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Varför? 

❑ Köttkvalitet→ Ätkvalitet

❑ Marmorering

• Mörhet

• Smak

• Saftighet

❑ EUROP och klassificering

Above: Jordbruksverket, 2019

Lower: Svenskt Kött, 2019

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/klassificering-av-slaktkroppar.html
https://www.svensktkott.se/om-kott/kottkvalitet/marmorering/klassificeringsskala-for-svenskt-notkott/


Målbild

”Utvärdera om hyperspektral bildanalys kan användas för att mäta mängden 

fett och hur det är distribuerat över snittytan (m.a.o. marmorering) på färsk 

nötkött.”



Hyperspektral bildanalys



Hyperspektral bildanalys 

För varje pixel i den hyperspektrala bilden genereras ett kontinuerligt spektrum för alla spektrala band som ryms inom intervallet. Detta ger en spektral

signatur för den specifika pixel. Varje pixel i bilden har en spektral signatur, som fungerar som ett fingeravtryck, och kan användas för att identifiera

komponenter i olika objekt.



Spektrala fingeravtryck



Resultat

Tabell 1 Klassificeringsmatris för HSI klassificeringsmodellen. Matrisen visar en noggranhet på 100%. 







Sammanfattning

❑Hög potential i tekniken 

❑Plast påverkar inte resultatet

❑Korrelation mellan marmoreringsgrad och fettprocent 

❑ “Det är av intresse att utveckla den hyperspektral bildanalysen som metod 

då den visar lovande resultat när det kommer till att identifiera mängden 

intramuskulärt fett i nötkött”. 
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