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TYRS AVLSMÅL FOR KJØTTFE
I NORGE
«Maksimal nettoverdi»
Markeder
Oksene som TYR tilbyr semin fra skal være det foretrukne
valget når det framtidige avkommet er ment til storfe
kjøttproduksjon, 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».

VERSJON 1
Vedtatt av TYRs
årsmøte 20.03.2014.

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 egen
skapens betydning for produsentens økonomi.
Egenskaper som skal inngå i den samlede avlsverdien:
Totalindeks

Gruppe
indekser

Fødselsforløp, kvige

Målsetning
Målsetningen med avlsarbeidet for å nå det overordnede
avlsmålet er å avle fram de beste dyrene for storfe
kjøttproduksjon under norske forhold.

Fødselsindeks

Det er en målsetning å øke andelen kolla dyr.

Intensivt og ekstensivt driftsopplegg

Fødselsforløp, ku
Vekstegenskaper,
vekt v/0 dagers alder
Vekstegenskaper,
vekt v/200 dagers alder

Egenskaper
Kjøttfekalvene skal fødes uten kalvingsvansker og være
livskraftige ved fødsel. De skal ha gode kjøttproduksjons
egenskaper (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.

Enkeltindekser

Samlet
avlsverdi

Produksjons
indeks

Vekstegenskaper,
vekt v/365 dagers alder
Slaktevekt
Slakteklasse
Fettgruppe
Døtres kalvingsevne

Morindeks

Døtres evne til å avvenne
tunge kalver

Bærekraftig avl
Gjennom et bredt og robust avlsmål, ha styring på innavls
utviklingen og avle vekk genetiske defekter skal TYR drive
et bærekraftig avlsarbeid.

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.
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VERSJON 7

TYRS OVERORDNA AVLSPLAN
FOR KJØTTFE I NORGE
Innledning

Rasestandard

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 ansvars
fordeling ved oppfølging av avlsplanen for å se hvem
som har ansvaret for de ulike leddene i det organiserte
avlsarbeidet.

Bærekraftig avl

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 avls
arbeid 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.
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Vedtatt av TYRs
styre 17.12.2013.
Sist revidert av TYRs
styre sak 29. 25.02.20.
Endringer vises i kursiv.

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

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 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 markedenes ulike
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

Utvelgelse av okser i det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge

C

B
Gode
kombinasjoner

- God ut fra norske avlsmål
- Lite kalvingsvansker
- Tilfredstillende sikkerhet på tall
- Lite beslektet med den norske populasjonen

Utenlandske
seminokser

A
Eliteokse

- Avstamning
- Avlsverdier
- Eksteriør

3
Påmeldt testokse

- Avstamning
- Avlsverdier
- Eksteriør
- Tilvekst
- Moras helse

1

Seminokse (ungokse)

2

Okse i fenotypetest
80 okser årlig

- Grovfôropptak
- Fôrutnytting
- Tilvekst
- Eksteriør

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 inseminerings
sesongen. 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.

- Kalvingsvansker - Døtres
- Dødfødsler
kalvingsevne
- Tilvekst
- Mjølke- Kjøttfylde
produksjonsevne
- Lite fett
16 okser årlig

- Hanndyrfruktbarhet
- Ridelyst
- Lynne

- Kjøttfylde
- Lite fett
- Marmorering
- Lynne

Krav til oksekalv
Oksekalven skal ha interessant avstamning, 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.
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A2) Uttak av okser til semin
Rangering
Rangtallet brukes som utgangspunkt i utvelgelsen av semin
okser 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 seminkandidatenes øvrige kvaliteter. I likhet med
funksjonelle egenskaper, kan slektskap og avlsverdier for
fødsels- og moregenskaper medføre omrangering ved uttak
av seminokser.

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

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

Øvrige krav til seminokser og auksjonsgodkjente okser

Ryggmuskeldybde

Størrelse på ryggmuskel

Marmorering

% intramuskulært fett i ryggmuskelen

• Okser med negativt avvikende lynne skal ikke auksjonsgodkjennes.

