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God kalveavkastning forutsetter god 
fruktbarhet

• Gode drektighetsresultater
• Lav kalvedødelighet
• God tilvekst på kalvene

• Reproduksjonseffektivtet –
viktig for økonomiske resultater 

• Sette mål  → Styre etter målene
• Fruktbarhetsmål

– Kalvingsintervall – 12 mndr
– Drektighet 80-90 dager etter 

kalving
– Innkalvingsalder kviger – ca 24 

mndr 



Er brunstkontroll på kjøttfe 
vanskeligere?

• Mindre tegn? 
– Rase- og avlsbetinget

• Driftsform
– Mindre tilsyn?
– Antall 

observasjonsrunder?
• Kunnskap om 

brunst?
– Mindre tradisjon for 

semin



Hvordan lykkes?

• Kua må komme i syklus
• Vise brunst
• Oppdage brunsten
• Ins. til rett tid
• Befruktning og overlevelse av embryo/foster
• Levende født kalv

• MANAGEMENT!



Igangsetting av syklus -
Inseminasjon

• Igangsetting etter kalving 
– 40 dager etter kalving bør 60% vise brunst 
– 80 dager etter kalving bør >90% vise brunst
– Kvigene bruker normalt ca 20 dager lenger for å komme i 

brunst etter kalving
• Små kviger, kalvingsproblemer, for dårlig hold – gir  forlenget 

avstand
• Registrer og noter brunster før inseminasjonsbrunsten

– Kyr – helst en brunstregistrering før ins.
– Kviger – Optmalt med 2-3 registreringer før ins.







Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ovulasjonen skje ca 30 t etter onset of heat Jfr White og HolsteinundersøkelserBestemme oppstarttidspkt  - vanskelig (i en viss grad m akt.måler)For tidlig ins. – lavere befruktningsrateFor sen ins. – svakere embryo, høyere embryodød





Slim i forbrunsten



Senker lenda og løfter halen



Trådtrekkende, klart og 
klebrig slim



Luftblærer i slimet – Optimalt 
ins.tidspunkt



Brunstblødning 1-2 dager 
etter høgbrunsten



Flere brunsttegn i løsdrift

• Seksuelt Aktive Grupper 
(SAG)

• Ståbrunst/sekundære
brunsttegn

• Interessert i andre dyr 
(gir)

• Interesse fra andre 
(mottar)

Sveberg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Anogenital sniffing, hodehviling og ridning er de mest dominerende sekundære brunsttegnHodeknuffing er et lite sikkert og mer sjeldent symptomChase up – dyr i ståbrunst har en sterk tendens til å ville jage opp andre dyrAll rideaktivitet involverer ei ku i ståbrunsten eller i perioden 4 timer før eller etter ståbrunst



Brunsttegn i løsdrift



Primære og sekundære brunstsymptomer
Hereford + Hereford x Dairy cows (JF Hurnic)



Videoovervåkning av Hereford 
100 d etter kalving Hurnic et al 

Aktivitet Registrert i minst en brunst

Mounting 81 %

Mounted 93 %

Chinpressing 50 %

Chinpressed 50 %

Licking 62 %

Licked 71 %

Sniffing 31 %

Sniffed 33 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sekundære brunstsymptomer beskrives som mindre pålitelige etter som færre dyr viser slike symptomer under brunst. Smtidig ser disse symptomene ut til å være relativt sikre indikatorer for brunst, når de først opptrer (jfr. Guro)  Flere dyr i brunst samtidig i denne undersøkelsen?



Brunstlengde og antall mottatte oppritt
Gjennomsnitt fra ulike undersøkelser



Brunsttegn avhengig av antall kyr i brunst

Ant. pr time

Sveberg et al. 2011


Diagram1

		Ridning initiert		Ridning initiert		Ridning initiert

		Ridning mottatt		Ridning mottatt		Ridning mottatt

		Anogen. Sniff initiert		Anogen. Sniff initiert		Anogen. Sniff initiert

		Anogen. Sniff mottatt		Anogen. Sniff mottatt		Anogen. Sniff mottatt



1 ku brunst

2 kyr brunst

0.53

4.62

1.19

2.26

3.86

3.73

2

3.15



Ark1

				1 ku brunst		2 kyr brunst

		Ridning initiert		0.53		4.62

		Ridning mottatt		1.19		2.26

		Anogen. Sniff initiert		3.86		3.73

		Anogen. Sniff mottatt		2		3.15







Økt antall dyr i brunst øker både antall 
oppritt og brunstens varighet (Floyd et al 
2009)



