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Friskslagtede fi sk og skaldyr er i alle henseender ustabile produkter. 
Under gunstige betingelser kan en række fysiologiske ”nød-proces-
ser” fortsætte i op til et par døgn efter slagtning, men herefter ”dør” 
cellerne. Efter den levende celles organiserede struktur og kemiske 
balancer er kollapset, fortsætter der en lang række biologiske og over-
vejende enzymkatalyserede processer. Bortset fra nogle få specielle 
egenskaber hos fi sk og skaldyr er modningsprocesserne de samme 
som i andre dyr, men hastigheden af de enkelte reaktionstrin og deres 
effekt på de specielle produktegenskaber af fi sk og skaldyr er imidler-
tid anderledes, hvilket ofte gør hele forløbet meget forskelligt. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fisk versus andre levnedsmidler
 For nogen tid siden havde jeg en dis-
kussion med min papsøn om hvorvidt 
æblerne i posen i køleskabet var levende. 
Bortset fra evt. logerende æbleorme 
mente drengen ikke at æblerne kunne 
være levende – de er jo bare mad!? Jeg 
fik derfor en kærkommen anledning til 
en laang forklaring om æbler (og andre 
vegetabilia), og om at de trods deres di-
skrete livsytringer faktisk er sprællevende 
og endda under de rette omstændigheder 
ville kunne lave æblebørn.

Til trods for adskillelsen fra træet og frata-
gelse af vand og sollys så opretholder celler-
ne i æblet sine basale funktioner: De respi-
rerer og bruger af deres oplagrede kemiske 
energidepoter til at vedligeholde deres fy-
siske struktur og vigtige kemiske balancer, 
som er en betingelse for liv. Æblet kan under 
gunstige betingelser på den måde beskytte 
sig selv mod diverse nedbrydningsprocesser 
i mange måneder efter plukning. 

Høstede frugter og grøntsager holder sig 
først og fremmest i live på grund af deres 
meget lave stofskifte. Cellerne i dyr og fi sk 

forbruger langt mere energi. Denne energi 
kan kun opretholdes i kort tid uden en ef-
fektiv tilførsel af ilt og fjernelse af affalds-
produkter. 

I alle større dyr varetages transporten af ilt 
og affaldsstoffer af et blodkredsløb i kontakt 
med specialiserede organer: Gæller eller 
lunger udveksler ilt og kuldioxid, mens le-
ver og nyre fjerner affaldsstoffer. Animalsk 
væv, såsom f.eks. muskler, er derfor i højere 
grad end planter afhængig af funktioner i 
resten af organismen.  

Frugt og grøntsager ville let kunne ”dræ-
bes”, ved f.eks. at fratage dem adgangen til 
ilt (kvælning), ved overophedning eller ved 
hjælp af kemiske gifte. Hvis ikke der blev 
anvendt en velegnet konservering, ville de 
døde plantedele miste deres friskhed og 
nærme sig en tilstand der fra et biokemisk 
synspunkt i højere grad ville være sammen-
ligneligt med uforarbejdede animalske pro-
dukter (kød, fi sk skaldyr mm).

Forandringer efter døden
 Med undtagelse af få produkter, som æg 
og mælk, kan animalske produkter ikke 
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høstes forsvarligt uden afl ivning. Afl ivning 
af fi sk og dyr er altid en dramatisk begi-
venhed, uanset hvor skånsomt og effektivt 
den udføres. Det er også en begivenhed, 
som markerer starten på et stort antal post 
mortem- (”efter døden”) modningsproces-
ser, som gør muskel til kød. Forsknings-
mæssigt markerer slagtningen overgangen 
fra fysiologi til levnedsmiddelkemi. 

Post mortem-forandringerne består af en 
lang række kemiske reaktionstrin, hvoraf 
de fl este katalyseres af de naturligt fore-
kommende (endogene) enzymer i råvaren. 
Forandringerne omtales derfor ofte som 
autolyse (selvnedbrydning) fordi de sker 
spontant og ikke skyldes mikroorganis-
mer. Enzymer er specialiserede proteiner 
med en fantastisk evne til at katalysere 
kemiske reaktioner, dvs. øge hastigheden 
hvormed reaktionerne sker. Hvert enzym 
omsætter ét bestemt stof, og der er derfor 

i de fl este tilfælde et forskelligt enzym for 
hvert reaktionstrin. 