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 mor
egenskaper* skal vurderes tappet for kjønnsseparerte
hunndyrceller så fremt sædkvaliteten er god nok.
Okser som markedet etterspør og som TYR mener egner

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

Slektskap
Seminokser må vurderes slektskapsmessig opp mot
tidligere norske seminokser. Dette gjelder både mor og far til
aktuelle seminokser. Se rasenes avlsplan for spesifikasjoner.

• 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 auksjons-		
godkjennes.
Se rasenes avlsplaner for mer detaljer og ytterligere kriterier.

A3) Uttak av eliteokser og bruksokser
Eliteokser
Eliteokser må ha over 100 i totalindeks. Videre bør oksen ha
indeksverdi over 100 for hver av de tre delindeksene:
- 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
Et supplement til eliteoksene hvis sammensetningen av
eliteokser for en rase ikke dekker behovet for okser med
særlig gode egenskaper for kalving eller produksjon.

Foto: Grethe Ringstad
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 ksene må være 4 år eller eldre. Sønner etter bruksokser
O
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.

Foto: Grethe Ringstad
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VERSJON 6

ROLLE- OG ANSVARSFORDELING
VED GJENNOMFØRING AV TYRS
AVLSPLAN
Innledning
Dette dokumentet beskriver rolle- og ansvarsfordeling av
gjennomføringen av det organiserte avlsarbeidet på
kjøttfe i Norge.
TYR er tildelt ansvaret for gjennomføringen av det
organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge, men TYR har
delegert til ulike ledd i organisasjonen å gjennomføre de
ulike vedtakene.
TYRs overordnede avlsmål er vedtatt i 1998 i «Omforent
plan for kjøttfeavlen i Norge».

Avlsmål – Avlsplan – Avlstiltak
Avlsmålene fastsetter hva som er målet for kjøttfeavlen i
Norge. For å nå disse målene er det utarbeidet en avlsplan
som beskriver hvordan det organiserte avlsarbeidet er lagt
opp for å nå alvsmålet. I det organiserte avlsarbeidet er
reinrasepopulasjonene virkemidler for å nå avlsmålene og
produksjons-/lønnsomhetsmålene. Det er derfor utarbeidet
spesifikke avlsplaner for rasene som inngår i det organiserte avlsarbeidet. Innholdet i rasenes avlsplaner kan ikke
være motstridende med den overordnede avlsplanen. Det
er fastsatt egne retningslinjer som beskriver kravene for om
en rase inngår i det nasjonale avlsarbeidet.
For å få avlsplanen til å fungere er det innført en rekke
organiserte avlstiltak som gjør at hvert enkelt ledd i avls
planen får så sikre data som mulig.
Til de enkelte avlstiltakene er det utarbeidet retningslinjer,
regelverk eller instrukser som får disse til å fungere.
En endring i avlsmålet kan gjøre at avlsplanen må forandres
og avlstiltak må fjernes eller legges til. En økt oppslutning
eller en forbedring i enkelte avlstiltak kan gjøre at avls
planen må forandres fordi behovet bortfaller for andre og
mer kostnadskrevende avlstiltak.

Vedtak
Det overordnede Avlsmålet for kjøttfe i Norge vedtas av
TYRs årsmøte. Avlsrådet har årlig en vurdering om de skal
foreslå en endring i Avlsmålet. Forslag til endring over
sendes styret som behandler forslaget og sender saken
til årsmøtet.
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Vedtatt av TYRs
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Sist revidert av sak 82
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Endringer vises i kursiv.

TYRs overordnede avlsplan vedtas av TYRs styre etter innstilling fra TYRs avlsråd, som har en årlig gjennomgang av
avlsplanen.
TYR og raselagenes avlsutvalg har årlig en gjennomgang
av den respektive rasens avlsplan og fremmer eventuelle
forslag til endringer for raselagets årsmøte. Raselagets
årsmøte oversender sin innstilling til TYRs administrasjon
for en uttalelse før den reviderte avlsplanen vedtas endelig
av TYRs styre.
TYRs organiserte avlstiltak vedtas av styret i TYR etter
innstilling fra TYRs avlsråd.
Kravene og regelverkene bak hvert avlstiltak vedtas av
TYRs avlsråd etter å ha blitt godkjent av styret i TYR. Det
skal være en årlig gjennomgang av alle avlstiltakenes
retningslinjer, krav og regelverk.

