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Registreringer i kukontrollen 
Kalvingsopplysninger har blitt registrert i kukontrollen siden starten i 1978. Den 
første revisjonen (hk78) var i drift fra 1978 til og med 1989 og kunne ta imot 
kalvingsdato, farskap samt anvendelse og ørenummer for inntil trillinger. 
Kastinger (anvendelseskode 1) er vanskelig å utnytte avlsmessig fordi kjønn på 
kalven ikke registreres og fordi farskap til fosteret er vanskelig å verifisere mot 
dato for inseminasjon.  
Kalver med anvendelseskode 2 (dødfødt / krepert innen 24t) er født til normal tid 
og har derfor verifisert farskap. Dessverre blir kjønn på disse kalvene ofte ikke 
rapportert og det skaper unødig usikkerhet i indeksberegningene. Opplysningen 
blir utnyttet, men en blir tvunget til å bruke en kunstig kjønnskode som reflekterer 
at 65,4% av de dødfødte er oksekalver i de tilfellene kjønn blir registrert. 
Anvendelseskode 3 (krepert etter 24t, men før neste kontroll) blir ikke utnyttet 
avlsmessig så langt. I hk78 fikk verken disse kalvene eller oksekalver generelt 
ørenummer og dermed heller ikke utrangeringsdato og årsak. Seinere er det 
anmodet om at alle kalver skal ha ørenummer og da har det vist seg at kalver med 
denne anvendelseskoden har krepert svært tidlig. Antagelig er det bare usikkerhet 
rundt fødselstidspunktet som avgjør om det rapporteres kode 2 eller 3, og at kode 
3 derfor gir like mye informasjon om en vanskelig kalving eller redusert livskraft 
som kode 2. 
 
Tabell 1. Prosentvis kalvetap ved første, andre og tredje kalving innen hver hovedrevisjon 
av kukontrollen. Kun kalvinger med ett avkom hvor både ku og kalv har seminokse som far 
er tatt med. For kasting er alle tatt med. 

 1. kalving 2. kalving 3. kalving 
Revisjon 1979 

- 89 
1990 
- 99 

2000 - 
04 

1979 
- 89 

1990 
- 99 

2000 
- 04 

1979 
- 89 

1990 
-99 

2000 
-04 

Kasting 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,8 
Dødfødt 2,9 2,9 2,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 
Krepert  før 
1.kontroll 

1,0 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Samla tap 4,5 4,7 4,6 3,6 3,6 3,3 3,5 3,2 3,1 
 
Den andre revisjonen av kukontrollen (hk89) var i drift fra 1989 til og med 1999 
og bondens vurdering av kalvingsvansker ble lagt til. Skalaen består av: Ingen 



vansker (1), noe vansker (2), store vansker (3) og vet ikke. Denne egenskapen er 
tatt i bruk i avlsarbeidet. Også her kan kalvens kjønn mangle hvis den var 
dødfødt. Den kunstige kjønnskoden må da reflektere 50,0%, 63,5% og 68,3% 
oksekalver ved respektive; ingen , noen og store kalvingsvansker. 
Den siste revisjonen av kukontrollen (hk99) ble satt i drift 1999. Her har bondens 
vurdering av kalvestørrelsen samt koder for misdannelser kommet inn. Kalven 
vurderes som: Liten (1), middels (2), stor (3) eller vet ikke. Misdannelser har 
uhyre lav frekvens, men er viktig for å oppdage enkeltokser som bærer genetiske 
defekter. 
 
Tabell 2. Prosentvis fordeling av kalvingsvansker og kalvestørrelse ved første, andre og 
tredje kalving innen hver hovedrevisjon av kukontrollen. Kun kalvinger med ett avkom hvor 
både ku og kalv har seminokse som far er tatt med. 

 1. kalving 2. kalving 3. kalving 
Revisjon 1990-99 2000-04 1990-99 2000-04 1990-99 2000-04 
Kalvingsvansker 
     Vet ikke 

 
 2,7 

 
 2,1 

 
 2,7 

 
 2,2 

 
 2,7 

 
 2,2 

     Ingen vansker 90,3 87,9 94,5 94,0 94,6 94,3 
     Noe vansker  4,7  7,2  1,9  2,7  1,8  2,5 
     Store vansker  2,3  2,8  0,9  1,1  0,9  1,0 
Kalvestørrelse 
     Vet ikke 

  
 5,8 

  
 6,1 

  
 6,0 

     Liten  11,7   6,7   4,5 
     Middels  72,8  73,2  70,4 
     Stor   9,7  14,0  19,1 

 
 
Kalving som egenskap i avlsarbeidet 
Kalving er en sammensatt egenskap som involverer forhold ved både kua og 
kalven.  
Størrelse og livskraft hos kalven er påvirket av gener som nedarves både fra mor 
og far. Fenotypen uttrykkes i kalven og kalles direkte effekt. 
Fødselsveienes utforming og evnen til å ernære fosteret under drektigheten er 
påvirket av gener som kua arver fra kalvens mormor og morfar. Genene uttrykkes 
som fenotype i kua, mens denne fenotypens virkning på kalven er miljømessig og 
kalles moreffekt. 
Kalvingsegenskapene er kategoriske, men blir analysert med en lineær modell. 
Der inngår faste effekter av kalvens kjønn, kuas alder ved kalving, kalvingsmåned 
innen år og tilfeldige effekter av besetning innen år, far og morfar til kalven.  
Forventningen til far og morfar effektene uttrykt som direkte (d) og maternal (m) 
effekt er:  E(far)=1/2d,     E(morfar)=1/4d+1/2m.  
Forventningen til varianskomponentene er: Var(far)=1/4Var(d),  Var(morfar)= 
1/16Var(d)+1/4Var(m)+1/8Cov(d,m),   Cov(far,morfar)=1/8Var(d)+1/4Cov(d,m). 