De fl este reaktionstrin kan genfi ndes i 
alle højerestående organismer, men der 
er en betydelig forskel i den hastighed og 
udstrækning som de enkelte reaktioner 
forløber med. Samtidig kan det være for-
skelligt hvilken indfl ydelse disse kemiske 
omsætninger har på forskellige produkter. 
Enzymerne er naturligvis optimeret til at 
virke i den levende organisme, og ikke med 
henblik på post mortem-processer. Derfor 
forløber de ”naturlige” reaktioner i mange 
tilfælde anderledes når dyret først er slagtet. 

Slagtemetoder 
 Den typiske slagtemetode er naturligvis 
forskellig for forskellige arter. Herudover er 
metoden også ofte forskellig fra fi skeri og 
akvakultur. I nogle tilfælde af trawl og net-
fi skeri er afl ivning overfl ødig, fordi fi sken er 

Boks 1
POST MORTEM-

FORANDRINGER 

HOS FISK

· · · · · · · · · · · · · ·

ØNSKET UØNSKET

·  Rigor opløsning

·  Udvikling af kødaroma
·  Rigor start

·  Nedbrydning af kødaroma

·  Formaldehyd og 

 DMA dannelse

·  Bugsprængning, gaping, 

 blødt kød

AUTOLYSE

FISKENS EGNE, ENDOGENE ENZYMER

Enzymerne er altid tilstede. Enzymaktiviteten 
afhænger til en vis grad af fi skens biologiske tilstand 
(sæson, fodring osv.)

MIKROBIOLOGISK AKTIVITET

EXOGENE ENZYMER FRA BAKTERIER ELLER 

ANDRE MIKROORGANISMER

Enzymaktiviteten afhænger af arten og antallet 
af bakterier (kimtallet)

BETYDNING I FERSKE PRODUKTER

ØNSKET UØNSKET

·  Fordærv (lugt og smag)

· Slimdannelse

· Misfarvning

· Sygdomsrisiko

· Ingen



62

kvalt eller død af andre årsager i nettet i 
vandet. 

De vanddøde fi sk er ofte skadede; enten i form 
af indre eller ydre fysiske skader fra nærkon-
takten med nettet. Begge dele giver betydelige 
økonomiske tab. I fi skeriet afl ives store fi sk 
og fl adfi sk oftest ved strubeskæring og efter-
følgende rensning, men i særdeleshed når der 
er store fangster, er mange fi sk reelt døde ved 
kvælning før de bliver renset. Små pelagiske 
fi sk afl ives sjældent, men dør af kvælning og 
landes urenset. Nogle skaldyr (rejer, hummer, 
muslinger) afl ives ikke før tilberedningen.

Akvakultur giver stor mulighed for at tilret-
telægge indfangning, afl ivning og slagtning 

optimalt. I de senere år er der foregået en 
del forskning og udvikling i slagteproces-
serne i akvakultur-bedrifter med henblik 
på at forbedre produktegenskaber og dy-
reetik. 

Ud fra et dyreetisk synspunkt bør den op-
timale slagtemetode bestå i at dyret i videst 
muligt omfang forbliver i sit vante miljø 
indtil en effektiv afl ivning, der involverer 
et minimum af angst og smerte. En effek-
tiv afl ivning uden forudgående stress og 
udmattelse giver samtidig det bedste ud-
gangspunkt for at opnå optimale produk-
tegenskaber. Hertil kommer at både dyre-
velfærd og produktionsbetingelser bidrager 
til produktets samlede kvalitet.

Figur 1
IKE JIME-

SLAGTNING

· · · · · · · · · · · · · ·
Ved Ike Jime-slagtning 
gennembores fi skens hjerne 
med en syl. Korrekt udført 
forhindrer destruktionen af 
centralnervesystemet effektivt 
alle nerveimpulser til musk-
lerne, som derved forbliver 
afslappede. Dette er gavnligt 
for fi skens produktegenska-
ber. Metoden anvendes mest 
i Østen. 
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For at minimere fi skens aktivitet før slagt-
ning er der blevet eksperimenteret med 
anvendelse af forskellige former for bedø-
vende og lammende behandlinger. De fl este 
effektive bedøvelsesmidler er udelukket når 
fi sken skal spises bagefter, men kuldioxid, 
CO2, anvendes kommercielt til bedøvelse 
af bl.a. laks. Opløst i vand danner kuldio-
xid kulsyre, som i den anvendte dosering 
svarer til en doven mineralvand. Metoden 
involverer ikke overraskende en betydelig 
fl ugt-aktivitet indtil bedøvelsen indtræder 
efter et par minutter. 

