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Vedtatt av TYRs årsmøte 20.03.2014 



«Maksimal nettoverdi» 
Markeder 

Oksene som TYR tilbyr semin fra skal være det foretrukne valget når det framtidige 

avkommet er ment til storfekjøttproduksjon, uansett om kua oksen brukes på er reinrasa eller 

krysning av ammeku eller er mjølkeku. Med bakgrunn i dette har TYR vedtatt sitt 

overordnede avlsmål. 

Overordnet avlsmål 

Det overordnede avlsmålet på avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er ”Maksimal nettoverdi”. 

Målsetning 

Målsetningen med avlsarbeidet for å nå det overordnede avlsmålet er å avle fram de beste 

dyrene for storfekjøttproduksjon under norske forhold.  

Egenskaper 

Kjøttfekalvene skal fødes uten kalvingsvansker og være livskraftige ved fødsel. De skal ha 

gode kjøttproduksjonsegenskaper (høy tilvekst, bra kjøttfylde, lite fettrekk og god 

spisekvalitet) der kjøttproduksjonen i størst mulig grad er grovfôrbasert og med best mulig 

fôrutnytting. 

Dyrene skal ha et godt og håndterbart lynne og et funksjonelt eksteriør, der særlig gode bein 

og klauver er prioriterte egenskaper å jobbe med. 

Mordyret skal ha god fruktbarhet, kalve lett, ha god helse og et funksjonelt eksteriør. 

Gjennom sin mjølkeproduksjon, fôrutnytting og evne til å ta seg av kalven skal mordyret 

avvenne så tunge kalver som mulig. 

Det er en målsetning å øke andelen kolla dyr. 

Intensivt og ekstensivt driftsopplegg 

TYRs avlsarbeid skal ta høyde for at det i Norge drives både et ekstensivt og et intensivt 

driftsopplegg i ammekuproduksjonen og skal drive et avlsarbeid mot disse to 

hovedretningene.  

Økonomiske vekter (når implementert) 

Avlsmålet til den enkelte rase er beskrevet av en samlet avlsverdi som skal fortelle hvor bra 

dyret er som avlsdyr ut fra rasens avlsmål. Den samlede avlsverdien er satt sammen av 

avlsverdiene for enkeltegenskaper hvor de enkelte egenskapene er økonomisk vektet ut fra 

egenskapens betydning for produsentens økonomi. 

  



Egenskaper som skal inngå i den samlede avlsverdien: 

Totalindeks Gruppeindekser Enkeltindekser 

Samlet avlsverdi 

Fødselsindeks 

Fødselsforløp, kvige 

Fødselsforløp, ku 

Vekstegenskaper, vekt v/0 dagers alder 

Produksjonsindeks 

Vekstegenskaper, vekt v/200 dagers alder 

Vekstegenskaper, vekt v/365 dagers alder 

Slaktevekt 

Slakteklasse 

Fettgruppe 

Morindeks 

Døtres kalvingsevne 

Døtres evne til å avvenne tunge kalver 

 

Bærekraftig avl 

Gjennom et bredt og robust avlsmål, ha styring på innavlsutviklingen og avle vekk genetiske 

defekter skal TYR drive et bærekraftig avlsarbeid.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


