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Norsk saueavl 
Saueavlen i Norge er karakterisert av væreringer, hvor flere gårdbrukere 
samarbeider om avkomsgransking og bruk av de beste værene. Værer som 
avkomsgranskes har forut for dette gjennomgått fenotypeseleksjon (kåring), i 
hovedsak for egen tilvekstevne. Fenotypeseleksjon og avkomsgransking, 
komplettert med utvalg basert på slektninger, er derfor avlsmetodene som 
dominerer vår hjemlige saueavl. At avkomsgransking har blitt valgt skyldes at flere 
egenskaper i saueavl har lav arvegrad, feks maternal evne. 

 
Væreringenes oppgave er å sikre avlsfremgang, samt å spre fremgangen til resten 
av sauepopulasjonen. Det siste skjer via salg av avkomsgranska værer og kåra 
værlam. For å sikre en effektiv spredning av avlsmessig fremgang til populasjonen 
er det beregnet at en trenger å ha minst 15-20 % av søyene i ring uten bruk av 
semin (Eikje, 1979).  
 
Fram til i dag har avlsarbeidet fokusert på et sett av egenskaper, med stor vekt på 
slakteegenskaper, men også med betydelig vekt på fruktbarhet hos søya. 
Fenotypisk har det vært en betydelig økning i lammeavdrått per søye, beregnet til 
ca 25 kg over en periode på 35 år (Gjedrem, pers. kom.). En betydelig andel av 
denne endringen skyldes sannsynligvis avlsfremgang (Eikje et al., 2005). 
 
Frossen sæd 
Fra 1980-årene har frossen sæd hatt en viss anvendelse i norsk saueavl, men det er 
først etter etablering av NSG Semin AS at bruk av denne reproduksjonsteknikken i 
avlsarbeidet på sau har blitt et satsingsområde. En viktig forutsetning for at frossen 
sæd skal kunne få stor betydning i avlsarbeidet er at sæden kan fortynnes slik at 
reproduksjonsevnen øker, samt at bruk av frossen sæd ikke gir vesentlig dårligere 
fruktbarhetsresultat enn naturlig paring. I saueavl er ”multipliseringseffekten” av 
sædfortynning begrenset, anslagsvis 2 ganger, samt at både ikke-omløps% og 
lammetall er redusert. Det er defor nødvendig å evaluere hvordan teknologien best 
bør anvendes i saueavlen.  
 
Imidlertid vil også en begrenset bruk av frossen sæd over ringer medføre at en får 
sammenlignbare avlsverdier, noe som vil gi riktigere utvalg av nye værer til 
frossen sæd, samt bedre spredning av det genetiske materialet. Begrenset bruk av 



 

frossen sæd sikrer også rekruttering av nye prøveværer i ringene, og gjør det også 
mulig å rekruttere gode værer fra egen besetning – også utenfor ringsystemet. Om 
en baserer seg på denne formen for overføring av genetisk overlegenhet fra ringene 
til resten av populasjonen trenger en sannsynligvis ikke lenger å ha en like stor 
andel av søyene i ring. Utfordringen er altså å finne en optimal kjernestørrelse, 
med tilhørende testgruppestørrelse og sæd- eller eliteværbruk. Eikje presenterer 
senere i dag noen resulater relevant for optimeringsarbeidet. 
 
Fersk sæd 
Fersk sæd har vært brukt til å gjennomføre ringdrift i sykdomsområder, men dette 
er imidlertid forbundet med relativt store fellesskapskostnader. Et alternativ er å 
legge ned ringdriften i sykdomsperioden, men dette kan gi varige konsekvenser for 
organisering av saueavlen i området.  
 
Maternale egenskaper 
Avlsarbeidet må ikke bare optimeres for direkte tilvekstegenskaper, men også for 
maternale egenskaper. Dette er egenskaper der avkommets prestasjoner betraktes 
som et resultat av både direkte egenskaper hos dyret selv og maternale egenskaper 
hos moren. De to egenskapsgruppene er gjerne uønsket genetisk korrelert. 
 
Et problem med de maternale egenskapene er at værens døtre må ha avkom med 
registrert fenotype før væren kan avkomsgranskes. Dette kan tidligst skje på 
grunnlag av vårvekt, dvs når væren er litt over 2 år gammel. Et annet problem er at 
væren må avkomsgranskes for maternale egenskaper på grunnlag av et tilstrekkelig 
antall døtre, som betyr at det ikke er rom for å bruke avlskjernebesetningene til 
annet enn reinavl. Utfordringen er derfor å beregne avlsverdier for maternal evne 
fra vårvekt, på store avkomsgrupper. En slik avlsmodell gir også mulighet for 
avkomsgransking for andre egenskaper hos mor, f.eks mastitt, ikke-omløps%, 
dødfødsler og lammingsvansker. Utfordringene er her i første omgang knyttet opp 
mot en systematisk registrering av disse egenskapene og antall avkom per vær. 
 
Når en avkomsgransker værene for maternal evne vil generasjonsintervallet 
mellom far og avkom bli langt. Muligens kan en oppnå større avlsfremgang ved at 
en en andel av værene selekteres til produksjon av frossen sæd allerede ved et 
halvt års alder. Om så er tilfelle vil avtegne seg når en har fått på plass de første 
avlsverdiene for maternal evne. 
 
