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Innledning 
For å nå avlsmålene på kjøttfe er det etablert en rekke avlstiltak. Flere av disse avlstiltakene inngår 
som en del av avlsplanen for kjøttfe i Norge eller er tiltak for å øke sikkerheten og/eller oppslutningen 
om avlsplanen og dermed øke den avlsmessige framgangen.  

1 Stambokføring 
Det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er bygd opp rundt avlsarbeid på reinrasa dyr og at 
avlsframgang på disse skal bidra til bedre dyr både i krysning og i reinavl.  
Stambokføring er innført for å dokumentere et dyrs avstamning. Dyr som oppfyller rasens minstekrav 
til stambokførbarhet kan tildeles et stamboknummer.  
Avstamningskontroll benyttes for å dokumentere at innrapporterte foreldre er korrekte. 
Se vedlegg 1.1 for regelverk for stambokføring av kjøttfe i Norge. 

2 Avlsverdier 
Avlsverdiene på kjøttfe beregnes for å beskrive dyrenes arveanlegg for viktige egenskaper i norsk 
storfekjøtt-produksjon. Med dette kan man sammenligne dyr på tvers av besetninger siden 
avlsverdiene skal ta høyde for ulike miljøforhold.  
Avlsverdiene er viktige kriterier i flere av leddene i TYRs organiserte avlsarbeid og bør også være et 
viktig styringsverktøy for avlsarbeidet i den enkelte besetning.  
Avlsverdiberegningen er såkalte BLUP-verdier og baserer seg per i dag på registreringer i Storfekjøtt-
kontrollen og Kukontrollen og beregnes for dyr inn-rapportert i Storfekjøttkontrollen.  
Det beregnes avlsverdier for de raser som har tilstrekkelig med dyr og registreringer til at avlsverdiene 
får tilfredsstillende sikkerhet. Dyr som er minst 75 % av en av disse rasene får publisert avlsverdier 
dersom sikkerheten på den enkelte avlsverdi er over 20 %.  
Det er planlagt innført samlet avlsverdi og gruppeindekser for kjøttfe. Oppbyggingen av disse finnes i  
vedlegg 2.1. Rutinebeskrivelser for avlsverdiberegningene for kjøttfe finnes i vedlegg 2.2. 
I tillegg til disse avlsverdiene beregnes det egne avls-verdier for slaktedata basert på Kukontrolldata 
etter en såkalt farmodell. Denne avlsverdiberegningen har vært lite vedlikeholdt og er planlagt avviklet 
og inkludert i den ordinære avlsverdiberegningen.  

3 Registreringer i Storfekjøttkontrollen 
Registreringer foretatt i besetningene som er medlemmer i Storfekjøttkontrollen er et av de viktigste 
avlstiltakene. Registreringene brukes til beregning av avlsverdier for kjøttfe. 
Per i dag benyttes følgende registreringer i Storfekjøttkontrollen i det organiserte avlsarbeidet: 
- Vektregistreringer* 
 - Fødselsvekt 
 - Avvenningsvekt 
 - Ettårsvekt 
- Slaktedata 
 - Slaktevekt 
 - Slakteklasse  
 - Fettgruppe 
- Kalvingsopplysninger 
 - Kalvingsvansker 
 - Dødfødsler 
 - Drektighetslengde (differanse mellom  

inseminerings– eller bedekningsdato og fødselsdato dersom begge disse er innrapportert) 
Andre registreringer kan vurderes tatt inn til beregning av nye egenskaper eller som nyttig 
tilleggsinformasjon til eksisterende egenskaper dersom omfanget er høyt nok.  