Gjennomføring av avlsplanen
TYR har det overordna ansvaret for avlsarbeidet på kjøttfe,
men har delegert utføringen av det organiserte avlsarbeidet
til ulike ledd i organisasjonen. Kriteriene er vedtatt i TYRs
overordna avlsplan, med eventuelle tilleggskrav eller mer
spesifikke krav i rasenes avlsplaner.

Utvelgelse av anbefalte fedre til semin
Med utgangspunkt i den overordnede avlsplanen og rasenes
avlsplaner settes det før hver insemineringssesong opp en
prioriteringsliste over hvilke okser det ønskes å teste sønner
etter i den aktuelle testomgangen. TYR lager en innstilling
som sendes til de enkelte avlsutvalgene. Avlsutvalget i raselaget kan komme med skriftlig innspill til endringer som deretter drøftes i et telefonmøte mellom avlsutvalget og TYR.
Ved uenighet tas saken til avlsrådet representert ved raser
med nasjonalt avlsarbeid.

Utvelgelse av okser til fenotypetest
Etter endt påmelding til fenotypetest utarbeider TYRs
administrasjon en prioritert innstilling på hvilke okser som
skal besiktiges med utgangspunkt i kriteriene satt i avls
planene samt aktuelle regelverk om hvilke okser som skal
tas ut til fenotypetest. Innstillingen sendes til hvert avls
utvalg i raselagene. Har avlsutvalget innvendinger til TYR sitt
forslag kommer avlsutvalget med skriftlig tilbakemeldinger
som deretter drøftes i et telefonmøte mellom avlsutvalget
og TYR. Hvilke kalver som til slutt er aktuelle for besiktigelse
bestemmes av TYR.

Offentlige lover
og forskrifter

Instruks for TYRs
rolle og ansvars
fordeling ved
oppfølging
av avlsplanen

AVLSMÅL

Interne regelverk og rutiner

TYRs overordnede
avlsplan for kjøttfeavl
i Norge
TYRs
organiserte
avlstiltak

Kriterier for en
rases deltagelse
i det nasjonale
avlsarbeidet

Eksempel:
Regelverk for fenotypetesting i
Norge, Stambokføringsregelverk,
Krav for å bli aktiv avlsbesetning

Spesifikke avlsplaner
for rasene med
nasjonalt avlsarbeid

Besiktigelse av aktuelle testkalver gjøres av personer som
har kompetanse for dette. De skal ha deltatt på kurs i regi av
TYR for uttak av testkalver. Ved besiktigelse skal kalven stå
på fast underlag og være veid på vekt.
For hvert uttak av de tre puljene setter TYR opp en inn
stilling til hvilke kalver som skal tas ut. De forskjellige raselag
orienteres og kan komme med skriftlig innspill som deretter drøftes i et telefonmøte mellom avlsutvalget og TYR.
Uenighet mellom TYR og avlsutvalget tas til avlsrådet der
representanter fra nasjonalt avlsprogram deltar.

Utvelgelse av okser etter endt fenotyptest
Det arrangeres Avlsutvalget dag på Staur før endelig
innstilling lages av TYR. TYR utarbeider en innstilling på
kategoriene, semin, reserve og auksjonsgodkjent for alle
testkandidater etter endt test. Dette gjøres ut i fra feno
typetestresultat, avlsverdier og kriterier i TYRs overordnede
dokumenter og raselagenes avlsplaner. Innstillingen sendes
til avlsutvalget i raselaget for innspill og diskusjon, senest
5 dager før uttak. Har raselaget innspill til innstillingen leveres dette skriftlig og diskuteres i et telefonmøte. 48 timer
før endelig uttaksmøte skal alle innstillinger sendes til et
testuvalget bestående av Team avl, en representant fra hvert
raselag med nasjonal avl og en representant fra styret i TYR.
Testuvalget møtes på teststasjonen for å gjøre endelig uttak
på alle kategorier for alle raser.

