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Innledning 

NRF (Norsk Rødt Fe) er et resultat av mange års arbeid med å avle fram ei ku som 

egner seg for norske mjølkeprodusenter som ei kombinasjonsku for mjølk- og 

kjøttproduksjon. Det finnes i dag ca 230 000 mjølkekyr i Norge. Fra 

Husdyrkontrolldata og fruktbarhetsstatus for perioden 1/10-08 til 30/9-09 framgår 

det at NRF-kua får sin første kalv i gjennomsnitt 25,7 måneder gammel og har et 

kalvingsintervall på 12,6 måneder. Alder ved første inseminasjon angis til å være 

16,2 måneder. For førstekalvere er KFI og KSI henholdsvis 86 og 110 dager, mens 

de for eldre kyr er 84 og 104 dager. Ikke-omløpsprosenten ved 60 dager er 70,1 

for kviger og 61,1 og 62,4 for førstekalvere og eldre kyr. Husdyrdata viser at kun 

ca to prosent av norske kyr blir hormonbehandlet for brunstmangel eller 

brunstsynkronisering. Ut fra disse tall kan en trygt si at NRF-kua er ei fruktbar ku.  

For å finne ut mer om noe av det som ligger bak tallene har vi gjort fire studier 

som vi i det følgende vil presentere resultatene fra.  

 

Del 1 Eggløsning og drektighet 

Det er få rapporter om hvordan eggløsninger alternerer mellom eggstokkene. 

Målet med studien var å registrere hvilke eggstokker som hadde eggløsning i løpet 

av flere påfølgende brunster. I studien ble 63 NRF-kviger palpert ved rektalisering 

to ganger i uka gjennom to til seks reproduksjonssykluser. Til sammen ble totalt 

222 eggløsninger kartlagt. I 117 av de 222 brunstene (52,7 %) hadde kvigene 

eggløsning i høyre eggstokk og i 103 brunster (46,4 %) i venstre. I to brunster (0,9 

%) var det en eggløsning i hver eggstokk. Etter en eggløsning i venstre eggstokk 

hadde 37,8 % en ny eggløsning på venstre side, mens 62,2 % hadde eggløsning på 

høyre. Etter en eggløsning på høyre side var det 54,5 % som hadde eggløsning på 

venstre side og 45,5 % på høyre side på nytt. Det var 58 % av eggløsningene som 

byttet side. Fire kviger hadde eggløsning i samme eggstokk mer enn to ganger. Tre 

av disse hadde tre eggløsninger i samme eggstokk, to av dem på venstre og en på 

høyre side. Ei kvige hadde fire eggløsninger etter hverandre i venstre eggstokk. 

Blant de drektige kvigene hadde 60,3 % det gule legemet (corpus luteum 

graviditatis) i høyre eggstokk, og 37,9 % hadde det i venstre. I alle tilfellene lå 

fosteret på samme side som det gule legemet. Ei kvige hadde et gult legeme i 

begge eggstokkene men bare ett foster. Den påviste forskjellen i eggstokkaktivitet 

mellom høyre og venstre side er i overensstemmelse med rapporter fra andre land 

(Rajakoski 1960, Pierson og Ginther 1987). Det ble ikke påvist noen sikre 



alterneringer mellom eggløsninger i de to eggstokkene. Det var imidlertid en klar 

tendens til at en eggløsning på venstre side ble etterfulgt av en på høyre.  

 

Del 2 Fosterets plassering under drektighet 

Det er sparsomt med opplysninger om hvilken fordeling det er av okse- og 

kvigefoster i høyre og venstre børhorn. Målet med studien var å evaluere 

kjønnsfordeling av okse- og kvigefoster i høyre og venstre børhorn hos NRF. 

Kalvens kjønn ble notert av eier og registrert i husdyrkontrollen. Det var totalt 233 

kviger og kyr som ble drektighetsundersøkt ved rektalisering ved 5-8 ukers 

drektighet. Det ble notert hvilken side som inneholdt foster og corpus luteum 

graviditatis. Åtte kalvinger ble ekskludert; sju på grunn av tvillingfødsel og en på 

grunn av at kua hadde et gult legeme i begge eggstokkene. Av de resterende 225 

kalvingene var det 43 kviger og 45 okser i venstre horn og 65 kviger og 72 okser i 

høyre horn.  

 
Tabell 1. Fordeling av okse- og kvigefoster i venstre og høyre børhorn 

  

Gruppe 

  

      Antall totalt 

                          Børhorn 

  

     Venstre       Høyre 

Antall drektige       225 (100 %) 88 (39 %) 137 (61 %) 

Antall okser       117 (52 %) 45 (51 %)  72 (53 %) 

Antall kviger       108 (48 %) 43 (49 %)   65 (47 %) 

 

Det ble født 52 % oksekalver og 48 % kvigekalver. I venstre børhorn var det 51 % 

oksefoster og 49 % kvigefoster. I høyre børhorn var det henholdsvis 53 og 47 % 

okse- og kvigefoster. Det ble ikke funnet signifikant større andel oksefoster i høyre 

enn i venstre børhorn eller større andel okse- enn kvigefoster i høyre børhorn (chi-

square). Resultatene kunne ikke bekrefte funnene hos Giraldo et al. (2010) der en 

studie av totalt 177 dyr viste signifikant større andel oksefoster i høyre enn i 

venstre børhorn. 