4 Registreringer i Kukontrollen 
Registreringer foretatt i besetningene som er medlemmer i Kukontrollen er viktige opplysninger for å 
dokumentere hvordan kjøttfedyrene fungerer i krysning med mjølkekyr. Per i dag benyttes informasjon 
fra kalvingsopplysninger til avlsverdiberegningene som publiseres for dyr i Storfekjøttkontrollen, mens 
slaktedata fra Kukontrollen per i dag kun brukes i en såkalt farmodell for seminokser av kjøttfe.  
- Slaktedata 
 - Slaktevekt 
 - Slakteklasse  
 - Fettgruppe 



- Kalvingsopplysninger 
 - Kalvingsvansker 
 - Dødfødsler 
 - Kalvens størrelse 
 - Drektighetslengde (differanse mellom  

inseminerings– eller bedekningsdato og fødselsdato dersom begge disse er innrapportert) 

5 Fenotypetest 
Fenotypetesten er et viktig avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet. Fenotypetesten er 
seleksjonsgrunnlaget for okser som skal til semin og har derfor stor innvirkning på avlsarbeidet siden 
bruken av hver seminokse er betydelig høyere enn andre okser satt i avl. Fenotypetesten er det 
eneste avlstiltaket hvor det er mulig å registrere og selektere for fôrutnytting, grovfôrutnytting og 
grovfôropptaksevne. Regelverk for fenotyptesting av kjøttfe i Norge finnes i vedlegg 5.1.   

6 Avkomsgransking 
Avkomsgransking er en del av det organiserte avls-arbeidet og brukes for å velge ut eliteokser. 
Avkomsgranskingen sanker data fra en okses avkom for å beskrive oksens arveanlegg for 
egenskapen. Dette er et avlstiltak som øker generasjonsintervallet, men er innført for å øke 
sikkerheten på lavarvbare egenskaper som ikke har høy nok sikkerhet ved kun bruk av de andre 
avlstiltakene. Særlig er dette viktig for egenskapen kalvingsvansker, som er en egenskap TYR ønsker 
å ha fokus på. Retningslinjer for uttak av eliteokser finnes i vedlegg 6.1. 

7 Semin 
Semin er et viktig avlstiltak og er avgjørende for at avlsplanen skal fungere.  
Gjennom det organiserte avlsarbeidet skal de genetisk sett beste oksene tas ut til semin. Ved at disse 
tas ut til semin kan alle storfekjøttprodusenter benytte disse oksene som fedre til kommende 
kjøttfedyr. At flere får tilgang til de genetisk sett beste oksene øker den avlsmessige framgangen.  
Semin bidrar videre til sikrere avlsverdier ved at det blir genetiske bånd mellom besetningene. Når en 
okse får avkom i flere besetninger blir det lettere å korrigere for besetningseffekten i 
avlsverdiberegningene.  
Semin bidrar også til store nok avkomsgrupper til å gjennomføre avkomsgransking og dermed 
utvelgelse av eliteokser.  
Videre er semin et viktig tiltak for å få testet søskengrupper etter prioriterte fedre i fenotypetesten.  

8 Ultralydmåling 
Ultralydmåling på kjøttfe er innført for å oppnå økt avlsframgang på flere kjøttproduksjonsegenskaper. 
Mens slaktedata kun gir opplysninger om dyr som er slaktet vil ultralydmåling kunne gi informasjon om 
hva en kan forvente av slaktedata mens dyret ennå er i live, dvs. både de dyr som skal til slakt og de 
dyr som får leve videre. 
For å se hva som registreres i ultralydmålingen, samt aldersintervallet, minsteandel dyr i besetningen 
og minstekrav på raseandel for at et dyrs registreringer fra ultralydmåling skal bli benyttet; se vedlegg 
8.1. 

9 Lineær kåring 
Den lineære kåringen er innført for å beskrive om et dyr har et funksjonelt eksteriør og om det har 
gode kjøtt-produksjonsegenskaper. Opplysningene fra lineær kåring inngår i dag ikke i noen av 
egenskapene i avlsverdi-beregningen, men brukes som seleksjonskriterie i fenotypetesten og som en 
del av rangeringen i Norturas ungdyrkåring. For beskrivelse av lineær kåring, se vedlegg 9.1. 

