
nes, hvorefter de pakkes i tønder med en 2-4% saltlage. Efter 1-2 døgn i lage
fryses sildene og opbevares på frost.

. . . . . . . . . . . . . .
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Boks 2
SILD, GYDETYPE OG
VANDRING

Sild opdeles i tre gydetyper: efterårsgydere, vintergydere og forårsgydere. Gydetypen kan
bestemmes ud fra øresten (otolitter), som er en lille kalkholdig struktur der findes i sil-
dens indre øre. Der lægges et lag kalk og proteiner på ørestenen hver dag, så når den slibes
og lægges under et mikroskop, ligner mønsteret årringene i et træ. Ud fra antal ringe kan
man bestemme sildens alder. Da ringenes bredde i centrum af ørestenen er afhængig af
årstiden, kan man derudfra også bestemme hvornår silden er blevet gydt (født) og dermed
hvilken gydetype den tilhører.

Efterårsgydende sild kommer hovedsageligt fra England/Skotland, mens de vintergyden-
de overvejende kommer fra den engelske kanal og de forårsgydende sild fra Østersøen.

De efterårsgydende og vintergydende sild fra Nordsøen driver med strømmen som larver
til Skagerrak, hvor fødeforholdene er gode om sommeren. Her vokser de op til de er store
nok (1-2 år) til at vandre tilbage og gyde (Figur 1). Herefter bliver de i Nordsøen for aldrig
siden at vende tilbage til Skagerrak. De forårsgydende sild fra Østersøen vandrer derimod
frem og tilbage mellem Østersøen og Skagerrak/Kattegat hvert år, hvor de henholdsvis
gyder og indtager føde. Der findes dog en række undtagelser, blandt andet findes der loka-
le stammer af forårs- og efterårsgydere i de indre danske farvande, der gyder og indtager
føde i samme område i f.eks. en fjord eller andet afgrænset område.

Boks 3
ANALYSE AF SILD

Analyse af sild
De indsamlede sild er analyseret med hensyn til sensoriske og funktionelle egenskaber
samt biologiske og biokemiske karakteristika.

Biologiske karakteristika:
De biologiske karakteristika er gydetype, alder, køn, kønsmodenhed, vægt og længde.

Sensoriske og funktionelle egenskaber:
De sensoriske egenskaber for den hele sild er udseende af skind, gæller og øjne, konsistens
af filet og bug samt lugt af hel sild og gæller. De sensoriske egenskaber for den syremari-
nerede sild er en række egenskaber (16 i alt) der beskriver lugt, smag og konsistens.

De funktionelle egenskaber er væskebinding og tekstur (målt både instrumentelt og sen-
sorisk, dvs. bedømt af mennesker).

Biokemiske karakteristika:
De biokemiske karakteristika er totalt indhold af protein, fedt og vand; sammensætning
af fedtsyrer og indhold af frie fedt syrer; indhold af små peptider og frie aminosyrer; pro-
teinspaltende enzymaktivitet; lipidoxidation; proteinbillede (proteom).

. . . . . . . . . . . . . .
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Undersøgelse af sild på individniveau
– hvorfor og hvordan ?

Da sild fra forskellige stammer blander
sig, og da sild inden for den enkelte stamme
er forskellige med hensyn til alder, køn etc.,
er det nødvendigt at undersøge og karakte-
risere hver enkelt sild for sig (Figur 2).

Det stiller store krav til måden man ind-
samler sildene på, og sætter begrænsninger
for hvor mange analyser der kan foretages
på den enkelte sild. Sild er ikke særlig store,
og derfor er der ikke meget materiale til
rådighed for de mange analyser man gerne
vil udføre.

Desuden skal man sikre sig at forskelle i
den sensorik og kemi man måler, ikke skyl-
des ændringer under fangst og lagring, men
rent faktisk hænger sammen med sildens
biologi.

Vi har derfor lagt et stort arbejde i at stan-
dardisere indsamlingen og prøveforbere-
delsen af sildene samt optimere en række
af analyserne, så der skulle anvendes
mindst muligt prøvemateriale. Der blev
især gjort meget ud af at sikre kvaliteten
af den sensoriske analyse, fordi den sen-
soriske analyse udføres af et smagspanel,
hvor selv professionelle panelmedlemmer
kan ændre opfattelse af de sensoriske
egenskaber med tiden.