En anden hyppigt anvendt metode er at 
lamme fi skene en med en elektrisk spæn-
ding (elektronarkose). Fiskene er imidlertid 
ikke bedøvede, og set fra et dyrevelfærds-
synspunkt afhænger metodens velegnet-
hed af den efterfølgende afl ivningsmetode. 
Mange fi sk kan også pacifi ceres blot ved 
afkøling i koldt vand, hvilket har den ekstra 
funktion at afkølingen efter slagtning bli-
ver tilsvarende lettere. 

De mest almindelige afl ivningsformer i 
akvakultur er strubeskæring eller destruk-
tion af centralnervesystemet med et slag i 
hovedet over øjnene eller evt. med en syl 
(Ike Jime – anvendes mest i Østen; Figur 
1). Korrekt udført forhindrer lammelsen af 
centralnervesystemet effektivt alle nerve-
impulser til musklerne, som derved forbli-
ver afslappede. Det samme kan opnås ved 
mekanisk destruktion af rygmarven. 
 

Fanget, slagtet og hvad så?
 Der fi ndes næppe andre produkter hvor 
forbrugerens opmærksomhed på ”friskhed” 
er større end for fersk konsumfi sk og andre 
former for ”sømad” (seafood). Jo ”friskere” 
– i betydningen alder efter fangst og slagt-
ning – jo bedre. Det ultimative er dagsfriske 
fi sk fra havnen eller fra egen stang. 

Fiskerestauranter i udlandet har udstil-
lings-akvarier hvor de holder levende fi sk, 
som tilberedes umiddelbart efter slagtning. 
I særdeleshed på nogle asiatiske markeder 
kan superfriske produkter af f.eks. tunfi sk 
og levende individer af særligt eftertragtede 
skaldyr opnå eksorbitante priser. 

Den høje opmærksomhed på friskhed er 
for en stor del berettiget idet råvaren er let-
fordærvelig og sart, og fordi skaderne ved 
forkert og for lang opbevaring desværre er 
mindre iøjnefaldende end hos fx frugt og 
grøntsager. Desuden er vi desværre mange 
som har erfaringer med dårlige fi ske-produk-
ter fra detailhandelen. 

Fordærv fører til en forringelse af spisekva-
liteten og til sidst kassation. Fordærvet af 
ferske produkter skyldes mikroorganismer 
– oftest bakterier – som vokser frem på 
produktet med en væksthastighed som på 
kompliceret vis afhænger af infektionsgra-
den og vækstbetingelserne. Fordærv bliver 
ikke yderligere behandlet her, men se f.eks. 
FISK&HAV nr. 56, s. 38-54. 

Længe inden der er tale om fordærv og kas-
sation sker der imidlertid en lang række 
autolytiske forandringer som ikke skyldes 
mikroorganismer. De autolytiske processer 
kan være årsag til at fi sk og skaldyr i nogle 
tilfælde tilsyneladende taber spisekvalitet al-
lerede efter et begrænset antal dage på køl. 
Hvorvidt der faktisk behøver at ske en forrin-
gelse af spisekvaliteten af fi sk i de første dage 
efter fangst betvivles imidlertid af en række 
smagstests og forbrugerundersøgelser. 

Som det vil fremgå i det følgende er det 
imidlertid uomtvisteligt at de autolytiske 
forandringer får råvaren til at ændre karak-
ter. For en række fi skearters vedkommende 
(bl.a. fl adfi sk og laks) fremføres det ofte at 
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”modning” i nogle få dage på is (nær 0 °C) 
forbedrer konsistensen og giver smagen 
mere karakter. Smag og behag er forskellig.

Liv efter døden
 Iltforsyningen til musklerne ophører 
efter slagtningen, og dermed standser pro-
duktionen af cellens universalbrændstof, 
adenosin-triphosphat (ATP). ATP er en vig-
tig regulator af cellernes energistofskifte, og 
stoffet har utallige biokemiske funktioner. 
Derfor fi ndes der en række backup-syste-
mer som kan producere ATP. Den vigtigste 
af disse er ”glykolysen”, der er en forgæring 
af kulhydrat uden brug af ilt. 