 

Del 3 Drektighetsundersøkelse ved rektalisering 

Tidlig drektighetsdiagnostikk er et nyttig verktøy for å få oversikt over 

fruktbarhetsforhold i en besetning. Ved rektalisering kan en påvise fosterblære og 

kjenne glipp av to fosterhinner (chorion og allantois), det såkalte membranglipp. 

Fra tid til annen får en spørsmål om en slik undersøkelse er skadelig for fosteret. I 

litteraturen er det noe motstridende informasjon om dette (Syed og Shanks, 1982, 

Alexander et al., 1985, Franco et al., 1987 og Brenner og Orgad, 2003). Målet 

med studien var å vurdere mulig skadelig effekt på fosteret og dets 

overlevelsesevne ved bruk av gjentatte drektighetsundersøkelser utført av uerfarne 



veterinærstudenter. Totalt 73 NRF-kviger ble undersøkt på klinikken ved NVH 

ukentlig med hensyn på eggstokkfunn fra 14 måneders alder fram til fem uker etter 

inseminering. Fra fem uker etter inseminering ble amnionsblære og membranglipp 

brukt i drektighetsdiagnostikken en dag i uken i fem uker og hver gang av tre 

veterinærstudenter og en underviser. Hva som hendte med kvigene etter denne tid 

ble nøye notert. Alle de 73 kvigene hadde et velutviklet gult legeme en uke etter 

inseminering. Dette viser at alle hadde hatt eggløsning.  I alt 14 kviger (19,2 %) 

viste brunst tre uker etter inseminering. Det var seks kviger (8,2 %) som hadde et 

velutviklet gult legeme tre uker etter inseminering og som løp om uregelmessig. 

To kviger aborterte henholdsvis 33 og 36 dager etter inseminering og ei kvige 

blødde 58 dager etter inseminering som tegn på at hun ikke var drektig. Det var 50 

kviger (68,5 %) som ble sendt hjem som drektige. En av disse aborterte åtte 

måneder ut i drektigheten. Dermed kalvet 49 (67,1 %) av kvigene. Kalvingsraten i 

studien er ikke lavere enn i en feltstudie utført av Garmo et al. (2008). Alle de 49 

kvigene som kalvet fikk en velskapt kalv. I utenlandske undersøkelser har det vært 

påvist misdannelser hos kalver født av mødre som er drektighetsundersøkt på tidlig 

stadium (Syed et al., 1992, Brenner og Orgad, 2003). Studien ga ingen 

holdepunkter for at gjentatte drektighetsundersøkelser ved rektalisering gir økt 

risiko for skade på eller tap av foster. Kan det være nok en indikasjon på robusthet 

hos NRF-kua?  

 

Del 4 Hormonbehandling  

Det er ikke tradisjon for rutinemessig bruk av hormoner for å øke 

drektighetsprosenten hos norske kviger og kyr. Hos dyr som har hatt eggløsning 

men ikke vist brunst (stille brunst) har en fra tid til annen gitt en eller to 

injeksjoner med prostaglandiner. Målet med studien var å vurdere virkning og 

effekt av én dose av prostaglandinanalogen cloprostenol (Estrumat
®
) gitt til kviger 

på et bestemt stadium i syklus etterfulgt av inseminering på fast tidspunkt. Totalt 

ble 59 NRF-kviger oppstallet ved NVH behandlet 6-8 dager etter registrert brunst 

med 2 ml Estrumat
®
. Etter behandling ble samtlige kviger inseminert 72 timer etter 

behandling, og 55 ble inseminert på nytt 24 timer senere. Fire kviger blødde innen 

et døgn etter inseminering og ble derfor inseminert bare en gang. Ved rektalisering 

en uke etter inseminering hadde alle de 59 kvigene et velutviklet gult legeme. 

Dette viser at alle hadde hatt eggløsning. Kalvingsprosenten var 62,7 (37/59). 

Resultatet viser at behandling med prostaglandiner 6-8 dager etter brunst er et 

gunstig tidspunkt. Den oppnådde drektighet er på samme nivå som Garmo et al. 

(2008) fant i en feltstudie av ubehandlede dyr i norske besetninger.  

 



Sammendrag  

Det er kort gjort rede for materiale, metoder og resultater fra fire delundersøkelser 

som på ulik måte viser reproduksjonsforhold hos NRF-kua. Funnene viste høyere 

aktivitet med flest eggløsninger på høyre eggstokk (53 %) i forhold til venstre. Det 

ble funnet flest drektigheter i høyre børhorn (61 %), og det ble født en litt større 

andel oksekalver (52 %) enn kvigekalver. Kalvingsprosenten etter vanlig brukt 

metode for drektighetsundersøkelse med palpasjon av membranglipp eller 

fosterblære ukentlig fra seks til ti ukers drektighet kan tyde på at hun tåler dette 

godt med liten risiko for abort eller skade hos fosteret. Det var gode resultater etter 

behandling med én dose prostaglandiner en uke etter brunst etterfulgt av 

inseminering på fast tidspunkt.  
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