
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
 



Innledning 
TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for det organiserte 

avlsarbeidet på kjøttfe i Norge.  Se TYRs rolle– og ansvarsfordeling ved oppfølging av avlsplanen for å se hvem 

som har ansvaret for de ulike leddene i det organiserte avlsarbeidet.  

Formål 
TYRs avlsmål skal nås ved gjennomføring av TYRs avlsplan. Se dokumentet TYRs avlsmål for beskrivelse av 

disse.  

Virkeområder 
Det er tre hovedområder i det organiserte avlsarbeidet: 

A) Det nasjonale seleksjonsprogrammet 

 A1) Uttak av okser til fenotypetest 

  A2) Uttak av okser til semin 

  A3) Uttak av eliteokser 

B) Utvalg av genmateriale for organisert import til Norge 

C) Avl på buskapsnivå 

Rasene som inngår i det organiserte avlsarbeidet bestemmes av kriterier fastsatt i Kriterier for nasjonalt 

avlsarbeid på kjøttfe. Disse rasene har egne avlsplaner som beskriver vektleggingen av kriteriene i den 

overordnede avlsplanen, samt eventuelle særvilkår. Vektleggingen fastsettes ut fra rasens avlsmål.  

Hovedprinsipper 
Avlsarbeidet på kjøttfe i Norge baseres på følgende hovedprinsipper: 

Kjøttproduksjon på reinrasa og krysninger 
Storfekjøttproduksjonen i Norge er basert på reinrasedyr og krysninger. Avlsarbeidet som ligger til grunn for 

storfekjøttproduksjonen er basert på reinrasa dyr. En avlsframgang i reinrasepopulasjonen gir effekt både på 

reinrasedyr og krysningsdyr i storfekjøttproduksjonen.  

Stambokføring 
Det er de stambokførte dyrene som danner grunnlaget for avlsarbeidet. Kriteriene for at et dyr kan       

stambokføres står beskrevet i Regelverk for stambokføring av kjøttfe i Norge.  

Rasestandard 
Det skal ikke stambokføres dyr som ikke er i henhold til eventuelle rasestandarder. 

Bærekraftig avl 
Det skal drives et etisk riktig avlsarbeid, noe som innebærer å unngå innavl og ikke avle på egenskaper som 

går ut over dyreetikken. Det skal ikke drives avlsarbeid for disruptive mutasjoner på mh-genet. Slike kjente 

disruptive mutasjoner i den norske populasjonen er Q204X og nt821.Det skal ikke avles videre på slike dyr.  

  



Seminokser med ønska egenskaper til markedet 
Det skal tilbys okser som kan møte markedets behov. For alle raser er det mål å tilby et genetisk materiale av 

hanndyr som gir fremgang for alle egenskaper. Det vil si at «allround-okser» skal prioriteres. 

- Utvalget av seminokser for alle raser skal samlet sett dekke kravene til: Gode og funksjonelle dyr under 

norske forhold 

- Gode moregenskaper (døtre som kalver lett, har god fruktbarhet og bra med mjølk til kalven) 

- Lett fødselsforløp i både rein- og krysningsavl 

- God produksjon i både rein- og krysningsavl 

 

Ut over dette har enkelte raser andre typer okser TYR skal kunne tilby. Dette kan være kollethet, fullblods eller 

kjøttfylde.  

 

 

 

A) Det nasjonale seleksjonsprogrammet 
For å tilby markedet de ulike typene okser skissert tidligere, må dette gjenspeiles i kriteriene i seleksjonen i de 

ulike ledd i det organiserte avlsarbeidet. 

A1) Uttak av okser til fenotypetest 
De fleste egenskapene registrert i fenotypetest er knyttet til effektiv og høy kjøttproduksjon. Øvrige ønskede 

egenskaper må vektlegges ved inntak til test. Okser med potensiale for gode allroundegenskaper skal prioriteres.  

Krav til far 
Far til aktuelle testkandidater skal ha sikre tall for fødselsforløp og moregenskaper, enten gjennom høy sikkerhet 

på norske avlsverdier eller gjennom dokumentasjon fra oksens opprinnelsesland. Dette vil i praksis si norske 

eliteokser eller avkomsgranska importokser. Kravet kan fravikes dersom far er spesielt interessant på grunn av 

slektskap eller spesielle ønskede egenskaper. 

