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Avlsverdi
Avlsverdien sier noe om hvor god oksen er 
i forhold til resten av populasjonen for den 
aktuelle egenskapen. Avlsverdiene er standar-
disert, slik at 100 er gjennomsnittet i popula-
sjonen og jo lenger vekk dyret viker fra 100, 
jo bedre eller dårligere enn gjennomsnittet er 
oksen. Tall over 100 er ønskelig, da det tilsier 
at oksen er bedre enn gjennomsnittet på den 
egenskapen. Tall under 100 tilsier at oksen er 
dårligere enn gjennomsnittet for den egen-
skapen. Unntaket for denne regelen er avls-
verdien for fødselsvekt. Det samme prinsippet 
gjelder, høy avlsverdi tilsier at oksen avler 
tyngre kalver enn gjennomsnittet og lav avls-
verdi tilsier at oksen avler lettere kalver enn 
gjennomsnittet, men siden vi ønsker å holde 
fødselsvekten lik som i dag så ønsker vi å bruke 
okser med avlsverdier som ligger nær 100, 
altså okser som avler gjennomsnittlig store 
kalver. 

Sikkerhet
Sammen med avlsverdier publiseres sikker-
hetene, som for kjøttfe er markert som tre, to, 
en eller ingen stjerner. Sikkerheten sier noe om 

Når du sitter med oksekatalogen i hånda og lurer 
på hvilke okser du skal inseminere kuene dine med, 
så kan det fort bli mange tall å forholde seg til. Hva betyr 
egentlig avlsverdiene, og hvordan skal de tolkes?

hvor sikre vi er på at denne avlsverdien er lik 
som dyrets faktisk avlsverdi. Den faktisk avls-
verdien til dyret kan vi aldri fi nne, den avls-
verdien vi bruker er en statistisk tilnærming 
basert på informasjon fra dyret selv, samt 
avkom og andre slektninger, som er korrigert 
for miljø og andre faktorer som har påvirkning 
på egenskapen. Har avlsverdien tre stjerner 
betyr det at vi er sikre på at den publiserte 
avlsverdien er lik den sanne avlsverdien, mens 
om avlsverdien har ingen eller bare en stjerne 
er vi mindre sikre på at avlsverdien er lik den 
faktisk avlsverdien. Når en avlsverdi ikke er 
publisert, så betyr det at sikkerheten er så lav 
at vi ikke kan stole på at den avlsverdien er den 
riktige. 

Egentlig er sikkerheten et tall mellom 0 og 1, 
der 0 er lav sikkerhet og 1 er høy sikkerhet. 
Grunnen til at TYR valgte å bruke stjerner er 
for å lettere synliggjøre hva som er god og hva 
som er dårlig sikkerhet, da dette er relativt for 
egenskapen. Egenskaper med lav arvbarhet 
krever mer informasjon for å få like høy sikker-
het som egenskaper med høy arvbarhet. 

Generelt sett er grensene for hvilke sikkerheter 
som gir hvilket antall stjerner satt etter mengde 
informasjon. En stjerne vil si at det fi nnes infor-
masjon på dyret selv, to stjerner tilsier at det 
også fi nnes god informasjon fra slekt ninger, 
men ikke avkom. Tre stjerner får dyret først 
når informasjon fra avkom er tilgjengelig. 

Endres over tid
Avlsverdier blir regnet ut to ganger i året, en 
gang på våren og en gang på høsten. For de 
fl este dyr så endres de noe fra gang til gang. 
Dette skyldes at ny informasjon kommer til, fra 
egne avkom eller andre slektninger. Over tid 
(fl ere år) vil avlsverdiene til dyret synke, da nye 
generasjoner med avlsdyr kommer. På grunn av 
avlsframgang vil de neste generasjonene gene-
tisk sett være bedre enn de tidligere genera-
sjonene. Avlsframgang er når gjennomsnittet 
i populasjonen øker for egenskapen, og når 
gjennomsnittet øker, så vil de eldre dyrene bli 
«dyttet» lenger vekk fra gjennomsnittet og se 
ut som om de blir dårligere.
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Hva er en avlsverdi, 
og hvordan tolke den?
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og bruker en fullhydraulisk klauvboks av typen KVK 800-1.