Glykolysen er bl.a. kendt fra gærceller og 
omsætningen af sukker til alkohol. En-
kelte arter af karpefi sk som kan overleve 
månedsvis uden ilt i små isfri vandbobler 
i ellers bundfrosne søer, forgærer faktisk 
sukker til alkohol og sænker på den måde 
deres frysepunkt. I langt de fl este dyr og fi sk 
er slutproduktet af forgæringen imidlertid 
ikke alkohol, men mælkesyre. I det levende 
dyr bliver den producerede mælkesyre ført 
med blodet til leveren, hvor den forbruges. 
Når kredsløbet er standset, akkumuleres 
mælkesyren i stedet i vævet og får pH til at 
falde, dvs. øger surhedsgraden. 

Den ”hvide muskel” i fi sk, som udgør langt 
den største muskeltype i de fl este fi sk, er 
meget fattig på blodkar. Dette giver en 
dårlig iltforsyning til muskelen, men er en 
æstetisk fordel på tallerkenen. Den hvide 
muskel har til gengæld en særlig effektiv 
glykolyse, der kan levere masser af energi, 
som fi sken først og fremmest anvender til 
kortvarig sprintsvømning. Glykolysen pro-
ducerer ATP så længe der er tilgængelige 
kulhydrater som kan forgæres, og så længe 
de glykolytiske enzymer ikke inaktiveres af 
den øgede surhedsgrad. 

Det væsentligste kulhydrat i muskelvæv er 
glykogen, som er et stivelseslignende de-
potstof. Glykogenindholdet i fi skemuskel 
varierer betydeligt fra art til art og er des-
uden afhængigt af fi skens tilstand før slagt-
ning. Udmattede og syge fi sk kan have for-
brugt en stor del af deres glykogen-reserve 
allerede inden slagtning og opbruger derfor 
hurtigt deres ATP uden et stort pH-fald. 
Ofte bidrager fangsten i sig selv også til 
dette idet den typisk involverer en betydelig 
fysisk aktivitet.

Fiskemuskel indeholder generelt mindre 
glykogenlagre end landbrugsdyr, og i mod-
sætning til kød herfra er det glykogenind-
holdet som begrænser hvor meget ATP og 
mælkesyre der dannes i fi sk. I fi sk falder 
pH typisk blot til omkring pH 6,5, hvilket 
er 1⁄2-1 pH-enhed højere end f.eks. i okse-
kød. Fiskekød er altså mindre surt end fx 
oksekød. pH værdien har stor betydning for 
biokemiske processer og har direkte indfl y-
delse på væsentlige kvalitetsfaktorer, såsom 
fi skekødets vandbindingsevne, udseende 
og smag.

Når dannelsen af ATP standser, falder 
ATP-koncentrationen, hvorved mange af 
cellernes mest fundamentale livsprocesser 
går i stå. Det er først på dette tidspunkt at 
muskelcellerne følger deres værtsorganisme 
i døden. 

ATP nedbrydes gennem fl ere trin til ino-
sin-monophosphat (IMP) og akkumuleres i 
kødet. IMP kan nedbrydes yderligere, men 
dette foregår kun langsomt, og IMP-kon-
centrationen kan bevares på et højt niveau 
i mange dage og i nogle tilfælde endda uger. 
IMP bidrager positivt til fi skekødets smag. 
Smagen karakteriseres af nogle som tilhø-
rende en særlig grundsmag, umami, sva-
rende til ”det tredje krydderi”. 
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Rigor mortis
 En af de umiddelbart tydeligste – og 
samtidig fi skeindustrielt vigtigste – kon-
sekvenser af ATP-mangel er at dødsstivhe-
den (rigor mortis eller blot rigor) indtræ-
der. Rigor er en slags krampetilstand, hvor 
de sammentrækkelige fi lamenter som leve-
rer muskelkraften, trækker sig sammen 
og låser sig fast til hinanden i en bestemt 
position. Tidsforsinkelsen indtil rigor kan 
variere fra få minutter og op til mere end et 
døgn efter slagtning. Ud over at afhænge 
af fi skens glykogenlagre ved slagtningen 
afhænger forsinkelsen i meget høj grad af 

fangstmetode, afl ivning og slagteproces 
samt den efterfølgende behandling. Jo hur-
tigere og mere skånsomt fi sken behandles, 
des senere indtræder rigor. 