Før hver insemineringssesong settes det opp en oversikt over hvilke okser som er prioriterte fedre inn til test av 

de kalvene som blir født etter den aktuelle insemineringssesongen.  
 

Prioriteringsrekkefølge av norske og utenlandske fedre opplyses om i de enkelte rasers avlsplan. Oksekalver kan 

bli uaktuelle dersom fedrenes avlsverdier forandrer seg i uønsket retning til sønnene skal tas ut til test.  



Krav til mor 
Mor til aktuelle testkandidater skal slektskapsmessig være av interesse. For å være aktuell som testoksemor må 

kua ha gode avlsverdier, ikke være negativt avvikende på lynne eller eksteriør og ha normal helse. 

• Mor til aktuelle testkandidater bør ha registrerte vekter for 0-dager, 200-dager og 365-dager 

• Mor til aktuelle testkandidater må ha fødselsindeks på minimum 90. 

I de tilfeller moras avlsverdier er usikre skal man se på forfedrenes avlsverdier.  

Krav til oksekalv 
Oksekalven skal ha interessant avstamning, og ikke være negativt avvikende på lynne eller eksteriør. Det bør 

tilstrebes å teste ut halvsøskengrupper på tre til fem kandidater etter samme far for å finne de beste 

kombinasjonene og for å unngå at miljøforhold er avgjørende for at en okselinje blir med videre i avlen eller ikke.  

Aktuelle testoksekandidater må tilfredsstille minimumskrav for følgende egenskaper: 

Egenskap 

Fødselsindeks  

Avlsverdi for forventet fødselsvekt hos avkom (Vekstegenskaper, vekt ved 0 dagers alder) 

Vekt ved fødsel 

Avvenningsvekt (K200) 

* Det aksepteres dokumentasjon på foreldrenes avlsverdier i hjemlandet dersom dette viser at kalven forventes å tilfredsstille 

minstekravet hvis sikkerheten på den norske avlsverdien er for lav. 

Minimumskravene for hver rase står beskrevet i rasenes avlsplaner.   

Krav til aktuelle testokser ut over avlsfaglige kriterier er beskrevet i Regelverk for fenotypetesting av kjøttfe i 

Norge. 

  



A2) Uttak av okser til semin 

Rangering 
Rangtallet brukes som utgangspunkt i utvelgelsen av seminokser etter endt test, og skal gjenspeile rasenes 

avlsmål for produksjonsegenskapene. For å nå målet om flest mulig allroundokser i semin, må rangtallet ses i 

sammenheng med seminkadidatenes øvrige kvaliteter. I likhet med funksjonelle egenskaper, kan slektskap og 

avlsverdier for fødsels- og moregenskaper medføre omrangering ved uttak av seminokser.  

Egenskap Beskrivelse 

Tilvekst Gjennomsnittlig daglig tilvekst i testperioden (g/dag) 

Grovfôropptak Gjennomsnittlig daglig grovfôropptak i testperioden (FEm/dag) 

Fôrutnytting Fôrforbruk per kilo tilvekst i testperioden, korrigert for ulikt vedlikeholdsbehov 

Eksteriør Samlepoeng” helhet” fra lineær kåring 

Ryggmuskeldybde Størrelse på ryggmuskel 

Marmorering % intramuskulært fett i ryggmuskelen 

Fettdybde Tykkelse på fettrand 

 

Prioritering av okser for semin 
Det skal tilstrebes å ta ut okser til semin med gode allroundegenskaper*. De skal være gode representanter for 

rasen og ikke ha avvikende lynne eller eksteriør. Det helhetlige uttaket av seminokser av hver rase skal dekke 

rasens og markedets behov. 

Ordinære seminokser som har gode avlsverdier for moregenskaper* skal vurderes tappet for kjønnsseparerte 

hunndyrceller så fremt sædkvaliteten er god nok.  

*Hvis de norske avlsverdiene er usikre, aksepteres det dokumentasjon på foreldrenes prestasjon i Norge og/eller i 

utlandet. 

 

Okser som markedet etterspør og som TYR mener egner seg for kjønnsseparering av hanndyrceller skal 

kjøpe/eies av TYR og gå inn i slik produksjon hvis sædkvaliteten er god nok.  En okse kan bli uttatt både som 

ordinær seminokse og til produksjon av hanndyrceller. 

