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Innledning 

Et avlsplanleggingsverktøy skal ta beslutningen om hvilke okse hver ku skal 

insemineres med, basert på avlsfaglige vurderinger og brukernes ønsker og 

prioriteringer.  

 

Første versjon av avlsplanleggingsverktøyet ”Avl i buskapen” ble utviklet på 

slutten av 80-tallet, og det var da et verktøy kun for rådgiverne. I 2001 ble 

programmet gjort om til windows-versjon, og det ble da åpnet for at bøndene selv 

kunne bruke det. Denne gamle versjonen av programmet er utviklet som en pc-

applikasjon. Teknisk sett oppfattes den som svært lite brukervennlig ved at det 

hver gang det skal kjøres avlsplan må foretas ulike nedlastinger og oppdateringer. 

Samtidig har det begrensinger i forhold til å kunne lagre og ha sentral tilgang til 

valg og ønsker som er registrert inn på brukeren. Stor utvikling i web-teknologi har 

gitt mange muligheter som nå kan bidra til at Avl i buskapen blir et betydelig bedre 

verktøy som flere ønsker å bruke.    

 

Planen er å ha en ny versjon av avlsplanprogrammet tilgjengelig i løpet av 2011.  

I hovedsak har rådgiverne (Tine- og Q-) i dag ansvar for at det til enhver tid skal 

finnes oppdaterte avlsplaner i alle mjølkekubesetninger. Stadig flere bønder bruker 

pc og internett i hverdagen og ønsker å gjøre denne jobben sjøl. 

Geno sine hovedmålsetninger med å utvikle et moderne, brukervennlig og 

fleksibelt avlsplanleggingsverktøy er følgende: 

 

 Sikre at det framover skal finnes oppdaterte avlsplaner i alle fjøs med 

mjølkeku 

 Flere bønder skal ta ansvar for å lage og skrive ut avlsplan sjøl 

 Oppnå økt avlsinteresse og seminbruk blant Geno sine medlemmer. 

 

 

Basisfunksjonene i avlplanleggingsverktøyet 

Grunnprinsippene fra det gamle programmet vil leve videre i det nye: 



1. De beste kyrne skal få de beste oksene. Dette er måten å sikre at det blir født 

”elitedyr” (både kyr og okser) i neste generasjon, og er selve drivhjulet for 

avlsmessig framgang. 

2. Avlsplanprogrammet vil jobbe for å finne kombinasjoner som utfyller 

hverandre. Dersom ei ku har stamfedre (far, morfar) med svak indeks for 

enkeltegenskaper, vil programmet velge en okse til denne kua som er sterk på 

denne egenskapen. 

3. Legge til rette for sikker avkomsgransking av nye okser, ved å sørge for at en 

riktig andel av kyrne i hver besetning føres opp med ungokse.  

4. Bidra til at omfanget på bruken av enkeltokser er i samsvar med det Geno er 

leveringsdyktig på og ikke overskrider det som avlsfaglig er forsvarlig med 

tanke på innavlsøkning. 

5. Gi brukeren muligheter til å planlegge kombinasjoner som han/hun har 

spesielt fokus på i besetningen sin, og på den måten bidra til at han/hun får 

produksjonsdyr og avlsdyr som tilfredsstiller kravene og ønskene på bruket 

sitt. Eksempelvis er det ofte slik at robotbesetninger som produserer opp mot 

kapasiteten til roboten, har sterk fokus på utmjølkingshastighet. Disse er ofte 

opptatt av å bruke okser som er sterke på utmjølkingshastighet.  

Et bruk med kun mjølkeproduksjon har gjerne større fokus på å bruke gode 

mjølkeokser, enn de som driver et kombinasjonsbruk med både mjølk- og 

kjøttproduksjon. 

 

 

Begrensinger i bruken av enkeltokser 

I dag er de fleste eliteoksene levende, og det er i utgangspunktet ingen 

begrensinger i antall doser som kan produseres og distribueres av hver okse. 

Likevel er det flere argumenter for at det må legges begrensing på bruken av noen 

av oksene: 

 

 Nye eliteokser med lite lager 

Selv om lovende venteokser så tidlig som mulig settes inn i sædproduksjon, 

vil det kunne skje at nygranska okser har lite lager. Disse er det nødvendig å 

begrense bruken av, fram til de har blitt satt i produksjon og fått et 

tilstrekkelig lager. 

