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Innleiing 
I dei seinare åra har ein hatt ei auka satsing på kunstig sædoverføring (KS) i 
sauehaldet. Ein klart medverkande årsak til dette har vore veterinære restriksjonar 
på avlsarbeidet som følgje av utbrot av skrapesjuke og mædi. Det har også vore 
rekna at KS kan bidra til ei effektivisering av avlsarbeidet samanlikna med opplegg 
med berre naturleg paring. I den samanheng har det vore av interesse å planlegga 
eit avlsopplegg der KS er eit viktig hjelpemiddel. I eit hovudfagsarbeid i år 2000 
(Eikje, 2000) vart det utført modellutrekningar over avlsopplegg med KS og 
naturleg paring. Resultata indikerte at under gitte føresetnader ville eit opplegg der 
elitevêrar vart brukt i KS på tvers over fleire ringar og prøvevêrar vart brukt i 
naturleg paring innan ring, kunna gi ein avlsmessig framgang som var 10 –15 % 
større enn ved berre bruk av naturleg paring (ordinær vêreringdrift). I samband med 
eit eige prosjektarbeid har ein i 2004 arbeidd vidare med å planlegga eit framtidig 
avlsarbeid for sau der KS spelar ei viktig rolle. Hovudvekta er lagt på å finna kva 
avlsmessig endring for økonomisk viktige eigenskapar ein kan venta ved ulike 
avlsopplegg. Nokre resultat frå dette arbeidet er gitt i det følgjande. 
 
Metode og føresetnader  
Det er nytta datasimulering som arbeidsmetode. Det vart simulert ein populasjon 
tilsvarande dei buskapar med Norsk Kvit Sau som var med i sauekontroll og 
vêrering / seminring i 2002 (ca 126 000 søyer). Gjennomsnittleg buskapsstorleik 
var 75 søyer. Det vart i simuleringa teke omsyn til aktuell variasjon i 
buskapsstorleik.  
 
Følgjande avlsopplegg vart prøvd ut:  
1a) Prøvevêrar i naturleg paring i ring, elitevêrar i KS over ringar. 
1b)  Prøvevêrar og 1 ½ år gamle elitevêrar i naturleg paring i ring, eldre elitevêrar i   
       KS. 
2)   Både prøve- og elitevêrar i KS. 
Og som samanlikningsgrunnlag for desse opplegga: 
3)  Naturleg paring med prøve- og elitevêrar i ordinær ringdrift tilsvarande 

situasjonen i dag.  
 



Det vart gått ut frå ein ikkje-omløpsprosent ved KS på 70. I opplegg 1a) vart 
prøvevêrane nytta ved omløp hos elitesøyer etter KS. I opplegg 1b) vart dei 1 ½ år 
gamle elitevêrane nytta. Når berre KS vart nytta (opplegg 2), vart omløp antatt teke 
med det beste vêrlammet i eigen buskap (maksimalt 40 paringar pr. vêrlam). 
 
Prosent søyer para med elitevêr og tal søyer para / inseminert  med prøve- og 
elitevêrar vart variert for opplegg 1 og 2:  
-  Eliteparingsprosent: 30, 50 og 70.  
-  Tal søyer para / inseminert med prøvevêrar:  

ved naturleg paring: 10, 20, 30, 40 og 50.  
     ved KS: 100, 300, 500 og 700. 
-  Tal søyer inseminert med elitevêr: 300, 500, 700, 900, 1100. 1 ½ år gamle vêrar 

i naturleg paring (opplegg 1 b): maksimalt 180 søyer pr. vêr pluss omløp. 
 
I simuleringsarbeidet vart det for kvart opplegg, og alternativ innan kvart opplegg, 
estimert kva auke ein kan venta i innavlen. Ved samanparing av dyr vart det sett ei 
grense på maksimalt 3,13 % innavl hos avkommet. Når både prøve- og elitevêrar 
vart nytta i KS, måtte ein setja denne grensa høgare når vêrlam av eigen avl vart 
nytta i naturleg paring for å ta omløp.  
 
Ved simulering av sanne avlsverdiar og fenotypeverdiar hos lam (dvs. sann 
avlsverdi pluss ein tilfeldig feil på grunn av miljøpåverknad) vart det nytta ein 
framgangsmåte som beskreven av m.a. Schaeffer (1999). Etter kvart som vêrar og 
søyer får avkom, og eit auka antal andre slektningar, vert den tilfeldige feilen 
redusert og vurderinga av den sanne avlsverdi dermed sikrare.  
  
Ved seleksjon av prøvevêrar, dvs. vêrlam, vart det lagt vekt på foreldreindeksar frå 
fjoråret og haustvekt. Ein gjekk ut frå at 25 % av lamma vart vraka på grunn av 
dårleg eksteriør, ull og eventuelt andre ting. Ved simuleringa var det tilfeldig kva 
lam som gjekk ut på grunn av desse årsakene. Søyelam vart selektert på same 
måten. Ved utvalg av vêrlam til avkomsgransking vart det lagt vekt på at alle 
buskapar så langt som råd, skulle vera representert med prøvevêrar. I vidare 
utrekningar kan det også vera av interesse å sjå vekk frå dette alternativet.  
 
Seleksjon av vaksne søyer og vêrar vart basert på den aggregerte avlsverdien som 
vert nytta i det norske avlsarbeidet i dag.   
 