Utvelgelse av eliteokser og bruksokser
Utvelgelse av elite- og bruksokser gjøres ut i fra doku
menterte avlsverdier og informasjon fra bruksdyrkrysning
og det skal være i tråd med TYRs overordnede regelverk og
rasenes avlsplaner. Hvis sammensetningen av eliteokser
for en rase ikke dekker behovet for okser med særlig gode
egenskaper for kalving eller produksjon kan det tas ut bruks
okser for å dekke behovet. TYR lager en innstilling som
sendes til de enkelte avlsutvalgene. Avlsutvalget i raselaget
kan komme med skriftlig innspill til endringer som deretter
drøftes i et telefonmøte mellom avlsutvalget og TYR. Ved
uenighet tas saken til avlsrådet.

Utvelgelse av importokser
TYR og raselagets avlsutvalg tar årlig ut hvilke okser det
skal importeres semin av for å supplere de tilgjengelige
norske seminoksene på slektskap og egenskaper. Ved
eventuell uenighet sendes saken over til TYRs avlsråd som
fatter endelig vedtak etter godkjenning fra styret.

TYR har enerett til å bestemme hvilke raser og hvor mange
okser som skal tas ut til produksjon av hanndyrceller.
Dette bestemmes ut i fra markedets behov og økonomiske
konsekvenser. TYR innstiller ovenfor raselagenes avlsutvalg
hvilken okse som tas ut for produksjon av hanndyrceller i
innstillingen til uttak etter endt fenotypetest.
Foto: Torill Sagvik
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VERSJON 6

KRITERIER FOR NASJONALT
AVLSARBEID PÅ KJØTTFE
I NORGE
Økonomiske hensyn
Utgifter til driften av fenotypetesten på Staur finansieres
over TYRs driftsbudsjett. Inntekter kommer fra TYRs
medlemmer og offentlige midler.
Salg av semin som produkter fra norsk avlsarbeid er viktig
bidrag, med den bakgrunn må rasene ha minst 1000
insemineringer (solgte doser) per år for å ha rettigheter til
testplasser i fenotypetesten.

Avlsmessige hensyn
For at avlsverdiene til avkomsgranskede okser skal få
tilstrekkelig sikkerhet trengs det en viss mengde avkom
med registreringer. Hvor mange avkom som trengs
varierer med egenskapen og hvor arvelig den er. Kalvings
egenskapene er de egenskapene med lavest arvegrad
og som krever flest avkom for å oppnå en høy sikkerhet
(150-200 avkom med registrert fødselsforløp for å oppnå
en sikkerhet på >0.80). Moregenskapene tar det lengst tid å
få sikker informasjon om, da oksens døtre selv må få kalver
med registrert fødselsforløp og 200 dagers vekt. Antall
kalver etter døtre med registeringer bør være minimum 
100 for å få sikkerheter på >0.80 for disse egenskapene.
Om lag halvparten av insemineringene med kjøttfesæd
gjøres på melkeku. Informasjon i fra krysninger med NRF

Foto: Ukjent
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benyttes ved utvelgelse av eliteokser og kan være aktuelt i
framtidige GS-beregninger.
Det skal være minst to seminokser per år av hver rase, for
å ha et utvalg og noe og sammenligne med.

Øvrige hensyn
Dersom en rase skal få tilgang på testplasser må den vise
seg å være interessant for norske ammekuprodusenter,
TYRs medlemmer og storfenæringen for øvrig. I forut
setningene som er listet opp under er det derfor satt klare
krav til mordyrtall og seminbruk.
Testing kan med bakgrunn i disse grunnprinsipper foregå
ved å gjøre en fullverdig test.
FULLVERDIG TEST
•
•
•
•
•

Minimum 500 mordyr i SFK
Minimum 1000 insemineringer på årsbasis
Krav til påmeldte dyr og besetninger/fedre
Antall plasser tildeles etter gjeldene regler
Fenotypetest i henhold til Avlsplan (semin)

