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I følge avlsplanen av 2001 skal prinsippet om en differensiering av testplasser for de fem 
store raser videreføres etter utvidelsen av testkapasiteten i 2003. Differensiering av 
testplasser mellom rasene er videreført jfr. Avlsplanen. 

 
Økonomiske hensyn 

 

Styret i TYR ser ingen mulighet til å benytte fellesskapsmidler på raser som ikke har over 1000 
førstegangsinsemineringer på årsbasis. Dette fordi TYRs utgifter ved driften av Staur i stor 
grad finansieres av inntekter fra sædsalget.  

  

Avlsmessige hensyn 
I avkomsgranskingen kreves det minst 250 kalvinger på NRF-kyr med mer enn én kalving for 
at en okse kan avkomsgranskes med tilfredsstillende sikkerhet. Om lag halvparten av 
kjøttfeinsemineringene foregår på ammeku, mens den andre halvparten foregår på mjølkeku. 
Det vil si at det må være minst fem hundre insemineringer som gir drektighet for at det skal bli 
250 kalver i krysning med NRF. Videre er cirka 15 prosent av kalvingene i krysning med NRF 
etter førstegangskalvere av NRF. Her blir tallene for usikre til at de kan brukes og kan derfor 
ikke bli med i beregningene. I tillegg er noen av krysningskalvene etter eliteokser av kjøttfe. 
Det må derfor bli født cirka 300 kalver i krysning med NRF for å gi stor nok avkomsgruppe etter 
én seminokse.  
Det bør være minst to seminokser av en rase per år for å ha noe å sammenligne med. Da det 
må bli født minst 300 kalver per okse i kryssing med NRF per år vil det si minst 600 kalver for 
to okser. Og dermed minst 1200 kalver totalt (ammeku og mjølkeku som mødre til kalvene) 
per år etter inseminering. 
 

Øvrige hensyn 
 
Dersom en rase skal få tilgang på testplasser må den vise seg å være interessant for norske 
ammekuprodusenter, TYRs medlemmer og storfenæringen for øvrig. I forutsetningene som er 
listet opp under er det derfor satt klare krav til mordyrtall og seminbruk.  
Testing kan med bakgrunn i disse grunnprinsipper foregå ved å gjøre en fullverdig test.  
 
 

FULLVERDIG TEST 
 

o Minimum 500 mordyr i SFK 
o Minimum 1000 insemineringer på årsbasis 
o Krav til påmeldte dyr og besetninger/fedre 
o Antall plasser tildeles etter gjeldene regler 
o Test i henhold til Avlsplan (semin) 

 
Beregningsmodellen er satt opp av avlsmessige og markedsmessige hensyn.  
Antall seminokser av en rase bestemmes ut fra forbruket av rasen. Forbruket 
er viktig av økonomiske hensyn men minst like viktig å få store nok 
avkomsgrupper bak en okse.  
Videre er det ikke noe avlsmessig poeng å ha store avkomsgrupper bak en 
okse dersom det ikke er noe gjenbruk av de norske seminoksene. Det hadde 
vært billigere å produsere all sæden fra én okse. Det må derfor være et poeng 
at sæden skal brukes igjen i renavlen dersom det skal tas ut flere seminokser 
av en rase. Gjenbruk tas derfor med i modellen. 
 
 
Modell for fordeling av testplasser: 



1. Antall testokser tatt ut til semin 70% 
2. Gjenbruk av norsk semin i renavl  30% 

 
Totalt antall seminokser fra raser med nasjonal avl skal totalt være 16. 
Antall testokser pr. rase må minst være 2. 
Seminsalg pr ny 1000 kan utløse en ny seminokse, men med semintall for 2014 som 
indeksår.  

 
 
Tallene fra SFK er pr. 31. desember hvert år (årsoppgjør i Storfekjøttkontrollen). 
 
Krav til antall påmeldte testkalver og antall påmeldte besetninger/ fedre er: 

- Antall påmeldte testkandidater 
Minst dobbelt så mange påmeldte testkandidater* som antall tildelte testplasser 

- Antall påmeldte besetninger 
Testkalver fra minst like mange besetninger som antall tildelte testplasser.  
 
 
* Testkandidat = oksekalv innrapportert til Storfekjøttkontrollen innen gjeldende frist i 
mai og påmeldt ved P-bevis til TYR innen gjeldende frist. 

 
 

Beregningsmodell for fordeling av testplasser for testomgangen 
(Tallene er for testomgangen 2016/2017) 
 

 

 

 

Rase 

Antall 
sem. 
okser 

Antall 
testplasser  
i forhold til 
seminokser % gjenbruk 

Fordeling av  
testplasser 
etter 
gjenbruk 

Antall  
testplasser 

 
 
Endelig 
fordeling 

Angus 2 10 16,0 14,8 11,4 11 

Charolais 5 25 24,1 22,2 24,2 24 

Hereford 2 10 13,6 12,6 10,8 11 

Limousin 5 25 12,1 11,2 20,9 21 

Simmental 2 10 21,0 19,3 12,8 13 

  16 80 86,9 80,0             80,0  80 

  Vekting 0,7 Vekting 0,3    

 

 

 

 

 

 

 

Rase 

Antall  
stambokførte 
mordyr 
(2015) 

Antall kalver 
etter norsk 
semin 
(2015) 

Seminbruk  
sist år 
(2015) 

Angus 1204 193 2133 

Charolais 2467 595 6831 

Hereford 1342 183 2507 

Limousin 1970 239 6593 

Simmental 606 127 1792 



 

 

 