Den sensoriske analyse er blevet udført af
et eksternt panel bestående af 12 smags-
dommere, der er blevet trænet i at bedøm-
me udseende, tekstur, smag og lugt for
marinerede sild. Dommerne er blevet
trænet konstant til at bedømme smag og
lugt gennem hele forløbet ved brug af et
reference-materiale af hakkede/findelte
(såkaldt mince) marinerede sildefileter.

Man finder sild fra de forskellige stammer i Kattegat/Skagerrak om sommeren , men deres vandringsveje har man
ikke fast viden om. Man formoder at larver fra efterårsgydende sild fra Englands/Skotlands østkyst samt vin-
tergydende sild fra den engelske kanal (lyseblå pile) driver til Skagerrak, hvor de bliver til de har vokset sig store,
for derefter at vandre de tilbage over Nordsøen (mørkeblå pil). Forårsgydere fra Østersøen (rød pil) formodes at
vandre igennem Øresund og Bælthavene i løbet af sommeren til Skagerrak/Kattegat, hvor de indtager føde, hvor-
efter de vandrer tilbage til Østersøen for at gyde.

Figur 1
VANDRENDE SILD

NORDSØ EFTERGYDERE

VINTERGYDERE

ØSTERSØ
FORÅRSGYDERE

. . . . . . . . . . . . . .
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Figur 2:
HVER ENKEL SILD
SKAL UNDERSØGES

Sild fra forskellige stammer
blander sig, og sild inden for
den enkelte stamme er for-
skellige med hensyn til alder,
køn etc. Derfor er det nød-
vendigt at undersøge og
karakterisere hver enkelt sild
for sig. Derefter sammenhol-
des data fra alle sild for at
finde sammenhænge mellem
biologi, sensorik og biokemi.

Biologi

Biokemi

Sensorik og funktionelle egenskaber

Biologi

Biokemi

Sensorik og funktionelle egenskaber

Biologi

Biokemi

Sensorik og funktionelle egenskaber

Ved at sammenholde

individuelle data fra

alle indsamlede sild

kan man afsløre møn-

stre og sammenhæn-

ge mellem biologi,

sensorik og biokemi

Vi har siden 2001 indsamlet og undersøgt
omkring 1000 sild fra Østersøen,
Kattegat/Skagerrak og Nordsøen  på for-
skellige tidspunkter af året (Figur 3). For
at få spredt indsamlingen både ud over
året og geografisk, er der både indsamlet

sild med DFU’s havundersøgelsesskib
DANA og med kommercielle fiskefartøjer.
Størstedelen af sildene er indsamlet på
DANA, hvor fiskene umiddelbart efter
fangst er blevet vejet, målt, fotograferet og
mærket med et nummer (Figur 4).

. . . . . . . . . . . . . .
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Figur 3
HER BLEV SILDENE
FANGET

Indsamlingssteder af sild i
2001, 2002 og 2003 med
henholdsvis havundersøgelses-
skibet DANA og kommercielle
fiskefartøjer.

Figur 4
STYR PÅ SILDEN

Indsamling, måling, vejning og
mærkning af sild på DFU’s
havundersøgelsesskib DANA.
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Figur 5
UNDERSØGT
FRA A -Z

Hver eneste sild er først ble-
vet undersøgt med hensyn til
størrelse, vægt, køn og mod-
ningsstadie. Derefter er den
højre filet blevet marineret og
analyseret sensorisk, og den
venstre filet er blevet under-
søgt med hensyn til en række
biokemiske/kemiske faktorer
og funktionelle egenskaber.

Syrnings-
proces:

7% eddikesyre,
16 % salt
1,5 del sild:
1 del lage
2°c i min. 4 uger

Sensorik

udseende, lugt,
smag, tekstur

Biokemi og
funktionelle
egenskaber

fedt, protein, vand,
enzymer, fedtsyrer
peptider, frie amino-
syrer, vandbinding,
tekstur

Silden blev derefter fileteret og højre-file-
terne marineret og anvendt til sensorisk
analyse. Venstre-fileterne, som blev brugt
til analyse af biokemiske og funktionelle
egenskaber, blev vakuum-pakket og fros-
set ned til -40°C ombord på DANA
(Figur 5). Efterfølgende blev de opbevaret
ved -80°C for at undgå at der skete
ændringer i fileterne indtil de blev analy-
seret. Begge fileter samt hoved er blevet
mærket med samme nummer som den
hele sild fik ombord på DANA. Dette har
betydet at sensoriske data, biokemiske
data samt de biologiske karakteristika
kan kædes sammen for den enkelte sild i
den efterfølgende dataanalyse.