Beregningsmodell for fordeling av testplasser
og seminokser

Krav til antall påmeldte testkalver og antall påmeldte besetninger/ fedre er:

Beregningsmodellen for fordeling av testplasser og semin
okser er satt opp av avlsmessige og økonomiske hensyn.
Forbruket er viktig av økonomiske hensyn, men også av
avlsmessige hensyn. For at en seminokse skal ha noen
betydning i avlen må han få tilstrekkelig med avkom både
i renrasepopulasjonen (kyr som er ≥75 % raseren) og i den
stambokførte populasjonen. Mange antall avkom gir liten
nytte dersom det ikke registreres vekter eller fødselsforløp
på disse. For å få en god avkomsgransking av ungoksene
bør hver ungokse få minimum 200 avkom. Antall solgte
semindoser, registreringsgrad og gjenbruk av norsk semin
tas derfor med i modellen for utregning av testplasser og
seminokser.

- Antall påmeldte testkandidater
Minst dobbelt så mange påmeldte testkandidater* som
antall tildelte testplasser.

MODELL FOR FORDELING AV TESTPLASSER OG
SEMINOKSER BESTÅR AV FØLGENDE FAKTORER:
1. Antall solgte semindoser

30%

2. Registreringsgrad

30%

3. Gjenbruk av norsk semin

40%

- Antall påmeldte besetninger
Testkalver fra minst like mange besetninger som antall
tildelte testplasser.
* Testkandidat = oksekalv innrapportert til Storfekjøtt-	
kontrollen og påmeldt til TYR innen gjeldende frist.
Krav til antall seminokser:
- Antall seminokser fra raser med nasjonal avl skal
være 16.
- Okser som tas ut til produksjon av kjønnsseparerte 		
hanndyrceller som ikke allerede er tatt ut som ordinære
seminokser kan komme i tillegg til kvoten på 16 stk.
- Eventuelt økning i totalt antall seminokser kan innføres
hvis den samlede ungoksebruken generer mer enn
16 ungokser.

1. Totalt antall solgte semindoser = 80 testplasser/
16 seminokser. Testplassene/seminoksene fordeles 	
etter solgte doser per rase.
2. Registreringsgrad: Andel registreringer fødselsvekter,
200-dagersvekter og 365-dagersvekter på fødte kalver
etter mødre som er 75% raserene eller mer som er 	
registrert i SFK. Fødselsvekter og 200-dagers vekter 	
vektlegges med 40% hver. 365-dagers vekter vektlegges
med 20%.
3. Gjenbruk av norsk semin er antall kalver etter norsk 		
semin født og registrert i SFK. Gjenbruk deles i tre 		
kategorier. Disse tre kategoriene vektlegges slik, a=20%,
b=40%, c=40%. Tallene utarbeides for hver av rasene og
80 testplasser/ 16 seminokser fordeles etter dette.
Kategorier for gjenbruk av norsk semin:
a. Kalver født etter norsk semin og mordyr som er 75%
		 raseren eller mer.
b. Kalver født etter norsk semin og stambokførte 		
		mordyr.
c. Optimal ungoksebruk (totalt antall solgte ungokse		 doser for rasen forrige år/200).
Hver rase skal ha minimum 2 seminokser
og 9 testplasser.
Tallene som benyttes i fordelingsnøkkelen hentes fra
Årsrapporten for Storfekjøttkontrollen ved Animalia, eller
tilsendes fra Animalia på forespørsel.
Foto: Ingmund Skårland
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VERSJON 5

AVLSTILTAK I DET ORGANISERTE
AVLSARBEIDET PÅ KJØTTFE
I NORGE
Innledning
For å nå avlsmålene på kjøttfe er det etablert en rekke
avlstiltak. Flere av disse avlstiltakene inngår som en del
av avlsplanen for kjøttfe i Norge eller er tiltak for å øke
sikkerheten og/eller oppslutningen om avlsplanen og
dermed øke den avlsmessige framgangen.

