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JAN SUNDE¹ OG ARNE OLA REFSDAL2   
BioKapital AS¹, Holsetgt 22, 2317 Hamar;  Geno², Holsetgt 22, 2317 Hamar 
 
Innledning 
Kjønnsseparert (KS) sæd fra okse tilbys fra flere kommersielle avlsselskaper og 
har vært kommersielt tilgjengelig siden 2001. KS-sæd garanterer kjønnet på kalven 
med >90 % sikkerhet og gjør at produsenten i større grad kan kontrollere 
rekruttering i egen buskap. Doser med KS-sæd har imidlertid en høyere kostnad 
ved innkjøp samt et lavere spermieantall enn ordinære doser, noe som fører til 
dårligere fruktbarhet. Kun et fåtall NRF-okser har hittil hatt KS-sæd tilgjengelig på 
markedet, og de første dosene kom på markedet i 2009. Dette er en foreløpig 
oppsummering av de første erfaringene med bruk av kjønnsseparert NRF-sæd i 
Norge. 
 
Kjønnsseparering av sæd 
I hanndyret produseres haploide kjønnsceller som er likt fordelt mellom X(hunn)- 
og Y(hann)-kjønnskromosombærende sædceller. Eggcellene inneholder kun X-
varianten av kjønnskromosomet, slik at sædcellens variant av dette ene 
kromosomet bestemmer kjønnet til fosteret ved befruktning.  
 
Forskjellen i mengde DNA mellom X- og Y-kromosomet (3.8%) er stor nok til å 
kunne separere individuelle X- og Y-sædceller vha. spesielle flowcytometre 
(Garner og Seidel 2008). Denne teknikken krever at DNA i sædcellene farges med 
en fluorokrom som deretter eksiteres ved hjelp av en laserstråle. Fluorescensen 
som måles er dermed proporsjonal med mengde DNA i cellekjernen. Basert på 
fluorescensdifferansen mellom X- og Y-bærende spermier kan disse fordeles i to 
fraksjoner (Figur 1). Fordi hodet på sædcellene fra storfe har en flat ”spadeform” 
vil noen spermier få feil orientering i det de går gjennom eksitasjonskammeret, og 
dermed ikke kunne sorteres. Andre celler vil være døde eller skades i prosessen, 
slik at totalt 70 % ender opp som svinn. Sorteringseffektiviteten er derfor lav, noe 
som fører til en høy kostnad. For at dosene skal ha en akseptabel pris ut til kunden, 
produseres derfor inseminasjonsdosene med et mye lavere antall spermier (2 mill) 
enn standard (12-15 millioner).  
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Figur 1. Prinsippet for kjønnssortering av sæd vha. flowcytometer (ill: Cogent UK) 
 
 
Kjønnsseparering av NRF-sæd 
Sæd fra NRF-okser kjønnssepareres hos Cogent UK i England. De første oksene 
ble fysisk sendt over til England og gikk i produksjon hos Cogent. I dag sender 
Geno i stedet sæden med fly, fortynnet i et spesialutviklet transportmedium. Sæden 
er ferdig sortert og frosset innen 24 timer etter uttak. Dette gir Geno større 
fleksibilitet med hensyn på utvalg av okser og en lavere totalkostnad, uten at 
sædkvaliteten blir påvirket.  
 
Dataanalyse 
Datasettet inneholdt alle 1.gangsinseminasjoner med KS-sæd for NRF-oksene 
10032 Haugset, 10177 Braut og 10183 Aasheim. Første og siste dato for 
inseminering med KS-sæd ble brukt som begrensning på data for ordinær sæd fra 
de samme oksene. KS-sæd er dermed sammenlignet med ordinær sæd brukt i 
samme periode, tidsrommet 25.6.2009 – 5.10.2010. Datasettet er beskrevet i 
Tabell 1. Dobbeltinseminasjoner ble regnet som ny inseminasjon innen 5 dager 
etter 1.gangs inseminasjon og begge inseminasjoner fjernet fra datasettet før 
beregning av ikke-omløpsprosent (IO %). 
 
Tabell 1. Antall 1.ganginseminasjoner med kjønnsseparert og ordinær sæd, fordelt på 
oksenummer 

Antall 1.gangsinseminasjoner 10032 10177 10183 
Kjønnssortert sæd 456 101 414 
Ordinær sæd 442 11201 3196 
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Resultater 
Figur 1 viser ikke-omløpsprosent innen 56 dager for de to sædtypene innen hver 
okse. I snitt var det 7.1 % dobbeltinseminasjoner i KS-gruppa mot 11.2% i gruppa 
med ordinær sæd. 
 
 

Figur 1. Ikke-omløpsprosent innen 56 dg for oksene 10032, 10177 og 10183 etter 
inseminering med kjønnssortert (KS) eller ordinær sæd. Dobbeltinsemineringer innen 0-5 
dager ble fjernet fra datasettet. 
 
I snitt gir kjønnsseparert sæd en IO % etter 56 dager som ligger 12-16 % lavere 
enn ordinær sæd. Disse resultatene er i samsvar med feltstudier fra andre land som 
f.eks. Danmark, både når det gjelder fruktbarhet og differanse mellom de to typene 
sæd (Borchersen og Peacock 2009). Kalvingsdata vil presenteres når disse er 
tilgjengelige i tilstrekkelig antall. 
 
Kun 72 % av inseminasjonene med KS-sæd var 1.gangsinseminasjoner, mens 1. og 
2.gangsinseminasjoner summert utgjorde 91.8 % av bruken. Innen 
1.gangsinseminasjonene var fordelingen som følger mellom kviger (30.9 %), 
1.laktasjonskyr (20.7 %) og eldre kyr (48.3 %).  
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Konklusjon 
Bruk av kjønnsseparert sæd fra NRF-okser gir en fruktbarhet som ligger 12-16 % 
lavere enn det som oppnås med ordinær sæd fra samme okse. Dette er i tråd med 
tall fra andre land og tyder på at transport av sæd til utlandet for kjønnssortering 
ikke forringer kvaliteten i signifikant grad. På tross av det lave spermieantallet per 
dose ser det ut som bruk av KS-sæd gir akseptable fruktbarhetsresultater. 
 
Bruk av KS-sæd i Norge er imidlertid foreløpig lite utbredt. Dette kan skyldes en 
kombinasjon av høy dosekostnad, et begrenset utvalg av okser med tilgjengelig 
KS-sæd, eller at rekruttering ikke betraktes som noe problem for de fleste 
produsentene. Disse tallene vil imidlertid kunne legge grunnlaget for en mer 
realistisk økonomisk analyse av bruk av KS-sæd i melkeproduksjonen i Norge. 
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