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Bakgrunn 

NRF-kua skal ha et jur som fungerer godt uansett hvilken oppstalling og 

melkesystem hun er i. Hun skal ha sterke bein, gode klauver og kunne bevege seg 

lett og ledig. Dette har betydning for kuas holdbarhet, dyrevelferden og bondens 

økonomi. Det er derfor en viktig målsetting i avlsarbeidet med NRF å hele tiden 

forbedre eksteriøregenskapene. Jur/spener og bein/klauver vurderes som noen av 

de aller viktigste egenskapene i avlsarbeidet på NRF i framtiden. I en 

spørreundersøkelse i 2008 rangerte Geno sine medlemmer jur/spener som den 

tredje viktigste egenskapen i avlsarbeidet framover.   

 

Tall fra Kukontrollen viser at andel utrangerte dyr på grunn av jur viser en liten 

økning de siste årene. I 2006 var prosenten 4,7 og i 2009 var prosenten 7,6. Denne 

økningen tyder på at melkeprodusentenes fokus på jur har økt i det siste. Økt fokus 

på jur og bein kan ses i sammenheng med driftsendringene i melkeproduksjonen. 

Større besetninger, mer løsdrift og økende antall melkeroboter setter høyere krav 

til kuas funksjonalitet. I løsdrift skal kyrne bevege seg greit mellom liggeplasser, 

eteplasser og robot/melkegrav. Gode bein og klauver er avgjørende for dette. 

Spenenes retning og plassering på jurkjertlene, jurfestet og jurbalansen har stor 

betydning for hvordan kyrne fungerer i melkerobot. 

 

Økt fokus på jureksteriøret kan også ha sammenheng med høyere melkeytelser hos 

NRF og med det økt belastning på juret. En ytterligere forbedring av juret er også 

viktig i forhold til eksporten av NRF. Ute i verden viser NRF svært gode resultater 

på en rekke egenskaper som fruktbarhet, helse og kalvingsvansker. Signaler fra 

utlandet er at det er for stor variasjon i jureksteriøret.  

 

Med bakgrunn i disse faktorene ble prosjektet ”Revisjon av systemet for 

eksteriørvurdering i NRF-avlen” startet opp i 2009. Målet i prosjektet er å utbedre 

systemet for eksteriørvurdering og med det få en raskere avlsframgang for 

eksteriøregenskapene. I løpet av 2010 har resultatene i prosjektet blitt 

implementert i avlsarbeidet på NRF.  

 

Endringer i kvigemåling 

Rundt 19 000 kviger vurderes hvert år for en rekke eksteriøregenskaper. På 

grunnlag av disse målingene får oksene beregnet indekser for egenskapene. 



Oksene som granskes har i gjennomsnitt 100-120 døtre hver med 

kvigemålingsdata. 

 

Ved gjennomgang av hele systemet for eksteriørvurdering i NRF-avlen har målet 

vært å velge ut de viktigste egenskapene for kvigemålingene framover, heve 

kvaliteten på målingene og få rådgiverne mer samkjørte i vurderingene. I tillegg 

har det vært lagt vekt på å optimalisere sammensetningen og vektleggingen av 

egenskapene i jurindeksen og beinindeksen.  

 

Nye egenskaper 

Med utgangspunkt i ICAR (internasjonal organisasjon for husdyrkontroll) sin 

anbefalte standard for vurdering av eksteriøregenskaper er det gjort endringer i 

egenskapene som inngår i kvigemålingen på NRF. Det er også gjort tilpassinger i 

instruksen for hvordan egenskapene skal vurderes som samsvarer med manualen 

utarbeidet av ICAR. Egenskapene som er med i den nye kvigemålingen går fram 

av tabell 1. I prioriteringen av egenskaper har det vært lagt vekt på å beholde 

egenskaper som har betydning for kuas funksjonalitet i moderne driftssystemer. 

For eksempel har egenskaper som har mest med estetikk å gjøre utelatt i det nye 

systemet. Det samme gjelder eksteriøre mål som forteller noe om en annen 

egenskap som vektlegges direkte i avlsmålet. Eksempel på det er kryssform. 

Egenskapen har sammenheng med kuas fødselsegenskaper og kalvingsvansker er 

en egenskap som registreres og er med i avlsmålet.  

 

Endringene som er gjort medfører at vi får en eksteriørvurdering som samsvarer 

mer med andre land. Det forventes dermed at det i framtida vil gi høyere 

korrelasjoner for disse egenskapene i Interbull. Det gir også en bedre mulighet til å 

samarbeide med våre naboland i videre utvikling av eksteriørvurderingene. 

