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Innledning 
Avl for høyere slaktevekt på lam over lengre tid har medført en økt voksenvekt 
hos søyene (Asplin, 1991). Det er også vist en positiv sammenheng mellom søyas 
vekt og avlsindeks, siden værer som får tunge avkom også får høy avlsindeks. 
Siden økt voksenvekt medfører økt fôrbehov, og utgiftene til vinterfôr utgjør en 
stor del av sauebøndenes variable utgifter, fører de økte søyevektene til økte 
utgifter for bøndene. 
 
Hovedargumentet for å øke søyevektene er å oppnå høyere lammevekter. 
Hovedhensikten med dette arbeidet var å sette lammeproduksjon og søyevekt opp 
mot hverandre for å finne ut om de tyngre søyene får så mye tyngre lam at det 
veier opp for det økte fôrbehovet. Flere utenlandske studier har vist at økt 
søyevekt ikke nødvendigvis medfører økt produksjonseffektivitet (Bedier et al, 
1992; Nawaz et al, 1991) 
 
Materiale og metoder 
Data 
Bønder ble oppfordret gjennom "Sau og Geit" til å veie søyene sine og melde inn 
søyevektene gjennom sauekontrollen høsten 2003. Høsten 2003 og januar 2004 
ble det meldt inn til sammen 3333 søyevekter fra 57 besetninger fordelt på 11 
fylker. For å undersøke søyevektas effekt på lammetall, lammenes høstvekt og 
søyas produksjonseffektivitet ble det brukt data fra 2115 søyer; 86 sjeviot, 1164 
spæl og 865 nks. Alle søyene som ble inkludert i analysene hadde lam med 
registrert høstvekt høsten 2003 og de kom fra besetninger der en stor andel av 
søyene ble veid og der vektene virket troverdige. De hadde også fostret alle sine 
levende lam selv, og ikke fått fosterlam. Alle søyene som ble inkludert var født 
mellom 1997 og 2002. Data fra 1722 søyer, som i tillegg til å oppfylle kriteriene 
over hadde minst ett slaktet lam høsten 2003, ble brukt til å undersøke  søyevektas 
effekt på lammenes slakteklasse. 
 



Mål på produksjonseffektivitet 
Et godt mål på produksjonseffektivitet skal si noe om hva man får igjen i forhold 
til de innsatsfaktorene man har puttet inn i et system. Eksempel på et svært 
nøyaktig mål på effektiviteten i lammeproduksjonen kunne for eksempel være kg 
kjøtt produsert pr fôrenhet brukt til produksjonen, men dette er vanskelig å måle 
på sau i vanlig produksjon. Siden individuelt fôropptak ikke kan måles på sau som 
går i samlebinger, vet man ikke hvor mange fôrenheter hver sau har brukt på å 
produsere sine lam. I tillegg er det så liten andel av søyene som får alle lammene 
sine slaktet, at man også har lite informasjon om hvor mye lammekjøtt hver søye 
har produsert. 
 
Løsningen som er brukt her er at høstvekt(kull) er brukt som et mål på produkt. 
Det er da forutsatt at det ikke er forskjell i slakteprosent mellom dyr. Videre er 
søyas metabolske vekt brukt som et mål på fôrforbruk. Søyas fôrbehov til 
vedlikehold øker proporsjonalt med hennes metabolske vekt (McDonald et al, 
1995), men det tas ikke høyde for om søyene har ulikt aktivitetsnivå eller ulikt 
fôrbehov til fosterproduksjon, melkeproduksjon, egen vekst eller annet. Dette er 
kun problematisk dersom noen av disse andre fôrbehovene varierer systematisk 
med søyas vekt eller mellom raser og utgjør en vesentlig del av søyas fôrbehov. 
Tallene presentert for de yngste søyene i tabell 3 må derfor brukes med 
forsiktighet. For det første er effektiviteten her overestimert siden disse søyene 
ikke er utvokst og derfor har et vesentlig fôrbehov til egen vekst. Dette behovet 
vil i tillegg variere med hvor mye søyene vokser i denne perioden, noe som må 
antas å ha en sammenheng med rase og/eller hennes vekt. For de ferdig utvokste 
søyene, derimot, vil dette målet på effektiviteten gi et godt bilde av kg kjøtt 
produsert i forhold til antall fôrenheter forbrukt. 
 
Statistiske analyser 
Proc mixed i SAS ble brukt til å analysere dataene. Signifikansnivå ble i alle 
analysene satt til 5%. Effekten av søyevekt på responsvariablene ble undersøkt. 
Produsent og feilledd var også inkludert i alle modellene som tilfeldige effekter. I 
tillegg var ulike faste effekter inkludert. Disse er beskrevet i tabell 1. 
 