10 Aktive Avlsbesetninger 
Aktive Avlsbesetninger er innført for å øke avlsmessig framgang og for kvalitetssikring ved salg av 
livdyr.  
For de som kjøper dyr fra Aktive Avlsbesetninger vet at disse besetningene oppfyller minstekrav til 
registreringer, seminbruk og dokumentasjon ved evt. bruk av utenlandsk avlsmateriale.  
De Aktive Avlsbesetningene bidrar til å øke sikkerheten på avlsverdier gjennom flere 
vektregistreringer, genetiske bånd mellom besetninger (seminbruk) og flere avkom bak ungokser som 
skal avkomsgranskes.  
De Aktive Avlsbesetningene er med på å sikre at ungoksene blir brukt i renavl og at vi dermed kan 



dokumentere i avkomsgranskingen at de fungerer i renavl. 
De Aktive Avlsbesetningene bidrar også til økt opp-slutning om avlsarbeidet (forplikter seg å stille 
kalver til disposisjon for fenotypetest). 
Krav for å bli godkjent Aktiv Avlsbesetning ses i vedlegg 10.1. 
  

11 Bonuser og premieringer 
TYR har innført en rekke bonuser og premieringer for å øke oppslutningen om avlsarbeidet med det 
formål å oppnå økt avlsmessig framgang.  
- TYRs Avlsstatuett 
Deles ut til oppdretter av beste okse i fenotypetest den aktuelle årgangen. Se vedlegg 11.1 for 
retningslinjer for tildeling av TYRs avlsstatuett. 
- Eliteoksebonus 
Eliteoksebonus er innført for å øke gjenbruken av eliteoksene og for å sikre at det kommer igjen 
sønner etter disse i det organiserte avlsarbeidet. Se vedlegg 11.2 for beregning av eliteoksebonus. 
- Seminbonus 
Tiltak for å premiere de som har fått fram en god okse til fellesskapet og for å ”avbøte” at 
oppdretter/eier ikke får seminrettigheter. Se vedlegg 11.2 for satsen på semin-bonus.  
- Innkjøpspris ved kjøp av okse til det organiserte avlsarbeidet  
TYR utbetaler en innkjøpspris til produsenter for at de skal selge oksen til TYR. Se vedlegg 11.2 for 
satsene ved innkjøp av okser til det organiserte avlsarbeidet. 
- Aktive Avlsbesetninger 
For å øke antallet Aktive Avlsbesetninger har TYR innført premiering når en produsent for første gang 
har vært godkjent Aktiv Avlsbesetning fem år på rad. Videre er det innført bonuser for Aktive 
Avlsbesetninger som får okse tatt ut til fenotypetest. Se vedlegg 11.2 for satser og vilkår. 
- Medlemsrabatt ved stambokføring 
For å øke andelen stambokførte dyr (og dermed unngå innavl og å øke muligheten for avlsmessig 
framgang) er det innført medlemsrabatt ved stambokføring. Se vedlegg 11.2 for priser i forbindelse 
med stambokføring. 

12 Salg av fenotypetesta okser som bedekningsokser 
TYR har innført salg av fenotypetesta okser som  
bedekningsokser som et avlstiltak. Dette for å øke den avlsmessige framgangen for kjøttfe.  
I selvrekrutterende storfekjøttproduksjon er seminbruken på rundt ti prosent. Resterende nitti prosent 
er naturlig bedekning (sett bort fra et lite knippe embryooverføringer årlig).  
Oksene som tas ut til fenotypetest skal teoretisk sett være de åtti beste avlsoksene av årgangen. Etter 
endt fenotypetest blir de som ikke anses å ha noe å bidra med til avlsarbeidet tatt ut som ”ikke 
auksjonsgodkjente okser”. Øvrige okser auksjonsgodkjennes og selges på auksjonen.  
Den avlsmessige framgangen er ment å øke med dette tiltaket fordi de teoretisk sett beste oksene i 
hver årgang blir brukt i stedet for andre bedekningsokser, fordi sikkerheten er høyere på mange 
egenskaper for disse oksene og fordi disse oksene har dokumentasjon på en del egenskaper som 
andre bedekningsokser mangler dokumentasjon på. 
Se vedlegg 12.1 for Retningslinjer for auksjon av fenotypetesta kjøttfeokser. 
  

 

 

* Alle vedleggene det vises til finnes under avl på TYRs hjemmeside 