Ønskede kvalifikasjoner for okser som skal produsere kjønnsseparerte hanndyrceller: 

- Rangtall eller testavlsverdi over gjennomsnittet for rasen. 
- God på grovfôropptak og fôrutnytting 
- Gode egenskaper for fødsel 
- Gode egenskaper for produksjon, slakteklasse, ryggmuskel osv.  
- Ei kåring uten alvorlige avvikskoder 

 

Slektskap 
Seminokser må vurderes slektskapsmessig opp mot tidligere norske semin okser. Dette gjelder både mor og far 

til aktuelle seminokser. Se rasenes avlsplan for spesifikasjoner.  

Øvrige krav til seminokser og auksjonsgodkjente okser 
• Okser med negativt avvikende lynne skal ikke auksjonsgodkjennes. 

• Seminokser må oppnå minst 7 i Helhet på lineær kåring. 

• Slektskap, eksteriørmessige svakheter (særlig bein og klauver) eller uønsket utvikling i oksens 

avlsverdier kan gi omrangering i forhold til Rangtall. Det skal være andre tungtveiende årsaker dersom 

slike okser skal tas ut til semin. Okser med skruklauver og/eller svake ytterklauver skal ikke tas ut til 



semin eller auksjonsgodkjennes.  

Se rasenes avlsplaner for mer detaljer og ytterligere kriterier. 

A3) Uttak av eliteokser og bruksokser 
 

Eliteokser 
 må ha minimum 100 i totalindeks. Videre bør oksen ha indeksverdi minimum100 for hver av de tre del-

indeksene:  

- fødselsindeks 

- produksjonsindeks 
- Morindeks*    

*Eliteokser som frontes som moregenskapsokser bør ha tre stjerners sikkerhet for alle moregenskaper. 

Oksen må ha publisert alle tre delindekser for å få status som eliteokse. For å sikre god bredde i avlen, skal det 

også tas hensyn til slektskap med andre eliteokser. 

Bruksokser  
Bruksokser er et supplement til eliteoksene dersom sammensetningen av eliteokser for en rase ikke dekker 

behovet for okser med særlig gode egenskaper for kalving eller produksjon. Oksene må være 4 år eller eldre. 

Sønner etter bruksokser er ikke prioritert til fenotypetesten. 

B) Import av genmateriale i avlsarbeidet 
Kriterier ved import av genmateriale: 

• Skal harmonere med norske produksjonsforutsetninger og avlsmål. 

• Bør ha høy sikkerhet på egenskapene i hjemlandet. 

• Bør være lite beslektet med den norske populasjonen. 

• Skal i hjemlandet ha gitt lite kalvingsvansker som far til kalven. 

• Skal oppfylle norske krav til stambokførbarhet. 

• Skal være i henhold til rasestandarden. 

• Skal være fri for mutasjoner og sykdommer som er spesifisert i de enkelte rasers avlsplaner. 

Det skal være tungtveiende og godt begrunnede årsaker til at disse punktene kan fravikes. Det er særlig hensyn 

til å få inn lite beslektet avlsmateriale som kan være årsaken til at enkelte av kravene over kan fravikes. Se 

rasenes avlsplaner for mer detaljer og ytterligere kriterier. 

C) Avl på buskapsnivå 
For en avlsmessig framgang for den norske populasjonen oppfordres den enkelte produsent å følge de samme 

prinsipper ved avl på buskapsnivå som avlsarbeidet i det organiserte avlsarbeidet. Dette innebærer blant annet at 

det ikke skal avles videre på, eller omsettes dyr som: 

• Har negativt avvikende lynne. 

• Har negativt avvikende eksteriør, særlig de som av åpenbart arvelige årsaker har bein-/klauvlidelser 

(spesielt fransk beinstilling, skruklauver eller bratte ytterklauver). 

• Har dårlig fruktbarhet. 

• Gir avkom med mye fødselsvansker eller dårlig kalvingsevne. 

• Er disponert for skjedeprolaps eller børframfall.  

• Har kjente genetiske defekter (hypotrichosis, distruptive mutasjoner på Mh-genet etc.) 

• Avlsokser av rasen charolais bør ha kjent ataksistatus 

Videre innebærer det at det bør avles videre på dyrene med de beste avlsverdiene og at vektleggingen av 

kåringspoeng og samlet avlsverdi benyttes også i avlsarbeidet i den enkelte besetning.  

 