1 Stambokføring
Det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge er bygd opp
rundt avlsarbeid på reinrasa dyr og at avlsframgang på
disse skal bidra til bedre dyr både i krysning og i reinavl.
Stambokføring er innført for å dokumentere et dyrs
avstamning. Dyr som oppfyller rasens minstekrav til
stambokførbarhet kan tildeles et stamboknummer.
Avstamningskontroll benyttes for å dokumentere at
innrapporterte foreldre er korrekte.
For mer detaljer se «Regelverk for stambokføring av
kjøttfe i Norge».
https://www.tyr.no/avl/avlsverdier/

2 Avlsverdier
Avlsverdier og delindekser på kjøttfe beskriver dyrenes
arveanlegg for viktige egenskaper og grupper av egenskaper i norsk storfekjøttproduksjon. En vektet totalindeks
beskriver dyrets genetiske evner på tvers av alle egenskaper, og bidrar til at avlsdyr velges etter samme mål.
Med avlsverdier og indekser kan man sammenligne dyr
på tvers av besetning da beregningene tar høyde for ulike
miljøforhold, i tillegg til andre faktorer som for eksempel
dyrets kjønn og når på året det er født. Avlsverdier og
indekser gjør også at man kan se den genetiske utviklingen
i populasjonen over tid (genetisk trend).
Det beregnes avlsverdier for de raser som har
tilstrekkelig med dyr og registreringer til at avlsverdiene
får tilfredsstillende sikkerhet. Per nå er disse rasene
Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Kjøtt
simmental. Avlsverdiene og indeksene er viktige kriterier
i flere av leddene i TYRs organiserte avlsarbeid og bør
også være et viktig styringsverktøy for avlsarbeidet i
den enkelte b
 esetning. Avlsverdiene beregnes ved bruk
av en BLUP-modell og baserer seg på registreringer fra
Storfekjøttkontrollen. For avlsverdien «Fødselsforløp ku»
benyttes også informasjon fra Kukontrollen. Avlsverdier
beregnes for dyr innrapportert i Storfekjøttkontrollen
og som er 75 % raserene for en av rasene det beregnes
12
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avlsverdier for, og det er bare data fra de samme dyrene
som benyttes i beregningene (med unntak av «Fødselsforløp ku» og «fødselsforløp kvige» hvor også data fra
krysninger med NRF benyttes). Enhver avlsverdi eller indeks
publiseres bare dersom sikkerheten for avlsverdien eller
indeks er over 20%.
For mer detaljer se «Rutinebeskrivelse for avlsverdi
beregninger for kjøttfe i Norge”.
https://www.tyr.no/avl/avlsverdier/

3 Registreringer i Storfekjøttkontrollen
Registreringer foretatt i besetninger som er medlemmer
av Storfekjøttkontrollen er et av de viktigste avlstiltakene.
Disse er grunnlaget for avlsverdiberegningene for kjøttfe.
Per i dag benyttes følgende registreringer fra Storfe
kjøttkontrollen i avlsverdiberegningene:
- Vektregistreringer
- Fødselsvekt (vekt 0 dager)
- Avvenningsvekt (vekt 200 dager)
- Ettårsvekt (vekt 365 dager)
- Slaktedata
- Slaktevekt
- Slakteklasse
- Fettgruppe
- Kalvingsopplysninger
- Kalvingsvansker
Andre registreringer kan vurderes tatt inn til beregning av
nye egenskaper eller som nyttig tilleggsinformasjon til
eksisterende egenskaper dersom omfanget er høyt nok.

4 Registreringer i Kukontrollen
Registreringer foretatt i besetningene som er medlemmer
i Kukontrollen er viktige opplysninger for å dokumentere
hvordan kjøttfeoksene fungerer i krysning med mjølkekyr.
Informasjon fra Kukontrollen benyttes ikke i avlsverdi
beregningene for kjøttfe, men statistikk for kalvinger under
NRF-ku og slakteresultater på halvkrysninger hentes ut og
vurderes minst en gang i året. Per i dag benyttes statistikk
for følgende egenskaper for seminokser av kjøttfe brukt på
NRF ved uttak av eliteokser.
- Kalvingsvansker
- Dødfødsler
- Misdannelser
- Slaktevekt, slakteklasse, fettgruppe, slaktetilvekst

5 Fenotypetest

9 Lineær kåring

Fenotypetesten er et viktig avlstiltak i det organiserte
avlsarbeidet. Fenotypetesten er seleksjonsgrunnlaget for
okser som skal til semin og har derfor stor innvirkning på
avlsarbeidet siden bruken av hver seminokse er betydelig
høyere enn andre okser satt i avl. Fenotypetesten er
det eneste avlstiltaket hvor det er mulig å registrere og
selektere for fôrutnytting og grovfôropptaksevne.

