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Bakgrunn 

De fleste produsenter, norske og internasjonale, er opptatt av å ha holdbare kyr. En 

egen holdbarhetsindeks er etterspurt av mjølkeprodusentene. Det har tidligere blitt 

konkludert med at total avlsverdi er det beste uttrykket for holdbarhet og at 

egenskapen er komplisert å beregne (Heringstad, 2008). Utrangering og 

utrangeringsårsaker er registrert i kukontrollen. Vi ønsket å sammenligne 

informasjon om døtrenes holdbarhet registrert i kukontrollen opp i mot beregna 

avlsverdier på fedrene. 

 

Materiale og metoder 

Dattergrupper etter 280 okser er undersøkt med tanke på døtrenes overlevelse etter 

3 laktasjoner. Materialet omfatter okser som er født i perioden fra 24.10.1999 

(5694 Brenden) til 26.03.2002 (10110 Stølen). Gjennomsnittlig antall døtre i 

dattergruppene er 359 (170-570). I beregningen er det bare benyttet data for 

oksene brukt som ungokser slik at alle døtrene er gamle nok og sjansen for å bli 

utrangert er lik for alle dyr i dattergruppene. De 20 beste oksene er deretter 

sammenlignet med de 20 dårligste når det gjelder overlevelse til døtrene etter 3 

laktasjoner. Gjennomsnittlige avlsverdier og egenskapsindekser for noen av de 

mest aktuelle egenskaper er så beregnet for de to oksekategoriene (2 gransking 

2010). 

 

Resultater og diskusjon 

Låg avlsverdi gir dårlig holdbarhet 

De 20 beste oksene hadde fra 33 til 44 prosent døtre i live etter 3 laktasjoner, mens 

bare fra 14 til 19 prosent overlevde etter de 20 dårligste oksene. Av oksene i den 

beste gruppen ligger 10100 Askim og 5870 Unhjem på topp med henholdsvis 44 

% og 40 % døtre som har overlevd 3 laktasjoner. Begge okser er brukt som 

eliteokser og har henholdsvis 16 og 17 i samlet avlsverdi. De dårligste oksene er 

tydelige minusvarianter med – 13,9 i gjennomsnittlig samlet avlsverdi, mens de 

beste oksene ligger på + 5,4 (Se tabell). Dette innebærer en differanse på 19,3, noe 

som viser at oksenes avlsverdi er en viktig indikator for holdbarhet på døtrene. Det 

er i samsvar med tidligere beregninger i Geno (Heringstad 2008, Sehested og 

medarbeidere 2009) som viser at samlet avlsverdi er den beste indikasjon på 

holdbarhet. Samlet avlsverdi for de beste oksene varierer imidlertid fra – 10 til 

+28, mens de dårligste oksene varierer fra -34 til +4. Det innebærer at selv okser 



med lav avlsverdi kan ha god holdbarhet på døtrene, og at det også finnes okser 

med godt over middels avlsverdi som har lav holdbarhet på døtrene.  

 
Fire viktige egenskaper 

Gjennomsnittlige indekser for jur, mastitt, fruktbarhet og melk for de beste og de 

dårligste oksene med tanke på døtrenes holdbarhet fremgår av tabellen. De fleste 

av de dårligste oksene ligger langt under 100 i indeks for jur, og det viser at døtre 

etter okser med dårlig jurindeks er lite holdbare. Dette gjelder også for mastitt, 

men det er større variasjon i indekser for denne egenskapen. De aller fleste av de 

beste oksene ligger over 100 i indeks for fruktbarhet og variasjonen her er mindre 

enn for mange av de andre egenskapene. Det stemmer godt med at minusvarianter 

for fruktbarhet har mindre sjanse til å leve lenge i besetningene. For melk er 

differansen i gjennomsnittlig indeks mellom de beste og de dårligste oksene 5,7. 

Dette er noe mindre enn for jur (10,9), mastitt (10,2) og fruktbarhet (7,7). 

Utrangeringsårsaker oppgitt i kukontrollen avspeiler betydningen av å vektlegge 

de fire egenskapene som særlig skiller de beste fra de dårligste oksene når det 

gjelder holdbarhet på døtrene. Statistikken for 2009 viser at noen av de viktigste 

utrangeringsårsaker er dårlig fruktbarhet (17,3 %), høgt celletall + mastitt (13,9 

%), dårlig jur (7,6 %) og dårlig melkeytelse (7,2 %). 