 
Tabell 1: Egenskapene i den nye kvigemålingen 

Egenskap  

Krysshøyde Måles i cm som tidligere 

Avstand jurbotn - golv Måles i cm, men ikke lenger fra spenespissene 

Antall ekstraspener Summen av eventuelle marispener, mellomspener og 

sammenvokste spener 

Kroppsdybde Ny egenskap 

Kryssretning Er med fra tidligere 

Hasevinkel Er med fra tidligere 

Kodeledd, bak Er med fra tidligere 

Beinstilling, bak Er med fra tidligere, men med ny optimalverdi på 

skalaen 

Jurfeste bak, bredde Ny egenskap 

Jurfeste bak, høyde Er med fra tidligere 

Jurfeste, framme Er med fra tidligere 



Jurbotn, midtband Vurderes mellom bakspenene 

Jurdybde Ny egenskap 

Jurbalanse Er med fra tidligere 

Jurtype Er med fra tidligere 

Speneplassering, bak Er med fra tidligere 

Speneplassering, framme Ny vurdering. Ikke lenger måling av avstanden mellom 

spenene 

Spenelengde Er med fra tidligere 

Spenetjukkelse Er med fra tidligere 

Bevegelse Registreres ikke foreløpig 

Vridde klauver Er med i kvigemålingen frem til det er tilstrekkelig data 

registrert av klauvskjærere 

Poeng for jur Er med fra tidligere 

Poeng for kropp og bein Er med fra tidligere 

 

Spesialiserte kvigemålere 

Som en viktig del av å heve kvaliteten på kvigemålingene har det vært en 

omorganisering av systemet for eksteriørvurdering. Det vil si at det er færre og mer 

spesialiserte rådgivere som nå har ansvar for måling av kviger. Alle 

nøkkelrådgivere kunne i prinsippet måle kviger tidligere. Dermed var det svært 

mange som målte få kviger i året og med det hadde liten erfaring i 

eksteriørvurdering. I gjennomsnitt målte rådgiverne 60 kviger hver i 2009 og det 

var 55 rådgivere som målte under 10 kviger dette året. Opplæringen i kvigemåling 

har vært varierende fra område til område og det har vært arrangert få samlinger 

for å samkjøre bedømmingen. 

 

Antallet rådgivere som kvigemåler er redusert fra over 300 til drøyt 60 

spesialiserte avlsrådgivere. Rådgiverne som er plukket ut til å ha ansvar for denne 

jobben har gjennomgått opplæring i den nye kvigemålingen. Avlsrådgiverne deltok 

på kurs med teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser før det nye systemet ble 

tatt i bruk 15. september 2010. Rådgiverne vil bli fulgt opp framover med blant 

annet jevnlige samlinger for å sikre god kompetanse og felles oppfatning av 

eksteriørbedømmingene. 

 

Egenskapene i jurindeksen og beinindeksen 

Det beregnes én samleindeks for jur og én for bein. I disse indeksene vektlegges et 

utvalg av de egenskapene som måles. Hvilke eksteriøregenskaper som skal inngå i 

disse samleindeksene og hvordan egenskapene skal vektes i forhold til hverandre, 

vurderes i prosjektet.  

 

Det er bestemt hvilke egenskaper som skal inngå i jurindeksen og beinindeksen, 

men vektleggingen av egenskapene vil det tas endelig stilling til etter 

avkomsgranskingen i mars 2010 og før avkomsgranskingen i juni 2010. Det 



forventes at det vil være tilstrekkelig med data etter ny kvigemåling til at det kan 

forsvares å offentliggjøre nye indekser ved avkomsgranskingen i juni 2010. 

 

 

Framgang for eksteriøregenskapene 

Eksteriør har vært med i avlsmålet siden avlsarbeidet på NRF startet opp på 1960-

tallet. Jur har hatt gradvis større vekt i avlsmålet og fra ca. 1990 ser vi en betydelig 

avlsframgang for juregenskapene. Det har også vært en positiv utvikling for 

beinegenskapene i denne perioden, men ikke like stor. Figur 1 illustrerer 

framgangen for jur og bein. Jur utgjør i dag 15 prosent i avlsmålet. Det er kun 

melk, mastitt og fruktbarhet som vektlegges mer enn jur. Bein utgjør 6 prosent i 

avlsmålet. 

 

Endringene som nå er innført i systemet for eksteriørvurdering forventes å øke 

avlsframgangen ytterligere for eksteriøregenskapene hos NRF. Vi ser allerede 

svært lovende resultater etter omlegging til spesialiserte kvigemålere og nye 

egenskaper. Det er foreløpig et svært begrenset datagrunnlag å vurdere på, men de 

gamle dataene sammenlignet med de nye, tyder på at endringene som er gjort og 

opplæringen som er gjennomført, har positiv effekt på kvaliteten.   

 

 
Figur1. Figuren viser avlsmessig utvikling for jur- og beinindeks med døtre født i 1986 og 

fram til 2006. 


