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Innledning 
Kunstig semin på sau har bredt kraftig om seg i Norge de seinere åra.  Redusert 
risiko for smitteoverføring i forhold til innkjøp av livdyr og flere avkom etter de 
beste værene er de viktigste grunnene til å ha semin her i landet. I tillegg tilbys det 
semin for raser med liten utbredelse som et hjelpemiddel i bevaringsarbeidet. 
Sammenlignet med andre land har vi svært gode resultater å vise til for ikke-omløp 
etter semin. Til å begynne med var det veterinærer og seminteknikere som utførte 
insemineringene, men i dag kan saueprodusenter gå kurs og få godkjenning til å 
inseminere i egen besetning. Hvis de oppnår en tilslagsprosent på minst 50 % på 
minimum 15 insemineringer kan de søke om å få tillatelse til å inseminere i 
nabobesetninger også. Nesten alle insemineringer utføres i dag av saueprodusenter. 
På denne måten har de direkte kostnadene med innlegget av semindosene gått ned. 
 
Alle som inseminerer i Norge oppfordres til å levere inseminasjonsrapport noen 
uker etter inseminasjonssesongens slutt. På skjema føres opplysninger om 
inseminørnummer, dyreeier, søyas identitet, dato og klokkeslett for vist brunst og  
inseminering, værens kåringsnummer, produksjonsår for strået, om det er fersk 
eller frossen sæd og om sæden er deponert i børhals eller skjede (‘skudd i blinde’). 
Dato for eventuelt omløp registreres. Inseminasjonsrapportene danner grunnlaget 
for seminstatistikken som presenteres årlig. I seminstatistikken presenteres 
gjennomsnittlig ikke-omløpsprosent og antall rapporterte insemineringer splittet 
opp på frossen og fersk sæd for ulike faktorer, eksempelvis seminstasjon, fylket 
søya er i og værens rase. Hvis det er ubalanserte data (for eksempel er 
inseminasjonssesongen ulik fra fylke til fylke) kan gjennomsnittstallene gi et skjevt 
bilde av effektene. Vi ønsket derfor å kjøre en modell for ikke-omløpsprosent og 
sammenlikne resulatene med gjennomsnittstallene. I tillegg ønsket vi å finne ut om 
det var signifikant effekt av variablene det regnes ut gjennomsnittstall for. 
 
Materiale og metode 
I 2003 ble det solgt drøyt 42 000 semindoser. 32 474 insemineringer ble rapportert 
– dette utgjør ca. 76 %. Noen registreringer var beheftet med feil i en eller flere 



opplysninger og ble slettet. Feil som ble slettet var kåringsnummer som ikke 
tilhørte seminværer, produsentnummer som manglet eller der fylkesnummeret ikke 
eksisterer,  manglende identitet på inseminør eller søya, ukjent deponeringssted 
eller stråtype og hvis tid mellom brunst og inseminering ikke var mellom 0 og 50 
timer. I tillegg ble det satt krav om minimum 15 insemineringer pr inseminør og 
vær. Rapport for 25 530 insemineringer ble brukt i denne analysen. 
 
Modellen som ble valgt var: 
ikke-omløp% = µ + strå innen seminstasjon + deponeringssted + værens rase 

+ inseminørens kurskategori + brunstlengde + søyas alder  
+ tidspunkt i sesong + fylke + vær innen sædtype + inseminør + feil 

 
Vær innen sædtype (frossen/fersk), inseminør og feil var tilfeldige effekter, resten 
var faste. Analysen ble gjort i ASREML med binomialfordeling, transformert med 
probit fordi ikke-omløp er en enten-eller-egenskap som vi ønsket uttrykt i prosent. 
Løsningene gis da på den transformerte skalaen. Siden vi ikke har noe forhold til 
disse tallene ble løsningene regnet om til den opprinnelige skalaen. Dette ble gjort 
ved å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige ikke-omløpsprosenten for frossen 
sæd for nivået som ble satt til nulløsning i modellen, ta probit av dette tallet og 
trekke fra løsningen for de enkelte nivåene av variablen. Tallverdien ble så 
transformert tilbake til vanlig skala ved hjelp av probnorm. Transformasjonene i 
etterbehandlingen ble utført ved hjelp av SAS. 
 
Resultat  
Alle de faste forklaringsvariablene var signifikante på 5 % nivå. Inseminørens 
kurskategori var helt på grensen og vil ikke nødvendigvis være signifikant på et 
annet datasett. De tilfeldige effektene vær innen sædtype og inseminør var også 
signifikante. 
 