Den lineære kåringen er innført for å beskrive om et dyr
har et funksjonelt eksteriør og om det har gode kjøtt-
produksjonsegenskaper. Opplysningene fra lineær kåring
inngår i dag ikke i noen av egenskapene i avlsverdi-
beregningen, men brukes som seleksjonskriterie i
fenotypetesten og som en del av rangeringen i Norturas
ungdyrkåring.

For detaljer se «Regelverk for fenotyptesting av kjøttfe
i Norge».
https://www.tyr.no/testomgangen/regelverk-fenotypetesten/

Optimum for de ulike rasene er listet opp i «Regelverket for
fenotypeteste av kjøttfe i Norge». Vektleggingen av de ulike
parameterne er beskrevet i den enkelte rases avlsplan.

6 Avkomsgransking
Avkomsgransking er en del av det organiserte avlsarbeidet
og brukes for å velge ut eliteokser. Avkomsgranskingen
sanker data fra en okses avkom for å beskrive oksens
arveanlegg for egenskapen. Dette er et avlstiltak som øker
generasjonsintervallet, men er innført for å øke sikkerheten
på lavarvbare egenskaper som ikke har høy nok sikkerhet
ved kun bruk av de andre avlstiltakene.

7 Semin
Semin er et viktig avlstiltak og er avgjørende for at avls
planen skal fungere.
Gjennom det organiserte avlsarbeidet skal de genetisk
sett beste oksene tas ut til semin. Ved at disse tas ut til
semin kan alle storfekjøttprodusenter benytte disse oksene
som fedre til kommende kjøttfedyr. At flere får tilgang
til de genetisk sett beste oksene øker den avlsmessige
framgangen.
Semin bidrar videre til sikrere avlsverdier ved at det blir
genetiske bånd mellom besetningene. Når en okse får
avkom i flere besetninger blir det lettere å korrigere for
besetningseffekten i avlsverdiberegningene. Semin bidrar
også til store nok avkomsgrupper til å gjennomføre
avkomsgransking og dermed utvelgelse av eliteokser.
Videre er semin et viktig tiltak for å få testet søskengrupper
etter prioriterte fedre i fenotypetesten.

8 Ultralydmåling
Ultralydmåling på kjøttfe er innført for å oppnå økt avlsframgang på flere kjøttproduksjonsegenskaper. Mens
slaktedata kun gir opplysninger om dyr som er slaktet vil ultralydmåling kunne gi informasjon om hva en kan forvente
av slaktedata mens dyret ennå er i live, dvs. både de dyr
som skal til slakt og de dyr som skal leve videre
som avlsdyr.

10 Aktive Avlsbesetninger
Aktive Avlsbesetninger er innført for å øke avlsmessig
framgang og for kvalitetssikring ved salg av livdyr.
De som kjøper dyr fra Aktive Avlsbesetninger vet at disse besetningene oppfyller minstekrav til registreringer,
seminbruk og dokumentasjon ved evt. bruk av utenlandsk
avlsmateriale.
De Aktive Avlsbesetningene bidrar til å øke sikkerheten
på avlsverdier gjennom flere vektregistreringer, genetiske
bånd mellom besetninger (seminbruk) og flere avkom bak
ungokser som skal avkomsgranskes.
De Aktive Avlsbesetningene er med på å sikre at ungoksene
blir brukt i renavl og at vi dermed kan dokumentere deres
genetiske egenskaper gjennom avkomsgranskingen.
De Aktive Avlsbesetningene bidrar også til økt oppslutning
om avlsarbeidet, da de forplikter seg til å stille kalver til
disposisjon for fenotypetest. Krav og goder for Aktive avlsbesetninger skal til enhver tid ligge på TYR sin hjemmeside.