Da stoftransporten mellem de enkelte 
muskelceller er lille, kan der være store 
forskelle i restglykogenlagrenes størrelse 
mellem enkelte muskelceller og muskel-
afsnit. Derfor indtræder rigor til forskellig 
tid i forskellige muskelceller. Det bevirker 
at den tilsyneladende stivhed af hele fi sken 
ikke opstår pludseligt, men udvikles grad-
vist. 

Boks 2
POST 

MORTEMFASER

· · · · · · · · · · · · · ·

LEVENDE DYR

Udmattelse og stresshormoner forårsager en forceret 

udtømning af glykogendepoter hvilket fører til tidlig 

rigor mortis.

AUTOLYSE: 

FISKEMUSKLEN BLIVER TIL KØD: 

Når ATP er opbrugt standser cellernes fysiologiske 

processer og muskelcellerne dør. Fiskens enzymer 

forbliver aktive og er årsag til ændrede produktegen-

skaber. De forandrede produktegenskaber kan være 

ønskede såvel som uønskede.

MUSKELVÆV FRA NYDØDE DYR: 

ATP-dannelsen og de fl este andre fysiologiske pro-

cesser fortsætter i de “levende” muskelceller så længe 

der er glykogenreserver.

FORDÆRV

Produktets naturlige 
bakterie-fl ora og tilførte 
bakterier formerer sig eks-
ponentielt (dvs. vokser med 
konstant relativ hastighed, 
fx. 5% i timen). 
Væksthastigheden afhænger 
af bl.a. temperatur, pH, 
salt, ilt, kuldioxid samt evt. 
konserveringsmidler. Ved en 
vis bakteriekoncentration 
kasseres produktet pga. dets 
lugt og smag. I nogle tilfælde 
kan bakterieinfektionen 
være sygdomsfremkaldende 
pga. dannelse af giftige 
nedbrydningsprodukter 
i produktet, eller fordi 
indtagelse af visse typer 
levende bakterier (listeria, 
salmonella, coli mfl .) kan 
give infektioner hos men-
nesker.

CELLEDØD. 

ENZYMERNE FORBLIVER

AKTIVE

FANGST, 

AFLIVNING OG SLAGTNING
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I symmetriske fi sk forhindrer skelettet og 
den modsatte muskelfi let at fi leten forkor-
tes, hvilket ofte fører til at fi leten giver ef-
ter og revner dér hvor trækket er størst og 
strukturen er svagest. Dette fænomen kal-
des for gaping. Risikoen for gaping er størst 
når kraftig rigor indtræder hurtigt efter af-
livning. Gaping udgør er et stort problem 
for fi skeindustrien på grund af lavere afreg-
ningspriser og fi leteringsudbytter (Figur 2).

Den levende muskels ulige fordeling af 
ioner og andre kemiske forbindelser på 
tværs af musklens mange membraner 
kan ikke opretholdes uden ATP. Når 
membran-barriererne således svækkes, 
opblandes stoffer som kun har begræn-

set kontakt i den levende muskel. Dette 
fører bl.a. til at mange enzymreaktioner 
aktiveres.

Mørning
 Rigor er en midlertidig fase, som va-
rer nogle få dage ved islagring, hvorefter 
rigor opløses og fiskemusklen igen bliver 
blød. Mekanismen bag opløsning af rigor 
er imidlertid helt forskellig fra den som 
igangsatte rigor. 

Opløsningen af rigor er en mørningspro-
ces der skyldes nedbrydning af struktur-
proteiner. Proteinnedbrydningen foregår 
ved hjælp af proteinnedbrydende enzymer, 
såkaldte proteaser, hvoraf mange er blevet 

Figur 2
GAPING

· · · · · · · · · · · · · ·
Torskefi leten “gaper”. Gaping 
er sprækker i muskelfi leten. 
De fl este sprækker opstår i 
sammenføjningerne mellem 
muskelsegmenter. Gaping-
fænomenet har ikke noget 
med fi skens friskhed at gøre. 
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aktiveret i forbindelse med det delvise kol-
laps af muskelcellernes organiserede struk-
tur. 

Denne proteolytiske aktivitet har afgøren-
de betydning for mørningen af alle typer 
kød uanset oprindelse. Da fi sk kun har et 
lavt indhold af bindevæv, som endda er af 
en type som opløses ved en ret lav tempe-
ratur, så betragtes mørningen ikke som en 
forbedring af produktegenskaberne. Deri-
mod gør mørningen fi skekødet blødt og 
plastisk. 

