
Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Storfe 2016

10.-11. november 2016

Ole H. Okstad
Fagrådgiver - Storfe



Dyrematerialet

• Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale 

avlsarbeidet

• Viktig med reinraseavl, men med en marginal 

produksjon kan det være fornuftig å se og tenke litt 

utafor boksen



Grisen har skjønt det

• Norsvin har i 25-30 år bedrevet en bevisst 

krysningsavl for å utnytte potensialet i hver rase

• Hvorfor skulle ikke storfeprodusentene klare det?



Krysningsavl – tall fra USA

• 10 % økning i fruktbarhet

• 10 % forbedring i kalvingsvansker

• 7-8 % økning i antall avvente kalver

• 5-10 % økning i melkeytelse

Rett krysningsavl kan øke vekta på kalver avvent per ku 

med 15-23 % avhengig av krysningsopplegg – bevisst 

krysningsopplegg!

Mål:

Små mordyr 

med høy ytelse



Krysningsfrodighet / Heterosiseffekt

• Ved krysning av to raser som er lite beslektet vil avkommet bli

bedre enn gjennomsnittet for begge foreldrene

• Krysningsfrodigheten gir seg særlig utslag i økt veksthastighet, 

levedyktighet og fruktbarhet

• Gir negativ effekt på kalvestørrelse
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• Indekser kan ikke sammenlignes direkte mellom raser, men 

de kan gi en pekepinn

• Målet må være å ha ei effektiv ku

• Hvilke kjøttfekrysninger vil gi best effekt?



Fôrtilgang og fôrbehov

• Dyr som krever intensiv fôring bør med fordel gå på 

gode beiter. Kua skal forsvare et større 

vedlikeholdsbehov med høyere avvenningsvekt på 

kalven. Denne kua har også større forutsetninger 

for å gi en høyere avvenningsvekt

• Ekstensive krysninger vil klare seg bedre på 

skrinne beiter enn intensive. De har et mindre 

vedlikeholdsbehov, men de har også en lavere 

forventa avvenningsvekt på kalven sin



Avvenningsvekter og fôrbehov

Dersom ei ku på 600 kg avvenner en kalv på 250 kg, 

mot ei ku på 800 kg som avvenner en kalv på 300 kg:

Ku; 600/800 = 75 % av levendevekt

Kalv; 250/300 = 83 % av vekt

Fôrbehov 600 kg: 5,3 FEm per dag  1635 FEm per år

Fôrbehov 800 kg: 6,4 FEm per dag  2328 FEm per år



Slakteresultat ulike krysninger

RASEGRUPPE Slaktevekt Slakteverdi Fett Klasse Alder

dager

Alder 

mnd

Slakte-

tilvekst

200-

dagersvekt

Lett mor,

lett far

296,1 12790,5 2+ O 554,5 18,5 496,5 263,2

Lett mor,

tung far

321,7 14621,6 3- R 525,9 17,5 570 284,7

Tung mor,

lett far

298,2 13454,5 3- R- 524,9 17,5 527,3 272,7

Tung mor,

tung far

340,1 16151,7 2+ R+ 519,8 17,3 611,2 303,3

Kilde: Animalia



Krysninger og krysningsavl

• Tilpasse rase til hver enkelt ku, og bruken av 

avkommet

• Ta høyde for krysningsfrodighet

• Del inn i mor- og farraser – skal avkommet brukes 

som ammeku, eller slaktedyr? 

• Lett rase på kviger og tung rase på kyr

• Merk: Det skal alltid være reinrasa okse som far!



Forslag til krysningsopplegg

NRF Rase 1

Lett/moderat rase

Mordyr
Rase 2

Lett/moderat rase

Rase 3

Tung rase

SlaktedyrKommende mordyr 

eller moderate slaktedyr

Første 

kalving

Fra andre 

kalving
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Størrelse 

fôr-

kostnad

Melk Kalv.-

vansker

Avvenn.-

vekt

Tilvekst Slakte-

klasse

NRF 1 1 1 4 6 6

A.A 2 4 2 6 4 4

Heref. 3 5 3 5 5 5

Char. 5 3 5 2 2 2

Lim. 4 6 4 3 3 1

Sim. 6 2 6 1 1 3

Tabellrangering raser



Bruk av kjøttfe i melkebesetningen

• Bruk kjøttfesemin på de eldre kyrne

• Bruk kjønnsseparert sæd på de beste 

kvigene/kyrne 

• Ved å bruke kjøttfe på det samme antall dyr som 

det er brukt KS sæd på, vil en sikre rekrutteringen 

og i snitt få en høyere avlsfremgang i 

melkekubesetningen

• Krysningsokse som er 50/50 NRF/Charolais gir en 

økning på omlag 4500 kroner netto slakta



Ha i bakhodet:

• Farrase styrer drektighetslengden – NRF brukes 

som referanse:

• NRF: 281 dager (0)

• Aberdeen Angus:   279 dager (-2)

• Hereford: 282 dager (+1)

• Simmental: 286 dager (+5)

• Charolais: 286 dager (+5)

• Limousin: 290 dager (+9)



Raser til bruksdyrkrysning

• Hereford og Aberdeen Angus gjør seg meget godt 

som farrase til krysningsmordyr – disse gir mindre 

og billigere mordyr. Disse er nøysomme beiteraser 

som tåler karrige områder. Det gjør ikke de tunge 

rasene

• Disse kan igjen bedekkes/insemineres med tyngre 

raser som Charolais, Limousin og Simmental

• Se an indekser «Døtres kalvingsevne» på far til kua 

(kalvingsvansker far til ku)

• Se an indeks på fødsel på terminaloksen (far til 

sluttproduktet)



Oppsummering

• En er altså nødt til å se an gårdens 

ressursgrunnlag ved valg av kjøttfekrysninger/-rase

• Fôr- og beitebehov er vesentlig for å finne 

lønnsomhet i produksjonen

• Avvenningsvekta på kalven skal «betale» 

fôrbehovet til kua



Spørsmål?



Prising av livdyr

• Prisen på kalv er oppjustert siste år

– Innført vekttillegg og kvalitetstillegg

– Fordele inntekt

– Det må være lønnsomt å selge kalv til liv

– Utfordring med høy slaktepris i strøk med høyt 

distriktstillegg

• Innført trekk 700 kr for annen melkerase enn NRF –

mer enn 50 % krysning

• Besetninger med Holstein kan få tillegg for 

kjøttferase i stedet for trekk, dersom det krysses inn 

kjøttfe i kyr det ikke skal avles videre på



Kilde: Nortura



Kilde: Nortura


