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Bakgrunn 

Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også voksenvekten øker. På 

grunnlag av slaktevekter i sauekontrollen er det anslått at levendevekt hos søyer av 

rasen norsk kvit sau vil øke med drøyt 7 kg på 10 år med den avlsframgangen vi 

har i dag for tilvekst (Boman, 2010). Høyere voksenvekt innebærer mer 

vedlikeholdsfôr, tyngre dyr å håndtere og risiko for at enkelte innredninger ikke 

lengre er egnet. 

 

For at Avlsrådet for sau skal kunne ta stilling til om voksenvekt skal inn i 

avlsmålet, var det nødvendig å finne ut hvor tunge søyene er i dag og hvor stor 

arvbarhet egenskapen har. I tillegg trengte vi å vite hvor sterk sammenheng det er 

mellom høstvekt som lam og voksenvekt som søye. 

 

Materiale og metode 

I begynnelsen av 2010 ble det oppfordret til å veie alle søyer og påsettlam i 

avlsbesetningene, for å framskaffe et tallmateriale til utredning av egenskapen. 

Oppfordringen til å veie søyer førte til innrapportering av 12 400 vekter i 

sauekontrollen, hvorav drøyt 9000 tilhørte norsk kvit sau (NKS) og 1700 spælsau. 

Resten av vektene var fra andre raser og krysninger mellom raser. 

 

Vektene som ble akseptert var mellom 40 og 130 kg for NKS og mellom 30 og 

120 kg for spæl. Alder var 1–6 år og ved lamming skulle de ha maks 4 lam. Dager 

fra veiing til lamming ble brukt i analysen fordi paringsdato ikke er obligatorisk 

opplysning og derfor ofte mangler. Veiing 40–105 dager før lamming ble 

akseptert. Det ble også satt krav om at søya måtte ha kjent mor, høstvekt godkjent i 

indeksberegning og burd-kjønn-kombinasjon for høstvekt. Avslutningsvis ble det 

også satt krav om at søya måtte ha lamma som åring. Dette ble gjort fordi det viste 

seg at søyene som ikke lamma første året ofte var lettere enn gjennomsnittet. 

 

Søyevektene ble innledningsvis analysert med variansanalyse (SAS GLM). Dette 

ble gjort for å se om effektene som inngikk i modellen var statistisk sikre og hvor 

stor del av variasjonen i søyevekt som modellen forklarte. I modellen for søyevekt 

ble det korrigert for de systematiske miljøfaktorene produsent, alder på søya, om 

hun var åring født som enkling og antall foster hun bar. I tillegg ble det korrigert 

for dager før lamming ved hjelp av en regresjon. Etter disse innledende analysene 



ble voksenvekt delt inn i tre egenskaper: vekt første vinter, andre vinter og tredje 

vinter eller seinere. Siden ingen av søyene var veid gjentatte ganger, har den 

enkelte søye data kun for en av søyevektegenskapene. 

 

For å estimere arvegrad og genetiske sammenhenger for søyevekt ble modellen fra 

variansanalysen utvidet med additiv genetisk effekt av dyr. Fordi egen høstvekt 

utgjør ett av seleksjonskriteriene når en skal velge saulam til påsett, kan analysen 

av søyevekt alene bli forventningsskjev (biased). Ettersom alle lam skal ha 

høstvekt, ble denne egenskapen analysert sammen med de respektive 

søyevektegenskapene i en toegenskapsanalyse, der alle lam på gården som var født 

samme år som veide søyer ble inkludert. Høstvekt som lam ble korrigert for 

fasteffekt av fødselsår innen produsent, burd-kjønn-kombinasjon og alder på mor. 

I tillegg ble det korrigert for alder ved høstveiing ved hjelp av en regresjon, additiv 

genetisk effekt av dyr og mor/fostermor ble modellert, tilfeldig effekt av 

permanent mormiljø, samt feil. Dette er de samme effektene som inngår i 

indeksberegningen. Maternal effekt og permanent mormiljøeffekt antas å være 

neglisjerbar for voksenvekt og ble derfor ikke tatt med i analysen av søyevekter. 

 

Søyene ser ut til å være noenlunde utvokst tredje vinter. Det er derfor interessant å 

se på sammenhengen mellom søyevekt tredje vinter eller seinere og kategoriene 

med de yngre søyene. I avlsarbeidet er vi interessert i tidlig informasjon på de 

fleste dyr. 

 

Resultat 

I analysen inngikk søyevekt av 7442 NKS-søyer og 1313 spælsøyer. I Figur 1 er 

gjennomsnittlig levendevekt oppgitt per årsklasse og rase. Kun resultater for NKS 

rapporteres i den videre teksten, fordi det var mest data for den rasen.  