Indsamlingen af sild fra kommercielle
fiskerbåde havde yderligere det formål
at se hvor stor indflydelse fangst- og

lagringsmetode har på kvaliteten i for-
hold til den biologiske variation. Silden
har enten været lagret i kasser med
smeltende is eller i store tanke med
mekanisk afkølet havvand (den såkaldte
RSW-metode) i et par dage, før den er
blevet behandlet på samme måde som
de sild der blev indsamlet af DANA.

Biologi og sensoriske egenskaber 
Resultaterne i dette projekt viste

noget overraskende at de biologiske
parametre har ingen eller kun beskeden
indflydelse på de sensoriske egenskaber
for marinerede sild. Derimod viste
resultaterne at opbevaringsmåde og  -tid
ombord på fiskefartøjerne har betyde-
lig indflydelse på kvaliteten af de mari-
nerede produkter. Dette er opsumme-
ret i Figur 6.

. . . . . . . . . . . . . .

Biologi
vægt, længde,
tykkelse, gydetype,
køn, alder, gonade-
udvikling
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De biologiske faktorer der har størst ind-
flydelse på de sensoriske og funktionelle
egenskaber, er sildens størrelse og alder
samt modningsstadium.

Fileter fra store sild har en mørkere kød-
farve og mindre sølvskær  end fileterne fra
mindre sild. (Sølvskæret er den blanke
glinsende overflade som efterlades på
fileterne når skindet trækkes af.)
Samtidig er fileter fra større sild mere
faste og saftige i forhold til fileter fra små
sild, der er mere bløde og tørre i kødet.

Derimod fandt vi ikke sammenhæng mel-
lem de sensoriske egenskaber og gydety-
pe samt hvilket køn silden har, hverken i
de sild der er fanget med DANA eller med
de kommercielle fartøjer.

Ud over størrelsen har sildens modnings-
stadium en vis indflydelse. De sensoriske
bedømmelser af de sild der er fanget med
kommercielle fartøjer, viste at lugt, smag
og tekstur afhænger af årstiden og der-
med modningsstadiet. I gydeperioden er
teksturen blødest og dermed mest udsat
for harskning (nedbrydning af fedtet, der
medfører en dårlig smag og lugt).

Teksturen bliver fastere under perioden
med øget fødeindtag, hvor den harske
lugt og smag forsvinder gradvist i løbet af
perioden og erstattes af de mere karakte-
ristiske lugte og smage af friskfanget sild
(syrlig og sødlig).

Store gydende sild med højt fedtindhold
blev af smagsdommerne bedømt som
værende af højere kvalitet end små umod-
ne sild med lavt fedtindhold.

Som det er nævnt tidligere er de forskelle
det trænede smagsdommerpanel har fun-

det med hensyn til udseende, lugt,
smag og tekstur  generelt små, og umid-
delbart vurderes det at den almindelige
forbruger ikke vil opfatte disse forskel-
le.

Disse resultater er at betragte som ”øje-
bliksbillede”, og kan være et resultat
blandt mange. Selvom det synes som et
omfattende projekt er det begrænset til
et produkt, og det kan derfor  ikke ude-
lukkes at den biologiske variation godt
kan have større indflydelse på andre
typer sildeprodukter. Specielt set i lyset
af at marineringsprocessen er en vold-
som forarbejdning og den kraftige smag
af eddike og salt godt vil kunne sløre
nogle variationer.

De ikke-biologiske faktorer
Som allerede nævnt afhænger kvalite-

ten af de marinerede fileter af den måde
sildene opbevares på inden marinering,
og hvor lang tid der går til sildene mari-
neres. Sild fra de kommercielle fartøjer,
der har været igennem varierende perio-
der og typer af opbevaring (på is eller i
vand) før marinering, udviste større
forskelle i sensorik end de marinerede
fileter der blev fremstillet af sild fanget
med DANA, og som blev produceret
umiddelbart efter fangst.