De rene komponentene blir derfor:   Var(d)=4Var(far),  Var(m)=4Var(morfar)-
2Cov(far,morfar),    Cov(d,m)=4Cov(far,morfar)-2Var(far). 
 
Genetiske parametre for kalvingsegenskapene 
Data fra 2000 til 2004 ble analysert for å estimere genetiske parametre for 
kalvestørrelse (ST) og sammenheng til de tidligere kalvingsegenskapene dødfødt 
(DF), krepert (KR) og kalvingsvansker (KV). 
Det ble brukt en average information algoritme i programmet DMU (Jensen et al, 
1997) for å finne REML estimater av varianskomponentene. 
 
Tabell 3. Direkte arvbarhet (h2

D), maternal arvbarhet (h2
M ) og genetisk korrelasjon (rD,M) 

mellom den direkte og maternale effekten fra analyse av enkeltegenskaper ved 1., 2. og 3. 
kalving, basert på data fra 2000-2004. Alle estimater uttrykt som  %. 

 1. kalving 2. kalving 3. kalving 
Egenskap h2

D h2
M rD,M h2

D h2
M rD,M h2

D h2
M rD,M

Vansker     4,54 3,52 -23,5 1,55   ,89 -28,8 1,02   ,47 -19,1 
Størrelse 10,10 2,82    7,4 9,14 1,94   -1,5 9,01 1,49  22,4 
Dødfødt     ,69   ,73 -11,2   ,24   ,28 -61,9  ,30   ,10  15,9 
Krepert     ,18    ,05   -3,0   ,07   ,03   -8,1   ,07   ,06 -60,7 

 
Hos egenskaper med få kategorier skapes en avhengighet mellom middel 
(frekvens) og varians. Varians og arvbarhet blir mindre jo mer ekstreme 
frekvensene blir. Tabell 3 viser oss at verdien av å inkludere data fra 2. og 3. 
kalving vil være begrenset for KV, DF og KR på grunn av de låge frekvensene 
(tabell 1). 
 
Tabell 4. Genetiske korrelasjoner mellom direkte og maternale effekter (rD,D ,rM,M ,rD,M 
,rM,D ) fra analyse av parvise egenskaper ved 1. og 2. kalving, basert på data fra 2000-
2004. Alle estimater uttrykt som  %. 

 KV-ST KV-DF KV-KR ST-DF ST-KR DF-KR 
rD,D    1.kalving     93,9   90,1  89,6  78,7  77,3  93,0 
         2.kalving    91,2   84,7  81,6  75,4  71,9  99,8 
rM,M   1.kalving     59,9   74,8  78,2  12,8  29,8  95,2 
         2.kalving    44,1   65,4  27,2  33,1 -12,6  85,6 
rD,M    1.kalving     -4,9 -17,9 -35,1 -14,8 -45,9 -14,6 
          2.kalving      -8,1 -27,6  -3,3 -23,1 -43,7 -10,2 
rM,D    1.kalving   -24,2 -15,2 -12,5  19,4  11,0 -13,7 
          2.kalving  -25,9 -25,5 -13,0    1,7  56,1 -64,9 

 
Genetiske korrelasjoner er generelt mindre påvirket av frekvensene enn 
arvbarheter. Fra tabell 4 ser vi at de genetiske korrelasjonene er høye mellom dir- 
ekte effekter og noe lavere mellom maternale effekter.  



Korrelasjonene mellom direkte og maternale effekter er lave og gir svake 
indikasjoner på at store kalver gjennomgår vanskeligere fødsler, men får litt 
lettere kalvinger selv som mødre. Mødre som gir fosteret gode vekstvilkår får litt 
vanskeligere kalvinger fordi kalven blir større. 
DF og KR oppfører seg som samme egenskap. De har høge direkte og maternale 
korrelasjoner og samme korrelasjonsmønster til både KV og ST. Ved 
sammenslåing vil en oppnå økt frekvens og dermed større arvbarhet og sikrere 
seleksjon. 
Kalvingsvanskene er sterkere korrelert til kalvetapet (DF og KR) enn kalve-
størrelsen, særlig den maternale effekten. Det må forventes da kalvingsvanskene 
omfatter både størrelse på kalven og utformingen av fødselsveiene. Det er ikke 
sikkert en vil selektere for større eller mindre kalver, men ST vil gi vink om at 
visse eliteokser ikke bør brukes til kviger. 
 
Genetisk utvikling i kalvingsegenskapene 
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Figur 1. Genetisk utvikling for dødfødsler (DF) og kalvingsvansker (KV) både som far til 
kalven og far til kua i kalvingsåret. Negative verdier indikerer færre dødfødsler og lettere 
kalvinger. 
 
Kalvingsegenskaper har inngått i samla avlsverdi siden 1978 og ble gitt vekt utfra 
hva en anså som nødvendig for å hindre tilbakegang i egenskapen.  Som figur 1 
viser har dette virket og en har til og med hatt en svak framgang, særlig for den 
maternale delen. 
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