Plukkslakting 
Nåværende avlsindeks, introdusert på begynnelsen av  1990-tallet (Olesen et al, 
1994), synes å være følsom for plukkslakting, tiltross for at en har søkt å korrigere 
for plukkslakting ved utforming av indeksen. En utfordring er derfor å finne nye 



 

egenskaper som gjør seleksjonen mindre følsom for plukkslakting. En alternativ 
egenskap er tilvekst, målt som g/dag. En annen er formen på vekstkurva. 
Alternativt kan det bli nødvendig å registrere nye egenskaper, f.eks skjelettmål.  
 
Andre problem med indeksen 
Hvis deler av flokken blir gitt forskjellige miljø bør besetning-år effektene kunne 
deles opp i underkategorier. Dette kan oppnås ved registrering av en individuell 
beitekode.  
 
Seleksjon med basis i optimale bidrag 
I avlskjernen er målet (som nevnt) å maksimere avlsfremgang for gitt innavlsrate, 
vanligvis maksimalt 0,5 % per generasjon. Da antar en at driftsprosessen, 
domineres av naturlig seleksjon, slik at populasjonen ikke får store problemer med 
innavlsdepresjon. Innavlsraten kan begrenses ved å legge restriksjoner på hvor 
mye hvert enkelt hanndyr bidrar til neste generasjon. Ut fra målet om å maksimere 
avlsfremgang for en gitt innavlsrate har Meuwissen utviklet en metode for 
beregning av de ulike hanndyrs optimale bidrag til neste generasjon. Utfordringen 
nå er altså å beregne hvilke værer som skal sædtappes, og antall doser per vær. 
 
Med basis i at en vet hvilke værer som skal sædtappes hvor mye, vil det være 
naturlig at Avlsrådet i Norsk sau- og geitalslag kjøper denne tjenesten av NSG 
Semin AS, som får i oppgave å fordele sæden på avlskjernen. Det bør være en 
kontraktfestet samarbeidsavtale mellom NSG og avlskjernen.  
 
Samspill mellom genotype og miljø 
I saueproduksjonen kan miljøet i mindre grad manipuleres enn i andre 
husdyrproduksjoner, slik at genotypen heller må tilpasses miljøet.  Spesielt synes 
spælsau å ha fordeler i ekstensive miljø (Steinheim et al., 2005), selv om 
resultatene ikke er konkluderende, og ytterligere arbeid trengs gjøres både mellom 
og innen rase. 
 
Kryssingsavl 
På 1990-tallet var det press på å importere Texel til Norge, og slakterisamvirket 
valgte å strukturere importen ved å gjøre dette via å etablere en kjøttlinje på UMB 
(NLH). Værer fra denne linja er allerede tilbudt norske produsenter som frossen 
sæd et par år, for bruk i kryssingsavl. For at kryssingsproduktet skal kunne 
konkurrere med renavlet Norsk Kvit må kryssingsdyra gi en reell økonomisk 
merverdi, som mer enn oppveier kostnadene med å drifte kjøttlinja. Størst 
merverdi på slaktelammene vil en opplagt få om en etablerer 
oppformeringsbesetninger for salg av reine kjøttlinjeværer, som gir 
produksjonsdyr som er 50 % kjøttlinje. Det vil være et behov for objektiv 



 

dokumentasjon av om kryssingsavlen gir en merverdi, ved å vurdere alle 
økonomiske egenskaper, under det spenn av produksjonsmiljø som finnes i Norge. 
 
Hvis det skulle vise seg å være en økonomisk fordel med kryssingsavl, noe som 
forutsetter et godt avlshåndverk, vil denne fordelen, per dags dato, i så fall bare 
være tilgjengelig for kjøttsamvirkets medlemmer. Det vil si at kryssingsavlen i 
dette tilfellet blir brukt som konkurransestrategi. Vellykket kryssingsavl vil kunne 
medføre at kjøttsamvirkets medlemmer blir i stand til å ta ut en høgere pris i 
markedet enn andre, og dette vil virke attrakterende på medlemsoppslutningen. 
Ulempen med kryssingsavlen er naturligvis at også ringmedlemmer vil ønske å 
tjene på kryssingsavl, som i verste fall kan rive beina under avlsarbeidet på Norsk 
Kvit, noe som vil ramme hele den norske sauenæringen, uavhengig av 
slakteritilknytning. Skal et effektivt avlsarbeid på Norsk Kvit kunne opprettholdes 
må det kompenseres for tap knyttet til manglende muligheter for å drive 
kryssingsavl, hvis dette er lønnsomt. Imidlertid vil bildet kompliseres ytterligere av 
at muligheten for kryssingsavl er knyttet opp mot medlemsskap i slakterisamvirket. 
Ett annet alternativ er å skaffe tilveie økonomi ved å tilby avkomsgranska værer av 
reinavlet Norsk Kvit med ekstreme avlsverdier for kjøttproduksjonsegenskaper til 
alle, og med dette ikke bare begrense skadevirkningene på avlsarbeidet i Norsk 
Kvit, men også få økonomi på salg av sæd, som så kan brukes til å drifte reinavlen 
på Norsk Kvit. 
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