Kvaliteten af de marinerede fileter er
bedst når silden har været opbevaret i
fiskekasser med smeltende is i modsæt-
ning til køletanke med mekanisk
køling. De islagrede sild fra Kattegat
lugter og smager mere af fersk sild og er
mere saftige end køletank-lagrede sild
fra Nordsøen. Resultaterne fra DANA
viser at den geografiske forskel ikke har
nogen indflydelse – forskellene skyldes
opbevaringsformen 
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Tilsvarende resultater finder vi også for
den hele urensede sild med hensyn til
udseende, lugt og konsistens. Råvare-kva-
liteten af islagret sild er bedre end råvare-
kvaliteten af tanklagret sild. Bilugte dan-
nes hurtigere under tanklagring end
under islagring, og tanklagring medfører
misfarvning af gællerne, samt at skindets
udseende ændres (bliver mere mat) fordi
skællaget bliver gnedet af. Islagring gør
dog at blodet trænger ud af gællerne og
misfarver gællelåget. Som for de marine-
rede fileter afhænger kvaliteten af de hele
urensede sild af størrelse, fedtindhold og
modningsstadium.

Fedtindholdet er vigtigt for kvaliteten 
Sildens hovedbestanddele er vand, pro-

tein og fedt, som alle har indflydelse på
sildens kvalitet som råvare og produkt.
Især fedtindholdet fremhæves af indu-
strien som en vigtig kvalitetsfaktor for
mange sildeprodukter.

Vi fandt som nævnt også i denne under-
søgelse en sammenhæng mellem de ind-
samledes silds fedtindhold og de sensori-
ske egenskaber. Højt fedtindhold i fileter-
ne medfører at det sensoriske panel
bedømmer dem til at lugte og smage mere
af fersk sild; de er også mere saftige og

FO
R

S
K

E
L P

Å
 S

ILD

Figur 6
UNDERSØGELSENS
HOVEDRESULTATER

De biologiske faktorer viste
sig overraskende kun at have
lille indflydelse på kvaliteten
af marineret sild.
Fedtindholdet og opbeva-
ringsmåden efter fangst viste
sig at have større betydning .
Som et vigtigt resultat har
denne undersøgelse identifi-
ceret en hurtigmetode, så
industrien kan måle hver
enkel silds fedtindhold.

Opbevarings-
måde/tid ombord

Kort opbevaringstid samt ens-
artet lagring i smeltende is er
det bedste. Islagring bedre end
køletank.

Sildens 
fedtindhold

Moderat til højt fedtindhold
er bedst. DFU har identifice-
ret hurtigmetode til on-line
måling af fedt-indhold i hver
enkel sild.

Sildens 
størrelse

Større sild giver mere faste 
og saftige fileter end små sild.

Sildens mod-
ningsstadium/
fangsttidspunkt

Væskebinding højest i gyde-
modne sild, hvilket giver en
mere fast, grynet og saftig filet.

STOR INDFLYDELSE

LILLE INDFLYDELSE

. . . . . . . . . . . . . .
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fedtede i teksturen end fileter fra magre
sild, som til gengæld vurderes til at lugte
og smage sødere og er fastere og mere
grynede i teksturen. Det betyder blandt
andet at et meget højt fedtindhold (over
20%) ikke vil være så optimalt da filetens
i såfald bliver mindre fast.

Generelt vurderes marinerede sild som
gode når de har en fast, saftig og lidt fed-
tet tekstur og lugter af fersk sild og lidt
sødligt.

Som tidligere nævnt ændrer sildens fed-
tindhold sig meget gennem året og kan
svinge mellem 2% op til over 20% (vægt-
procent). Men undersøgelsen af de ind-

samlede sild viser at der kan forekomme
en tilsvarende spredning i fedtprocent
hos sild fanget det samme sted på samme
tidspunkt. Det hænger sammen med den
opblanding der sker af sild fra forskellige
stammer (Figur 1).

Forarbejdningsindustrien har i dag kun
mulighed for at bestemme en gennem-
snitsfedtprocent af sildene fra en fangst
baseret på en mindre stikprøve. Denne
metode afspejler ikke den variation der
kan være i sildenes fedtindhold inden for
en enkelt fangst.