Resultat 
Prøvevêrar i naturleg paring i ring, elitevêrar i KS over ringar. 
Simulerte resultat når det gjeld samla økonomisk avlsverdi for dei tre beste 
alternativa er viste i tabell 1.   



Verdien av framgangen pr. år pr. søye er vist som kroneverdi. I tillegg er 
framgangen uttrykt relativt i forhold til den årlege framgangen på 17,31 kr som vart 
funne for eit simulert opplegg tilsvarande ordinær vêreringdrift med berre naturleg 
paring. 
 
Tabell 1. Elitevêrar i KS på tvers av ringar i heile landet. Prøvevêrar i naturleg paring 
innan ring. Resultat for dei tre beste kombinasjonane (alternativ 1 –3) av 
eliteparingsprosent, tal paringar pr. prøvevêr og insemineringar pr. elitevêr.   
 
Alternativ1) % 

eliteparing 
Gjennomsnittleg tal 

paringar / 
insemineringar pr. vêr 

Årleg avlsmessig 
framgang i samla øk. 

avlsverdi pr. søye 

Årleg 
auke 

 i 
innavl 

  Prøvevêr Elitevêr Kroner Relativt 2) % 
1 50 10 1100 21,92 127 0,058 
2 30 10 1100 21,77 126 0,078 
3 30 10 900 21,55 124 0,059 

 
1) Alternativ som gav henholdsvis best, nest best og tredje best resultat.  
2) Framgang i ordinær vêreringdrift er sett til 100 
 
I gjennomsnitt 1100 insemineringar pr. elitevêr kan kanskje synast mykje. Og i 
gjennomsnitt 10 paringar pr. prøvevêr vil føra til eit svært høgt antal prøvevêrar 
med eliteparingsprosentar på 30 og 50. I tabell 2 er det vist kva resultat ein kan 
venta å oppnå dersom ein reduserer tal insemineringar pr. elitevêr til i gjennomsnitt 
700 og aukar gjennomsnittleg tal søyer para med prøvevêr til 30. 
 
Tabell 2. Avlsmessig framgang og innavlsauke ved redusert tal insemineringar pr. elitevêr 
og auka tal paringar pr. prøvevêr (sett i forhold til alternativ representert i tabell 1). 
 

% 
eliteparing 

Gjennomsnittleg tal paringar / 
insemineringar pr. vêr 

Årleg avlsmessig 
framgang i samla øk. 

avlsverdi  pr. søye 

Årleg auke 
 i innavl 

 Prøvevêr Elitevêr Kroner Relativt % 
30 30 700 19,75 114 0,039 
50 30 700 19,63 113 0,029 

 
Det er relativt kort tidsavstand mellom indeksutrekning om hausten og start av 
paringssesong. Det kan også vera behov for karantenetid før vêrane kan takast i 
bruk som seminvêrar. Dette gjer at 1 ½ år gamle indeksvêrar kan måtta venta eitt år 
før dei kan brukast i KS. Ein har difor også sett på eit opplegg  der to 1 ½ år gamle 
elitevêrar pr. ring vart nytta i naturleg paring til eit antal elitesøyer tilsvarande 10 % 
av alle søyene i ringen. Resten av elitesøyene vart antatt inseminert med sæd frå 
eldre elitevêrar (struktur 1b s.1). Dette vart gjort for dei alternativa som er vist i 



tabell 1. Alternativ 3 kom nå best ut med ein årleg framgang i aggregert genotype 
pr. søye på 19,76 kroner.  Dette er 10 % svakare enn alternativ 1 i tabell 1.    
 
Både prøve- og elitevêrar i KS. 
I ein simulert situasjon der både prøvevêrane og elitevêrane vart brukt i KS, vart 
dei beste resultata som vist i tabell 3.  
 
Tabell 3. Prøve- og elitevêrar i KS på tvers av ringar i heile landet. Resultat for dei 
tre beste kombinasjonane (alternativ 1–3) av eliteparingsprosent, tal 
insemineringar  pr. prøvevêr og pr. elitevêr    
 
Alternativ1) % 

eliteparing 
Gjennomsnittleg tal  

insemineringar pr. vêr 
Årleg avlsmessig 
framgang i samla 
øk. avlsverdi pr. 

søye 

Årleg 
auke 

 i innavl 

  Prøvevêr Elitevêr Kroner Relativt 2) % 
1 30 100 1100 21,32 123 0,096 
2 50 100 1100 20,20 117 0,081 
3 30 100 700 20,14 116 0,061 

 
1) Alternativ som gav henholdsvis best, nest best og tredje best resultat.  
2) Framgang i ordinær vêreringdrift er sett til 100 

-------------- 
Dei resultat som er funne for beste opplegg / alternativ i simuleringsarbeidet 
tilsvarar ein avlsmessig framgang på 1,26 %. Det er då rekna ein gjennomsnittleg 
produksjonsverdi på 1739 kr. pr. søye av Norsk Kvit Sau i avlspopulasjonen. Dette 
samanlikna med for eksempel det som vart funne for ordinær ringdrift, og som 
tilsvara 1% framgang pr. år. 
 
Den store økonomiske effekten av eit avlsopplegg med KS får ein først dersom den 
avlsmessige framgangen ein kan oppnå, vert spreidd til ein størst mulig del av 
bruksbuskapar utanom avlspopulasjonen.    
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