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Innledning
De norske reinavlspopulasjonene av kjøttfe er små. Et effektivt nasjonalt
avlsarbeid forutsetter derfor god oppslutning om fellestiltak, samt mange og sikre
registreringer. Det er ikke samme tradisjon for registreringer i
ammekubesetninger som i mjølkebesetninger. Utfordringen blir derfor å få
ammekubesetningene til å se betydningen av registreringer både for egen del og
for fellesskapet, samtidig som det må utvikles registreringsverktøy som er enkle i
bruk og oppleves nyttige. 

Kjøttfepopulasjonene i Norge 
Pr 31. juli 2004 var det registrert 52 773 ammekyr i Norge. Antallet ammekyr
utgjør vel 16 % av det totale kutallet. Antall ammekyr har økt med 16.100 kyr de
siste fem åra. Utviklingen i antall ammekyr og reinrasa kjøttfe registrert i
Storfekjøttkontrollen framgår av tabell 1. 

Tabell 1.Utviklingen i antall ammekyr i Storfekjøttkontrollen
Antall ammekyr i kontroll ulike år

RASE 1994 1999 2003
Angus
Charolais
Hereford
Limousin
Simmental
Øvrige raser
Krysninger

295
304
813
120
151
  20

-

1.079
   740
1.755
   324
   473
   273
1.866

1.703
1.774
3.021
682
615

2.274
6.127

TOTALT 1.703 6.510 16.196

I 1994 var andelen registrerte ammekyr 10 % av totalpopulasjonen, i 2003 var
samme andel 30 %. I tillegg kommer ammekyr registrert i Kukontrollen. 

Aktive avlsbesetninger
I Norsk Kjøttfeavlslags avlsplan fra 1991 ble avlstiltaket ”Aktive
avlsbesetninger” vedtatt innført. Tiltaket ble innført for å bidra til måloppnåelse
innen tre områder: Registreringer, bruk av kjøttfesemin og helse. 

Å bli Aktiv avlsbesetning innebærer at nærmere definerte krav og forpliktelser
vedrørende besetningsstørrelse, registreringer, norsk seminbruk og importgener
må oppfylles. Det er besetningseier som søker Norsk Kjøttfeavlslag om å bli



Aktiv avlsbesetning og dokumentasjon innhentes fra Storfekjøttkontrollen og
gjennom egenerklæringer. Norsk Kjøttfeavlslags avlssjef godkjenner om
besetningen kan opptas som Aktiv avlsbesetning. Godkjente Aktive
avlsbesetninger får tildelt godkjenningsbevis. Dessuten kan besetningen benytte
Aktiv avlsbesetning-logoen i all sin markedsføring. Lister over godkjente Aktive
avlsbesetninger publiseres i Norsk Kjøttfeavlslags medlemsblad Kjøttfeavl og på
internett.

Kravene som er satt for å bli godkjent Aktiv avlsbesetning i 2004 er som følger:

A) Minst 80% av kalvene som født i besetningen siste år skal være veid
med vekt ved fødsel, 200 dagers alder og 365 dagers alder, så lenge
dyret står i besetningen det er født i. 

Gjelder alle dyr som har vært i ”lovlig” intervall for vektregistrering for
nevnte alderstrinn. For 200 dagers vekt er intervallet 150-275 dagers
alder for 365 dager er intervallet 250-350 dager. 

B) Minst 20% av besetningens stambokførte aktive hunndyr skal være
inseminert med norsk semin, eventuelt være bedekket med norsk
seminokse siste år. Dersom ikke norsk semin er tilgjengelig (rasen
ikke er tappet i Norge) kan utenlandsk semin benyttes.

Hunndyrene skal være inseminert/bedekket med samme rase.

C) Besetningen forplikter seg til å stille minst én godkjent testkandidat
til disposisjon for raselaget for kommende testomgang. 

En forplikter seg til å melde på dyr til kommende test, det ikke noe krav
at de(n) skal bli tatt ut til test . Punktet gjelder kun raser som
fenotypetestes i Norge 

D) Minst 10 stambokførte, aktive hunndyr i Storfekjøttkontrollen siste
år .

De ti hunndyrene må være av samme rase en søker status for.

E) Ikke levende importerte dyr til besetningen siste 3 år.

Besetningene som søker kan bli sjekket mot KOORIMPs register. 

F) Ved privatimport av sæd og embryo skal KOORIMPs regelverk
være fulgt.



Når man søker på å bli Aktiv Avlsbesetning gjelder søknadsskjemaet
som en egenerklæring på at man har overholdt pkt 6. Ved henvendelse
fra NKA må søker kunne dokumentere at KOORIMPs regelverk er fulgt
ved import utført forrige år.

Effekt av tiltaket
Avlstiltaket Aktive avlsbesetninger ble startet opp i 2002. Kravene som ble stilt
ble satt for at flest mulig besetninger kunne kvalifisere seg. Kravene for 2003 og
2004 er deretter skjerpet. 21 besetninger ble godkjent det første året. I 2003 var
det 35 godkjente besetninger og i 2004 var det 33 godkjente Aktive
avlsbesetninger. 

Det var særlig vektregistreringer ved 200 og 365 dagers alder som det var
ønskelig å øke registreringsvolumet for. Tabell 2 viser den relative utviklingen for
registreringer av fødselsvekt, 200 og 365 dagersvekt for årene 2001-2003. 

Tabell 2.Relativ utvikling i registreringer av fødselsvekt, 200 og 365 dagersvekt i
Storfekjøttkontrollen 

ÅR Fødselsvekt 200 dagers vekt 365 dagers vekt
2001
2002
2003

100
105
109

100
118
122

100
124
141

Av tabell 2 framgår det at det har vært en god relativ utvikling i registreringer av
200 og 365 dagers vekt. Innføring av avlstiltaket Aktive avlsbesetninger har
utvilsomt bidratt til denne utviklingen. 

Norsk Kjøttfeavlslag vil fortsette ordningen med Aktive avlsbesetninger. Kravene
for godkjenning vil gradvis skjerpes, samtidig som det skal arbeides med å trekke
flest mulig besetninger inn i ordningen. 

Referanser 
Tall fra Storfekjøttkontrollen, FAGSENTERET for kjøtt 