Det vil være en fordel for sildeindustrien
hvis man kan sortere de enkelte sild efter

NIR (Nær InfraRød):
Spektroskopisk måling i det nær-infrarøde bølgelængdeområde 800-2500 nm.
Et spektrum målt på sild eller sildefilet er summen af spektrene fra de enkelte
bestanddele af silden eller fileten, dvs. hovedsageligt fra fedt, vand og protein.
Det er ikke muligt at udvælge én bestemt bølgelængde som kan relateres direkte
til fedtindholdet, men ved at måle ved mange bølgelængder og brug af passende
databehandling kan man bestemme fedtindholdet, og metoden kan derved
anvendes til en ikke-destruktiv måling af fedtindholdet i sild og sildefileter.

NMR (Nuklear Magnetisk Resonans):
En spektroskopisk metode der kan måle magnetiske egenskaber af atomkerner i
molekylerne i fiskemusklen. Når prøven udsættes for et kraftigt ydre magnetfelt,
vil atomkernerne opføre sig som små magneter, og deres antal kan bestemmes
ud fra måling af et magnetisk signal. Man kan skelne mellem brintatomer i fedt,
vand og protein, og derved kan fedtindholdet bestemmes.

Fatmeter:
Et instrument der måler mikrobølger i området 100MHz-100GHz. Måler i vir-
keligheden vandindholdet ud fra sammenhængen mellem dette og styrken af til-
bagekastede mikrobølger. Et højt vandindhold gør det nemmere for mikrobøl-
gerne at bevæge sig ned gennem musklen og forhindrer en større del af strålin-
gen i at blive tilbagekastet til sensoren. Fedtindholdet bliver så beregnet ud fra
vandindhold og en kendt sammenhæng mellem vand og fedtindholdet. Når fed-
tindholdet stiger, falder vandindholdet tilsvarende og omvendt.

Boks 4
HURTIGE MÅLEME-
TODER TIL FEDT-
BESTEMMELSE
. . . . . . . . . . . . . .
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fedtindhold, og DFU har derfor også
undersøgt mulighederne for at bestem-
me fedtindholdet i den enkelte sild
inden filetering og dermed give mulig-
hed for at sortere efter fedtindhold. Der
er dog kun fundet svage sammenhænge
mellem de biologiske faktorer og fed-
tindholdet. Bl.a. ser det ud som om at
sildens fedtprocent i nogen grad afhæn-
ger af sildens størrelse og modningssta-
dium. Men sammenhængene er så svage
at man ikke umiddelbart vil kunne
anvende dem som sorteringskriterier.

Bedre ser det ud med afprøvningen af
forskellige fysiske målemetoder der
direkte eller indirekte kan måle fedtet i
sildens muskel. Vi har undersøgt anven-
deligheden af tre målemetoder der er
baseret på henholdsvis nær-infrarød
reflektans (NIR), nuklear magnetisk
resonans (NMR) samt mikrobølger.

Af de tre metoder viste NIR sig som en
lovende mulighed til at bestemme fedt-
procenten direkte i produktionen (onli-
ne fedtmåling). NIR-målingerne viste
sig ikke at være påvirkede af sildens
modningsgrad. Det var muligt at
bestemme fedtindholdet tilfredsstillen-
de i hele urensede sild eller afskindede
fileter udfra et enkelt NIR-spektrum
med en fejlmargen på ca. 2% af den
absolutte fedtprocent. Dvs. hvis sildens
reelle fedtinhold er 20%, så angiver
NIR-målingen en fedtprocent på mel-
lem 18 og 22. Det er nu op til kommer-
cielle producenter af måleudstyr at pro-
duktudvikle metoden, så den kan blive
en fast del af produktionen i industrien.

Ud over undersøgelse af sildens totale
fedtindhold bestemte vi også selve
fedtsyresammensætningen, men vi har

endnu ikke analyseret denne i forhold
til de biologiske data. Sammensætning
af fedtsyrerne har betydning for sil-
dens ernæringsværdi, og det vil være
meget relevant at undersøge om fedt-
syresammensætningen påvirkes af sil-
dens biologi.