 Eliteokser som er slaktet 

I et venteoksesystem skjer det hvert år at noen okser må slaktes på grunn av 

skader eller sjukdom. Hvis slike viser seg å bli eliteokse, er det kun et svært 

begrenset lager å distribuere. 



 Eliteokser som ligger i ”særklasse” ift avlsverdi sammenlignet med de andre 

oksene som er i bruk samtidig.  

Hvis det ikke legges begrensing på bruken av slike okser, vil de kunne bli 

foreslått brukt på hele besetningen. Det er et mål at alle besetninger skal få 

mulighet til å bruke slike gode okser. En del besetninger har svært konsentrert 

kalvings- og insemineringssesong, og det er viktig at slike okser derfor er 

tilgjengelig i dunkene minst i et helt år. 

 Gode eliteokser som allerede er mye brukt, og som er på slutten av karrieren 

Ut fra en samlet vurdering av aktuelle eliteokser, kan det i blant være ønskelig 

å ta med okser som allerede er mye brukt. Slike er det ofte ønskelig å begrense 

bruken av. 

 Importerte elite- og bruksokser. Det importeres kun et begrenset antall doser 

av hver okse. De tilgjengelige dosene må derfor fordeles mellom de 

besetningene som ønsker å bruke slike okser, etter de samme prinsippene som 

norske okser. 

Systemet med å begrense bruken av enkeltokser skal styres gjennom to ulike 

mekanismer: 

1. oksens sædkode. Dette er en personlig kode for hver elite- og importokse 

som beskriver den maksimale andelen av kyrne innenfor en besetning 

som denne oksen kan brukes på. 

2. krav til kombinasjonen. Dette er minimumskrav til indeksene på det 

potensielle avkommet etter ulike kombinasjoner basert på far, morfar og 

mormorsfar sine indekser. Disse kravene kan være individuelle for hver 

okse. Desto strengere krav som settes, desto større begrensing legges på 

bruken av oksen.  

 

 

Nye funksjoner i den nye versjonen 

At applikasjonen nå blir webbasert gir nye muligheter. Alle egenskapsvalg som 

brukeren har lagt inn blir lagret på en sentral server. Dette betyr at utkjøring av 

avlsplan nå kan skje sentralt. 

 

Dette kan utnyttes på følgende måte: 

1. Etter hver gransking kjøres det automatisk ut avlsplan for alle besetningene. 

Denne tar hensyn til tidligere innlagte egenskapsvalg. Hvis bruker ønsker å 

inkludere utenlandske okser, må han med det nye programmet lage sin egen 

personlige avlsplan selv eller i samarbeid med rådgiver. 



2. Etter hver gransking summeres førstevalgene basert på de automatisk utkjørte 

avlsplanene. Dette vil gi en prognose over forventet omfang på bruken av de 

ulike oksene. Dette vil gi en bedre kontroll på oksebruken enn det vi tidligere 

har hatt. 

3. Slike prognoser kan også benyttes for å beregne forventet forbruk av de ulike 

oksene i ulike områder og vil kunne brukes i distribusjonssammenheng. For å 

sikre full dekning distribueres det i dag betydelig over det som blir omsatt. 

Dette fører til en del kassering, og det er et mål å redusere denne framover. 

 

Teknologiske valg 

Forut for igangsetting av utviklingen av nytt avlsplanleggingsverktøy, ble det 

gjennomført et forprosjekt, blant annet for å vurdere ulike teknologiske løsninger. 

Dette er et omfattende fagfelt med mange muligheter. Med hjelp fra et firma med 

stor kompetanse på dette området, ble det anbefalt å velge Ruby On Rails som 

plattform. Dette er en utbredt plattform for utvikling av webapplikasjoner, og den 

gir relativt kort utviklingstid sammenlignet med andre plattformer. Den anbefalte 

klientløsning baserer seg på Flex, fordi den også gir kort utviklingstid og gode 

brukeropplevelser. 

 

Applikasjonen skal kunne startes opp både fra Geno sin side (geno.no) og Tine sin 

medlemsside (medlem.tine.no). Løsningen baserer seg på at det skal utvikles en 

”Sigle Sign On” løsning som innebærer at det i framtida vil være felles pålogging 

til disse to systemene. 

 

http://www.geno.no/