11 Bonuser og premieringer
TYR har innført en rekke bonuser og premieringer for å øke
oppslutningen om avlsarbeidet med det formål å oppnå økt
avlsmessig framgang.

TYRs Avlsstatuett
Avlsstatuetten deles ut som «årets eliteokse» og er en
utmerkelse til innsetteren av eliteoksen med høyest
totalindeks ved siste eliteokseuttak uavhengig av rase.
Nærmere beskrivelse finnes i «Kriterier for utdeling av
TYRs avlsstatuett».

Seminbonus og Eliteoksebonus
Tiltak for å premiere de som har fått fram en god okse
til fellesskapet og for å ”avbøte” at oppdretter/eier ikke
får seminrettigheter. Gjeldende satser for Semin- og
Eliteoksebonus er oppgitt under punkt 11 i «Regelverk
for fenotypetesting av kjøttfe i Norge».

www.tyr.no

13

Innkjøpspris ved kjøp av okse til det
organiserte avlsarbeidet
TYR utbetaler en innkjøpspris til produsenter for at de skal
selge oksen til TYR. Satsene for innkjøpspris av okser til det
organiserte avlsarbeidet er oppgitt i punkt 12 i «Regelverk
for fenotypetesting av kjøttfe i Norge».

Aktive Avlsbesetninger
For å øke antallet Aktive Avlsbesetninger har TYR innført
premiering for disse. Det er tre ulike premieringer, 5, 10 og
15 år på rad som Aktiv Avlsbesetning.
Videre er det innført diverse bonuser for Aktive Avls
besetninger. Satser og vilkår står beskrevet i «Krav og goder
for Aktive avlsbesetninger» som til enhver ligger på TYR
sin hjemmeside.

Medlemsrabatt ved stambokføring
For å øke andelen stambokførte dyr (og dermed unngå
innavl og å øke muligheten for avlsmessig framgang) er det
innført medlemsrabatt ved stambokføring. Gjeldende priser
for står oppført på TYRs hjemmeside.

12 Salg av fenotypetesta okser som
bedekningsokser
TYR har innført salg av fenotypetesta okser som
bedekningsokser som et avlstiltak. Dette for å øke den
avlsmessige framgangen for kjøttfe.
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I selvrekrutterende storfekjøttproduksjon er seminbruken
på rundt ti prosent. Resterende nitti prosent er naturlig
bedekning (sett bort fra et lite knippe embryo-
overføringer årlig).
Oksene som tas ut til fenotypetest skal teoretisk sett være
de 80 beste avlsoksene av årgangen. Etter endt fenotype
test blir de som ikke anses å ha noe å bidra med til avls
arbeidet tatt ut som «ikke auksjonsgodkjente okser» og
blir slaktet. Øvrige okser auksjonsgodkjennes og selges
på auksjonen.
Den avlsmessige framgangen er ment å øke med dette
tiltaket fordi de teoretisk sett beste oksene i hver årgang blir
brukt i stedet for andre bedekningsokser, fordi sikkerheten
er høyere på mange egenskaper for disse oksene og fordi
disse oksene har dokumentasjon på en del egenskaper
som andre bedekningsokser mangler dokumentasjon på.
Se «Regelverket for fenotypetesting av kjøttfe i Norge» for
retningslinjer for auksjonsgodkjente okser.
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Foto: Idar Hånde

Ferskvann

NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON
– BÆREKRAFTIG OG LØNNSOM

RASER MED NASJONALT AVLSPROGRAM
TYR – den naturlige avls- og interesseorganisasjonen for deg som produserer storfekjøtt
CHAROLAIS | HEREFORD | SIMMENTAL | LIMOUSIN | ABERDEEN ANGUS

ANDRE RASER I TYR
DEXTER | HIGHLAND CATTLE | TIROLER GRAUVIEH | BELTED GALLOWAY | BLONDE D`AQUITAINE
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