Ammingas betydning

• Suging virker hemmende på 
frisetting av hormoner 
(GnRH)

• Ammekyr i binge med flere 
kalver mest utsatt

• Suging har mindre negativ 
effekt på beite (nedsatt 
sugehyppighet)

• God fôring og avl på 
fruktbarhet vil forhindre 
negativ effekt



Visuell brunstkontroll
Prosent oppdagede brunster relatert til antall daglige 
brunstkontroller
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Rutiner for brunstkontroll

• En person har hovedansvar
• Kvelds/morgenrunde når dyra  

ligger
• Sjekk kalenderen for aktuelle kyr før 

du går inn
• Stopp i døra for å få overblikk (”Se 

uten å bli sett”)
• Gå runde og se på enkeltdyr
• Gjør enkle notater! 

(kalender/notisbok)

• Husk å sjekke for brunst 3 og 6 uker 
etter inseminasjon!

• Ikke glem drektighetskontrollen!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
EVT.MER I DETALJ OM BRUK AV BRUNSTKALENDER – NOTISBOKSPØR HVA DE SELV GJØR HVOR OFTE DE SJEKKER BRUNST FØR DU TAR NESTE PLANSJE



Når skal kua insemineres?

• Beste inseminasjonstidspunkt:
• Siste halvdel av brunsten (9 t) og de første 6 timene av 

etterbrunsten
• Kyr som er i brunst om morgenen:

• Bør insemineres samme dag, helst om ettermiddagen, ev. 
tidlig neste dag

• Kyr som kommer i brunst senere på dagen eller om kvelden:
• Bør insemineres neste dag – gjerne først på dagen

• Undersøkelser viser at tidspunktet på dagen har svært liten 
betydning, bare man treffer riktig dag



Hjelpemidler i brunstkontrollen

• Gjøre notater
– Brunstkalender
– Noteringsbok

• Aktivitetsmåler
– Observasjonsrate:       

80 -95%
• Rideindikatorer

– Observasjonsrate:
50 – 85%



Alpro





Kvige 1624 er i brunst! LAMPEN BLINKER

Timer siden høy

aktivitet
Besetningens aktivitet

Aktivitetskurven over 60 dager

Dyrets aktivitet

Anbefalt inseminasjon:
15 – 25 t. etter alarm



Antenneplassering - avlesning

• Antenne over 
passasje

• Bærbar antenne



Activity value and interval from alarm to AI. 
Average values for 88 cows and heifers in four beef 
herds

Number of
heat 
observations

Activity
value

Hours from
alarm to AI

Threshold
activity value

Herd 1 
Crossbreds

38 22,5 b* 19,0 b* 4,0

Herd 2 
Hereford

28 7,5 a* 25,9 a* 3,5

Herd 3 + 4
Charolais

47 15,5 c* 21,7 a,b* 4,0

All herds 113 16,0 21,9 (sd 7,8)

* Different letters, significant difference 95% CI  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slå sammen besetning 3 og 4 (Charolais)



Pregnancy rate all herds (n=62)

After 1. AI After all alarm signals
All herds 56% 76%
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Utprøving på kjøttfe – erfaringer og 
resultater

• Noe lavere aktivitetsnivå på 
kjøttfe sammenlignet med 
mjølkeraser

– Justering av alarmgrense 
anbefales

– Utprøvingen kan tyde på 
lavere aktivitet på Hereford

• En må regne med noe flere 
falske negative dyr

– Rolige dyr med marginal 
aktivitetsøkning

• Best resultater når 
transponderen settes på 1-2 
måneder før inseminasjon



Rideindikatorer

• Observasjonsrate
– 50 – 85%
– Må kombineres med 

visuell kontroll!
• Ulike typer – samme 

prinsipp
– Estrotect
– Tail paint
– Kamar

• Mest brukt i 
kvigebinger og på 
beite

• Feilkilder?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sjekk med Buskapsartikkel



Brunstvarsling på mobil

• 19 d etter 
inseminasjon

• 19 d etter 
rapportert brunst

• 18 d etter 
rapportert 
blødning

• 35 d etter ins. for 
dr.kontroll



Fruktbarhet og fôring

• Energibehov
– Størrelse og 

ernæringstilsand på 
kvigene ved ins.

– Holdet ved kalving
– Energitap etter kalving
– Holdet ved ins.

• Proteinforsyning
– Både underskudd og 

overskudd er uheldig

• Mineraler og vitaminer har 
innvirkning på 
fruktbarheten



Gjenopptagelse av brunst etter kalving 
-Herford  (JF Hurnic)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lakterende – ikke lakterende??