 

Variansanalysen i GLM, der søyevekt ble sett på som én egenskap, forklarte 79 % 

av variasjonen. Ett år gamle søyer som var født som enklinger var 3,8 kg tyngre 

(standardfeil ± 0,6 kg). Det skilte 28,1 kg mellom åringene som var lettest og 

femåringene som var tyngst. Søyene med 4 fostre var 6,6 kg tyngre enn de med ett 

foster. Effekten av ulik alder og antall foster søya bar, samt regresjon for dager 

igjen til lamming er gitt i Tabell 1. 

 

Arvbarheten i de genetiske analysene for direkte effekt for søyevekt varierte fra 

0,36 til 0,58 avhengig av aldersgruppe (Tabell 2), mens arvbarheten for direkte 

effekt på høstvekt var 0,16. Den genetiske sammenhengen til direkte effekt 

høstvekt steg fra 0,39 til 0,67 med økende aldersgruppe (Tabell 2). 



 
Figur 1. Gjennomsnittlig levendevekt hos søyer ved ulik alder, per rase. Pluss/minus ett 

standardavvik er angitt. 

 
Tabell 1. Resultat fra GLM-analyse. Effekt av alder og antall foster søya bærer, relativt til 

hhv 6 års søye og tom søye. Regresjon innen alder for dager igjen til lamming. 

Alder Estimat ± SE Antall foster Estimat ± SE Regresjon alder Estimat ± SE 

1 -26,9 ± 1,4 1 -1,4 ± 0,6 1 -0,19 ± 0,02 

2 -15,9 ± 1,4 2 -0,2 ± 0,6 2 -0,09 ± 0,02 

3 -5,8 ± 0,4 3 2,5 ± 0,6 3–6 -0,09 ± 0,02 

4 -0,5 ± 0,5 4 5,2 ± 0,7   

5 1,2 ± 0,5     

 
Tabell 2. Arvbarhet for ulike søyevektegenskaper samt korrelasjon til direkte effekt 

høstvekt, beregnet med toegenskapsmodell. 

Egenskap kjørt sammen  

med høstvekt 

Søyevekt 

direkte, h2 

Korrelasjon til direkte 

effekt høstvekt  

Vekt 1 år (første vinter) 0,58 0,39 ± 0,07 

Vekt 2 år (andre vinter) 0,43 0,52 ± 0,09 

Vekt 3–6 år (tredje til sjette vinter)  0,36 0,67 ± 0,07 

 

I de genetiske analysene med tre egenskaper, fant vi en korrelasjon mellom direkte 

additiv genetisk effekt for vekt 1 år til direkte additiv genetisk effekt for vekt 3–6 

år og høstvekt på henholdsvis 0,71 og 0,41, mens de tilsvarende korrelasjonene for 

2 år var 0,97 og 0,52. 

                                                                                                                                             

Diskusjon 

Lammets tilvekstevne er et viktig utvalgskriterium i saueholdet, fordi a) 

levendevekta må ofte være over en minstegrense og b) tilvekstevne inngår i O-



indeksen. Arvbarheten på høstvekt (0,16) er vesentlig lavere enn for søyevekt 

(0,36–0,58). Borg et al. (2009) rapporterte en arvbarhet på voksenvekt for søyer i 

sein drektighet på 0,53, som er sammenlignbart med det vi fant i det norske 

materialet. Arvbarheten er svært høy ved 1 år (den veiingen er nærmest i tid fra 

høstveiing), mens korrelasjonen til voksenvekt er lavere enn fra 2 år. Det er mulig 

at det er miljøeffekter som det ikke tas tilstrekkelig hensyn til i modellen for 

ettåringene og som gir for høy arvbarhet. 

 

Regresjonskoeffisienten første år er langt større enn seinere. Det er fordi den i 

tillegg til å korrigere for økende vekt av drektighet også omfatter eventuell vekst 

hos søya. Det er derfor naturlig at den er størst første vinter mens søya fortsatt er i 

rask vekst. 

 

En vesentlig utfordring ligger i at søyevektene er sterkt korrelert til høstvekt, og at 

vi ønsker å øke tilvekstevnen som lam uten samtidig å øke søyevektene. Dette 

innebærer at vi ønsker å selektere dyr som vokser raskt tidlig i livet og som når 

voksenvekta tidlig i livet sitt. Hvor stor genetisk variasjon i vekstkurvene vi har 

hos norsk sau er ukjent i dag.  

 

Også i vinter er det oppfordret til veiing av søyer og vi håper det vil være en del 

søyer som dermed vil få to voksenvekter registrert i sauekontrollen. Da vil vi også 

kunne se på vektendring fra ett år til et annet. 

 

Takk 

Vi ønsker å takke Ronald M. Lewis (Department of Animal and Poultry Sciences, 

Virginia Tech, USA) og Thor Blichfeldt (Norsk Sau og Geit) for verdifulle innspill 

til hvordan materialet skulle analyseres.  
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