Tabell 1. Oversikt over hvilke faste effekter som inngikk i de ulike statistiske modellene. 
nr Responsvariabel Søyealder1 Rase2 Lammealder3 Kjønn4 Rase* 

Produsent 

1 Antall høstlam * *    
2 Gjsn. høstvekt lam5 * * * *  
3 Slakteklasse lam6 * * * *  
4 Effektivitet søye7 * * * *  
5 Effektivitet søye8 * * * * * 
1 Søyealder er søyas aldersklasse. Søyene ble delt inn i fire klasser etter fødselsår.(f.år 
2002, f.år 2001, f.år 2000 og f.år 1997-1999) 



2Rase er søyas rasekode fra sauekontrollen. Søyer med rasekode fra en rase som er inngått i 
nks ble kodet om til nks. 
3Lammealder ble målt i dager. Det er alder ved høstveiing i modell 2, 4 og 5 og alder ved 
slakting i modell 3. 
4Kjønn var lammenes "gjennomsnittlige kjønn" i et kull (fra 1=bare værlam til 2=bare 
søyelam). 
5Lammenes gjennomsnittlige høstvekt i et kull, målt i kg, ikke korrigert. 
6Gjennomsnittlig slakteklasse blant slaktede lam pr kull, målt på sauekontrollens skala. 
7Søyas effektivitet ble målt som kg høstlam/metabolsk vekt søye. 
8I denne modellen ble søyevekta inkludert innen rase og produsent, for å teste for evt. 
genotype-miljø-samspill. 
 
Resultater og diskusjon 
Tabell 2 gir et sammendrag av søyevektas effekt på de ulike responsvariablene. 
 
Tabell 2. Søyevektas effekt på de ulike responsvariablene med tilhørende p-verdier, samt p-
verdien for samspillseffekt mellom søyevekt og rase. 
Responsvariabel Søyevekt innen psamspill

5

 sjeviot spæl nks  
Antall høstlam1 0.012 

(p=0.0263) 
0.005 

(p=0.0211) 
ikke 

signifikant 
0.0108 

Gjsn. høstvekt lam2 ikke 
signifikant 

0.08 
(p=0.0126) 

0.11 
(p=0.0002) 

0.0009 

Slakteklasse lam3 ikke 
signifikant 

0.011 
(p=0.0330) 

ikke 
signifikant 

ikke 
signifikant 

Effektivitet søye4 ikke 
signifikant 

–0.023  
(p<0.0001) 

–0.024  
(p<0.0001) 

<0.0001 

1Endring i antall høstlam pr kg økning av søyas kroppsvekt. 
2Endring av gjennomsnittlig lammevekt i kg pr kg økning av søyas kroppsvekt. 
3Endring av slakteklasse (på sauekontrollens skala der 41=P-…54=E) pr kg økning av 
søyas kroppsvekt. 
4Endring av produksjonseffektivitet (kg/kg0.73) pr kg økning av søyas kroppsvekt. Analysert 
etter modell 4. 
5psamspill er sannsynligheten for at søyevekta har samme effekt uansett rase. 
 
Resultatene presentert i tabell 2 viser at til tross for at økt søyevekt har en positiv 
effekt på lammetall og/eller lammenes høstvekt hos alle rasene, er det ingen av de 
tre undersøkte rasene som har en positiv effekt av økt søyevekt på effektiviteten. 
Tvert i mot har økt søyevekt negative konsekvenser for effektiviteten både hos 
spæl og nks. Det kunne ikke påvises noen forskjell i effektivitet mellom nks og 
spæl ved samme søyevekt. Samspillseffekten mellom rase og søyevekt var 
riktignok signifikant, men dette skyldtes forskjeller mellom sjeviot og de andre 
rasene. Analyse etter modell 5 viste også at det var en signifikant samspillseffekt 
mellom søyevekt og produsent innen rase (p<0.0001). Den praktiske betydningen 



av dette er at effekten av søyevekt på produksjonseffektivitet varierer mellom 
besetninger. 
 
I tabell 3 er en oversikt over gjennomsnittsvekta til søyene av de ulike rasene i de 
ulike aldersklassene, og deres estimerte effektivitet når både vekt og rase er tatt i 
betraktning. Her er effektivitet estimert under forutsetning at alle søyene får 50% 
værlam og 50% søyelam og at alle lammene blir veid ved 150 dager. 
 
Tabell 3.Estimert effektivitet for søyer av de ulike aldersklassene innen hver rase, forutsatt 
gjennomsnittlig vekt innen den aktuelle rasen og klassen. 

 sjeviot spæl nks 
Fødselsår Vekt1 Effektivitet Vekt1 Effektivitet Vekt1 Effektivitet 
2002 61 2,25 60 2,84 68 2,80 
2001 69 3,15 67 3,57 79 3,43 
2000 74 3,39 70 3,74 84 3,55 
1997-1999 79 3,51 72 3,81 87 3,59 

1Vektene er de gjennomsnittlige vektene blant søyene som ble veid innen hver rase og 
aldersklasse. 
 
Tabell 3 viser at spælsauen er den mest effektive av disse rasene når dette målet 
brukes som mål på effektivitet.  
 
Konklusjon 
Resultatene tyder på at søyene innen rasene spæl og nks i Norge er for tunge, i 
forhold til hva slags miljø som blir tilbudt lammene. Selv om lam etter tyngre 
søyer er forventet å ha et større vekstpotensiale, blir de ikke så mye større enn lam 
etter lettere søyer at det kompenserer for det ekstra fôrkravet til de tunge søyene. 
Det ser også ut som om spæl og nks er like effektive ved samme vekt, men at 
spælsøyene i dag er mer effektive enn nks-søyene fordi de har lavere kroppsvekt. 
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