Biologi og biokemi

Vand
Vand er en anden vigtig bestanddel af
silden og udgør mellem 60 og 80% af
sildemusklen. Vandet er bundet til pro-
teinerne i sildemusklen.

Vandets vekselvirkning med proteiner
kan have stor betydning for proteiner-
nes egenskaber og dermed for sildens
tekstur og funktionelle egenskaber. Et
eksempel er væskebinding (ved væske
forstås en blanding af vand og fedt), der
har betydning for hvor saftig sildefile-
ten er.

Væskebindingen i de marinerede fileter
viste sig at være påvirket af de samme
biologiske faktorer som de sensoriske
egenskaber, nemlig sildens størrelse,
modningsstadium og fedtindhold.

Væskebindingsevnen er højst hos den
gydemodne sild. Dette giver sig udslag i
en mere fast og grynet marineret filet.
Forklaringen er at vandet er bundet i
musklen og dermed ikke kan fornem-
mes når produktet spises. Væskebin-
dingsevnen falder med stigende fed-
tindhold da fed fiskemuskel binder
væske dårligere end mager fiskemuskel.

Proteiner og enzymaktivitet
Den tredje vigtige bestanddel af silden
er proteinerne i musklen. Sammensæt-
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ning af proteinerne og deres struktur
og ændring i denne kan have stor
betydning for filetens tekstur gennem
forarbejdning og lagring. Efterfølgen-
de vil vi derfor bestemme indhold af
protein og frie aminosyrer i filet fra
indsamlede sild, for at se om disse
varierer i forhold til fangststed og
tidspunkt, og om der er en sammen-
hæng mellem disse faktorer og kvalite-
ten af sildene.

Desuden har vi gennem hele projektet
udtaget en lille muskelprøve fra alle
sildene, der efterfølgende kan anven-
des til en proteomanalyse. Proteomet
er det totale mønster af proteiner i cel-
ler og væv. Det er betinget af arv og
miljø og vil samtidig fortælle noget
om musklens tekstur og forarbejd-
ningsegenskaber. En undersøgelse af
proteomet kan således benyttes til at
beskrive hvilken betydning biologiske
forhold har på sildens sensoriske
egenskaber.

Vi har ligeledes undersøgt aktiviteten af
nogle af de proteinspaltende muskel-
enzymer for at se om biologi, årstid og
sted har indflydelse på enzymernes akti-
vitetsniveau. Det viser sig at enzymaktivi-
teten er større i de sild som er fanget i
Skagerrak om sommeren, i forhold til sild
der er fanget i Østersøen i vinterhalvåret.
Det stemmer fint overens med at sildene i

Skagerrak indtager føde på dette tids-
punkt og dermed har et højere stofskifte.
En højere aktivitet vil kunne resultere i en
større nedbrydning af muskelproteiner
under lagring og forarbejdning af silden,
hvilket vil kunne påvirke teksturen.

Det slutter ikke med dette projekt ! 
Selvom om vi ikke har fundet så stor
indflydelse af fangsttidspunkt og -
sted på kvaliteten af marinerede sild,
kan disse faktorer godt tænkes at have
indflydelse hvis silden forarbejdes på
anden måde. Dette skal afdækkes i et
nyt Nordisk samarbejdsprojekt der
startede i 2003, og som har til formål
at undersøge om kvaliteten af frossen
sild som råvare er afhængig af fangsts-
ted og -tidspunkt. Projektet adskiller
sig fra denne undersøgelse ved at det
er silden som råvare og ikke som fær-
digvare der undersøges.

Der vil blive indsamlet sild omkring
Island, ud for Norges kyst samt i Kattegat
på forskellige tidspunkter af året. Norge
og Island har en stor produktion af fros-
sen sild som eksporteres til især de
Østeuropæiske lande hvor den anvendes
som råvare til forskellige produkter bl.a.
saltede sild. Silden vil i modsætning til
denne undersøgelse blive lagret som file-
ter ved -20°C i op til 1 1/2 år, som er tæt
på de lagringstemperaturer der typisk
anvendes i industrien.

Projektet er finansieret af Nordisk InnovationsCenter, og har ud over DFU delta-
gere fra Island, Norge og Sverige. DFU bidrager med sin erfaring og ekspertise
inden for sensorisk bedømmelse af sild.
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