Negativ energibalanse kan ha 
ulike konsekvenser

• Forsinket igangsetting av syklus
• Forsinket eller manglende eggløsning
• Forstyrrelser i befruktningsprosessen, flere ubefrukta egg
• Nedsatt kvalitet på embryoet – Embryodød
• Børen – forlenget inflammasjonsperiode, forsinket 

involusjon
• Uheldig for befruktning og overlevelse av embryo



Gjenopptagelse av 
syklus



etter Brit



Hold-tap – Drektighetsprosent  (Gillund et 2001)

• Lite holdtap  (0 – 0,5 poeng)
• Moderat holdtap  (0,75 – 1,0  poeng)
• Stort holdtap  (≥ 1,25 poeng)

• 50 % mindre sannsynlighet for drektighet etter 1. ins ved stort 
holdtap vs lite holdtap

Anbefalt maks holdtap: 0,5 ( – 0,75) 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Resultater fra Hold-undersøkelse (Gillund et al)Avstand fra kalving til konsepsjon – ca 12 d. lengre for hvert hele poeng holdtapAntall ins. per konsepsjon – økning 0,22 for hvert poeng holdtapAvstand fra kalving til første ins. – kun liten forskjell ved varierende holdtapHøyest konsepsjonsrate ved lite holdtapIkke signifikant korrelasjon mellom hold ved kalving og KFI, KSI eller ant. ins.



Anbefalt hold hos kjøttfe  
(Skala 1 – 5)

• Ved kalving: Holdpoeng 3 
– Vårkalvere kan tåle å være litt tynnere  (2,5)
– Hold >3,5 gir økt risiko for kalvingsvansker

• Ved inseminasjon/bedekning: 2,5-3
• Kan tillate noe holdtap (maks 0,5) fra bedekning og framover mot 

siste tredel av laktasjonsperioden (2-2,5)
• Økning etter behov fram mot avvenning
• Ved avvenning: 2,5-3
• Stabilt hold i sintida. Evt. forsiktig økning om nødvendig (0,5 

poeng)

• Kviger ved inseminasjon/bedekning: 2,5-3



Holdet ved kalving – sammenheng med 
eggstokkaktivtet (etter Morrow)
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Hold – fruktbarhet og helse

• Holdet ved kalving og ved inseminasjon -
stor betydning i forhold til:  
– Kalvingsvansker
– Produksjon og helse
– Fruktbarhet

• Forsinket  igangsetting – forlenget avstand fra kalving til 1. brunst
• Brunatmangel, manglende eggløsning, cyster
• Mer omløp / redusert drektighetsrate ved 1. ins
• Forlenget kalvingsintervall
• Større antall tomme og ufruktbare dyr



Semin – Bestilling - Eierinseminering



Kjøttfesæden

• Tappes på Hallsteingården av rasene Hereford, 
Angus, Limousin, Simmental og Charolais

• Kjøttfe ungokser – målgruppe mjølkeprodusenter
– Tilgjengelig på alle dunker

• Kjøttfe eliteokser – spesialiserte 
ammekuprodusenter
– Inseminøren må sørge for å ha aktuelle okser på sine dunker

• Spermvital sæd på kjøttfe?
• Det importeres sæd av Blonde d’aquitaine, 

Tiroler Grauvieh, Dexter, Highland Cattle og 
Belted Galloway.



Spesialbestillinger

• Importsæd av kjøttfe spesialbestilles (untak
mjølkesimmental)

• Kjønnseparert sæd kun som spesialbestilling – dvs. to 
typer sæd fra samme okse.

• Bestilling 7 uker før forventet inseminasjon – bonden 
bestiller.

• Sendes ut bekreftelse ved bestilling
• Kan bevares i dunken i 18 måneder.
• Betales rett etter utlevering  i beholder
• Anvendelse av sæd fra egen beholder – Inseminøren må 

benytte kode produsenteid sæd



Inseminasjon – Service og tilrettelegging

• Respekter innringingstida
• Inseminøren ringer før 

ankomst viss ønskelig
• Kommunikasjon om 

forventninger
• God tilrettelegging gir 

– Større sikkerhet og er 
tidsbesparende for 
inseminør og bonde/røkter

– Mindre stress for dyra
– Bedre 

inseminasjonsresultater
– Fornøyde inseminører 

medfører som regel bedre 
service



• Eierinseminering –
Noe for meg?
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