Forandringerne i teksturen kan udnyttes 
til at bedømme friskheden af fi sk. Hvis 
man trykker på skindet af en frisk fi sk og 

slipper igen, kan man se at bulen retter sig 
ud med det samme. På mindre frisk fi sk, 
hvor muskelvævet er blevet er begyndt at 
mørne, hæver muskelen sig kun mindre 
og efterlader en permanent hule i skindet 
(Figur 3). 

Nedbrydningen af proteinerne forstærker 
tendensen til gaping ved at svække styrken 
i myocommata, som er den bindevævshol-
dige kontaktfl ade mellem fi skemuskelens 
lagdelte muskelsegmenter (myotomer). 

Langt den højeste proteolytiske enzym-
aktivitet fi ndes ikke i muskelvæv, men 
repræsenteres af fordøjelsesenzymer i 
mave-tarmkanalen. I urensede fi sk kan for-

Figur 3
BLØD MUSKEL

· · · · · · · · · · · · · ·
Mørnet fi skekød kan afsløres 
med et let tryk uden på fi sken. 
Retter bulen i skindet sig ikke 
ud igen, er modningsproc-
esserne fremskredne, og fi sken 
er ikke længere frisk. Fisken 
på billedet er en regnbueørred 
som har været islagret i 14 
dage.
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døjelsesenzymerne nedbryde både tarm- og 
bugvægge og forårsage misfarv-ning af kødet 
omkring bughulen og bugsprængning. I sild 
og andre pelagiske fi sk afhænger den proteo-
lytiske aktivitet og dermed tilbøjeligheden 
til bugsprænging af fødeindtaget. Særlig om 
sommeren forårsager sildens typiske menu 
at bugsprængning kan forekomme allerede 
få timer efter fangst. 

Køling af koldtvands-arter
 For alle enzymer gælder det at reakti-
onshastigheden falder når temperaturen 
sænkes. Som tommelfi ngerregel kan man 
antage at hastigheden af enzymkatalyserede 
processer halveres når temperaturen sænkes 
10 °C. Afkølingen til 0 °C er imidlertid ofte 
kun en lille temperatursænkning for veksel-
varme marine organismer fra tempererede 
eller polare egne. Enzymerne fra disse arter 
er specialiserede til at kunne fungere ved lave 
temperaturer. Afkølingen resulterer derfor 
kun i en lille opbremsning af de enzymka-
talyserede reaktioner. Virkningen af køling 
er i den henseende meget forskellig fra land-
brugsdyr med en kropstemperatur på ca. 37 
°C, hvor afkølingen sænker enzymreaktio-
nernes hastighed mange gange.  

Den nævnte tommelfi ngerregel gælder kun 
over frysepunktet. Ved frysning begrænser 
dannelsen af iskrystaller tilstrømningen af 
substrat til enzymerne, hvilket bremser re-
aktionshastigheden yderligere. Ved tilstræk-
kelig hård frysning (under  -30°C) ophører 
praktisk taget al enzymaktivitet. 

Hvis pre-rigor-fi sk (fi sk som endnu ikke er 
kommet i rigor) fryses hurtigt, så kan muske-
len forblive pre-rigor indtil optøning. Ved en 
efterfølgende hurtig optøning af fi sken opstår 
imidlertid en meget kraftig rigor, som kan 
give store skader i form af gaping, tab af væske 
og tørt kød. 

Heldigvis kan de autolytiske (enzymka-
talyserede) processer for en stor dels ved-
kommende fortsætte under frysning ved 
moderate temperaturer (-20 °C og derover). 
Fænomenet optøningsrigor kan derfor und-
gås ved i en kortere periode før optøning at 
fl ytte fi sken til en lidt højere fryselagrings-
temperatur, som tillader at ATP nedbrydes 
langsomt. 

Bortset fra behandlingen mod optøningsri-
gor opnås den bedste fryselagringsstabilitet 
ved at forhindre enzymaktivitet i produktet. 
Ved frysning af grøntsager sikres dette med 
en forudgående blanchering (varmebehand-
ling), som inaktiverer enzymerne. 

Varmebehandling er imidlertid udelukket for 
mange fi sk- og skaldyrsprodukter. Uønsket 
enzymaktivitet kan derfor kun undgås ved 
tilstrækkelig hård frysning. Da der ikke sker 
nogen mikrobiel vækst i frosne produkter, 
begrænses holdbarheden af frosne fi sk og 
skaldyr i stedet af harskning, diverse protein-
forandringer, udtørring og i nogle tilfælde af 
formaldehyddannelse (se Fisk & Hav 2002, 
nr. 54, side 16-25). 