Det var stort sett svært godt samsvar mellom gjennomsnittstallene og løsningene 
utregnet ved hjelp av modellen (Tabell 1). På den transformerte skalaen ble det 
også testet en del innen forklaringsvariabel. Her fant vi at det var signifikant 
forskjell mellom de to typene strå som har vært brukt for frossensæd. Det var ikke 
forskjell mellom fersksæd fra Staur og Særheim. Blindheim var derimot akkurat på 
grensen for å ha signifikant bedre resultat. Deponering i børhals ga signifikant 
høyere ikke-omløpsprosent enn ‘skudd i blinde’. Pelssau hadde signifikant 
dårligere ikke-omløpsprosent sammenliknet med Norsk kvit sau (NKS). De andre 
rasene var ikke forskjellig fra NKS. Fram til 16. november var det ikke signifikant 
økning i ikke-omløpsprosenten men etter dette var det økning fra uke til uke. 
Paring av lam ga høyere ikke-omløpsprosent enn paring av åring, som igjen ga 
bedre resultat enn paring av søyer to år eller eldre. De fleste insemineringene falt i 



Tabell 1. Ikke-omløpsprosent utregnet ved gjennomsnitt eller vha modell.  
Stasjon og stråtype Snitt Modell 

Staur, frossen, gammel stråtype (0-løsning) 62,79 62,79 
Staur, frossen, ny stråtype 58,05 57,93 
Staur, fersk 73,90 73,89 
Særheim, fersk 72,59 73,37 
Blindheim, fersk 79,54 77,59 

Deponeringssted   
Børhals (0-løsning) 62,07 62,07 
Skjede 58,05 58,96 

Rase vær (minst 250 insemineringer)   
Sjeviot  56,80 56,83 
Spelsau  61,93 57,87 
Norsk kvit sau (0-løsning) 58,87 58,87 
Pelssau  40,18 40,39 
Nor-X 55,82 55,79 

Tidspunkt i sesong   
Før 10. november (0-løsning) 53,01 53,01 
10.-16. november 53,60 55,90 
17.-23. november 56,61 60,76 
24.-30. november 59,33 65,32 
1.-7. desember 59,56 67,47 
8. desember eller seinere 62,21 71,30 

Søyas alder ved paring   
Ukjent (0-løsning) 50,00 50,00 
Lam 67,64 64,64 
Åring 60,35 59,11 
To år eller mer 56,09 55,41 

Brunstlengde (timer)   
6 48,57 47,30 
12 54,88 54,81 
18 59,38 58,32 
24 60,85 60,10 
30 (0-løsning) 57,70 57,70 
36 61,22 61,86 
42 52,83 53,39 
48 42,86 42,35 

Fylker (minst 1300 insemineringer)   
Oppland  60,43 57,13 
Rogaland  57,58 60,77 
Hordaland  58,42 59,59 
Sogn og Fjordane  59,05 58,56 
Sør-Trøndelag  54,32 48,79 
Nord-Trøndelag  59,79 56,71 
Nordland  61,67 54,93 

 



kategoriene 12, 18 eller 24 timer for brunstlengde. Det var signifikant bedring i 
ikke-omløpsprosenten ved å øke til 24 timer fra 12 timer. Vi testet ikke alle fylker 
mot alle, men nøyde oss med å registrere at det er geografiske forskjeller. 
 
Diskusjon 
Siden dette er feltdata er det enkelte faktorer som er sammenblandet. Eksempelvis 
har fylkene langt nord i landet generelt en seinere paringssesong. Dermed blir det 
en sammenblanding av effekt av paringssesong og fylke. En modell vil bare kunne 
skille fra hverandre effekter hvis datagrunnlaget tillater det. 
 
Det er ikke alle som rapporterer insemineringene. Vi vet ikke om rapportene som 
kommer inn er representative. Men det ble ikke store avvik i gjennomsnittstallene 
ved å begrense datamengden fra ca 76 % til ca 60 %. Dette tyder på store 
datamengder som er rimelig balansert slik at gjennomsnittstallene er nokså robuste. 
 
Siden vi fant effekt av frossenstråtype og en tendens til forskjell mellom stasjonene 
på fersksæd kan trolig ikke-omløpsprosenten bedres noe med å optimere 
produksjonen med den kunnskapen NSG Semin AS har i dag. 
 
For produsentene er det mye å vinne ved å velge rett insemineringstidspunkt. Det 
er kjent at ikke-omløpsprosenten er dårligere dersom søya pares på første brunst 
om høsten. Dette passer godt med at resultatet bedres utover i paringssesongen. 
Lam har bedre resultat enn eldre dyr, men lammetallet er gjerne lavere for lam enn 
åringer. Dette kan føre til at produsenter likevel ikke ønsker å inseminere mange 
lam. Men med tanke på avlsframgangen er det bra at de yngste dyra (som generelt 
også er de beste avlsmessig sett) er godt egna for semin. Det er også viktig å 
inseminere til rett tid i brunsten. Utfra tallene ser det ut til at de som inseminerer 
på 6, 12 og 18 timer burde vente noe lenger før de inseminerer. 
 
Konklusjon 
Det ble kun små forskjeller i estimatene for effektene ved å bruke denne modellen 
med omregninger mellom skalaer sammenliknet med gjennomsnittstall. Dette 
kommer trolig av at antallet insemineringer er høyt og datagrunnlaget er noenlunde 
balansert. En fordel med å bruke modell er at en får mulighet til å teste om 
forklaringsvariablene har signifikant effekt. 