Et særligt problem i torskefi sk
 Dannelsen af formaldehyd i visse fi ske-
arter er en af naturens tilsyneladende kurio-
siteter. Formaldehyd dannes i langt de fl este 
tilfælde af et enzym, trimetylamin-oxid-
aldolase (TMAOase), som omsætter tri-
methylamin-oxid (TMAO) til dimethylamin 
(DMA) og formaldehyd. Enzymet er ekso-
tisk ved kun at fi ndes i nogle få marine arter 
samt én enkelt ferskvandsfi sk. 

Langt den mest veldokumenterede og tilsy-
neladende også mest udbredte forekomst af 
enzymet stammer fra ordenen af gadiforme 
fi sk, der omfatter alle ”torskefi sk”: Torsk, 
sej, kuller, lange, kulmule, hvilling, brosme 
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Figur 4
FERSKVANDSTORSK

· · · · · · · · · · · · · ·
Knuden (Ferskvands-
kvabbe, Lota lota) er den 
eneste torskefi sk som lever 
helt i ferskvand. Ferskvands-
fi sk indeholder sjældent høje 
koncentrationer af stoffet 
TMAO, men knuden ligner 
i den henseende sine salt-
vandsslægtninge og har både 
TMAO og TMAOase. Fisken 
på billedet er fra Furesøen, 
sommeren 2005, og vejer 3,1 
kg, ikke langt fra den danske 
knude-rekord er på 3,6 kg. 
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og ferskvandsfi sken knude (Figur 4), som 
bl.a. lever i Silkeborgsøerne. 

Mellem fi sk af samme art er der dog store 
individuelle forskelle i hvor meget formal-
dehyd der dannes og ophobes i den hvide 
muskel.  Resultatet viste også at dette ikke 
skyldes forskelle i reaktionsmiljøet eller i 
koncentrationerne af enzymets mange for-
modede aktivatorer. 

Opdagelsen giver mulighed for i hver en-
kelt fi sk at forudsige dens tilbøjelighed til at 
danne formaldehyd under fryselagring. Så-
danne rutineundersøgelser er dog umiddel-
bart for omkostningstunge til at blive taget 
i brug. I frosne produkter undgås problemer 
med formaldehyddannelse derfor bedst ved 
blot at fryse ved -30 °C eller lavere. Hvis ikke 
dette er muligt, bør fryselagrings-perioden 
kun være kortvarig. Opblanding med indre 
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organer fra torskefi sk bør undgås pga. det 
høje indhold af TMAOase. Den største ri-
siko for forurening med indre organer er fra 
nyren, som ikke fjernes ved rensning (nyren 
er et blodrødt organ, som sidder langs den 
forreste del af rygraden). 

Den fysiologiske funktion af TMAOase er 
ukendt, og den meget store individvariation 
kan endnu ikke forklares. Umiddelbart gi-
ver nedbrydningen af TMAO til formalde-
hyd og DMA ingen mening, og det er derfor 
blevet foreslået at enzymet måske også har 

andre substrater og en helt anden fysiolo-
gisk funktion. 

For at opklare dette og andre elementer af 
enzymets mærkelige egenskaber arbejdes 
der på Danmarks Fiskeriundersøgelser og 
på Biocentrum-DTU fortsat med at op-
rense og sekventere enzymet. Desuden vil 
der blive taget initiativ til undersøgelser af 
TMAO-ase-indholdet i akvakulturtorsk, 
herunder mulighederne for at reducere ind-
holdet af TMAOase med dyrkningsbetin-
gelser og avl.

Figur 5
FORMALDEHYD

· · · · · · · · · · · · · ·
Dannelsen af formaldehyd 
i fryselagret fi skemuskel 
afhænger af lagringstiden og 
muskelens indhold af enzymet 
TMAOase. Torsk indeholder 
typisk meget enzym. Mørksej 
indeholder typisk mindre 
enzym. Andre kommercielle 
arter (fx havtaske) indeholder 
ikke TMAOase og danner 
derfor ikke formaldehyd. 
I frosne produkter undgås 
problemer med formalde-
hyddannelse bedst ved at 
fryse ved -30 °C eller lavere. 
(Modifi ceret fra Nielsen & 
Jørgensen, 2004).
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