 
Ulike juregenskaper 

Juregenskaper er åpenbart viktig for holdbarheten (se tabell). For jurtype, jurfeste 

fremme, speneavstand fremme og jurfeste bak er differansen i gjennomsnittsindeks 

mellom de to oksekategoriene henholdsvis 12.1, 10.4, 8.5 og 8.4. De fleste av de 

dårligste oksene ligger under 100 i avlsindeks for disse egenskapene. Døtre etter 

slike okser har åpenbart mindre sjanse til å overleve lenge i besetningene. Selv om 

bedømmelsen av juregenskapene skjer på første kalvs kyr gir disse indeksene en 

god indikasjon på om jurene holder i senere laktasjoner. Noe overraskende finner 

vi ikke særlig forskjell mellom gruppene når det gjelder indeks for midtband og 

heller ikke noen klar forskjell for jurbalanse, speneavstand bak og avstand 

spenespiss – bås. At det ikke er forskjell mellom gruppene når det gjelder indeks 

for midtband kan tyde på at vurderinger av dette må bli bedre. Fra og med 

september 2010 er eksteriørvurderingen i kvigemålingene forbedret gjennom bedre 

opplæring og en bedre standardisering av egenskapene 

 
Utmjølkingsegenskaper 

Det er liten forskjell mellom gruppene når det gjelder indeks for hastighet og 

lekkasje. For hastighet og lekkasje er imidlertid variasjonen i indekser for de 20 

beste okser relativt liten, og det tyder på at produsentene ikke tolererer sterke 

avvik for disse egenskapene.  

 



Delindekser for fruktbarhet 

Tabellen viser en klar forskjell mellom de beste og de dårligste oksene når det 

gjelder indekser for avstand fra kalving til første inseminasjon (KFI). Det tyder på 

at det er viktig at kyrne viser brunst og kan insemineres relativt tidlig etter kalving. 

Forskjellen i indekser for ikke-omløpsprosent på kviger og særlig ikke-

omløpsprosent på kyr er ikke tilsvarende stor.   

 
Tabell. Samla avlsverdier og egenskapsindekser i gjennomsnitt for de 20 beste og 

de 20 dårligste okser med hensyn til andel døtre som overlever 3 laktasjoner. 

Egenskaper 
20 beste okser 

(33-44 % døtre overlever) 

20 dårligste okser 

(14-19 % døtre overlever) 

Avlsverdi 5,4 ± 10,2
a 

-13,9 ± 10,4
b 

Melkeindeks 
101,2 ± 11,0  

 

95,5 ± 12,2 

Fruktbarhet 103,5 ± 7,5
a 

95,8 ± 11,5
b 

I.O. % kviger 101 ± 10,3 96,6 ± 9,5 

I.O. % kyr 101,5 ± 9,7 100,2 ± 9,9 

KFI  104 ± 8,1
a 

95 ± 8,2
b 

Mastitt 104,8 ± 10,5
a 

94,6 ± 12,6
b 

Jur 100,2 ± 9,4
a 

89,3 ± 8,0
b 

Jurtype (trau-sekk) 104 ± 9,7
a 

91,9 ± 8,7
b 

Jurfeste fremme 103,6 ± 11,7
a 

93,2 ± 9,0
b 

Jurfeste bak 100,9 ± 9,2
a 

92,5 ± 8,9
b 

Speneavstand foran 102,6 ± 9,6
a 

94,1 ± 7,3
b
  

Speneavstand bak 100,3 ± 14,3  105,5 ± 11,3 

Midtband 94,9 ± 9,8 95,1 ± 10,9 

Jurbalanse 105,0±11,0 98,6±11,6 

Avst. Spenespiss - golv 98,3 ± 8,7 95,3 ± 11,2 

Bein 98,8 ± 10,5 96,1 ± 10,0 

Klauver 99,3 ± 11,3 97,8 ± 12,2 

Beinstilling 101,5 ± 13,9 95,2 ± 9,9 

Hastighet 104,2 ± 6,9 103,3 ± 12,1 

Lekkasje 99,7 ± 7,7 97,1 ± 12,8 

Lynne 101,4 ± 12,2 100,6 ± 11,3 
ab 

Tall på samme linje med ulike opphevede bokstaver er signifikant forskjellige 

 

Bein og lynne 

Det er relativt liten forskjell mellom gruppene når det gjelder 

gjennomsnittsindekser for beinegenskaper og lynne. De beste oksene har i 

gjennomsnitt noe høyere indeks for beinstilling, men spredningen er imidlertid stor 

innen gruppene, og det tyder på at egenskapen, slik den registreres, har mindre 



sammenheng med døtrenes holdbarhet i forhold til andre egenskaper. I den senere 

tid har det vært mye fokus på vridde klauver ikke minst fordi dette forekommer 

ganske ofte hos døtre etter noen okser. Det er imidlertid liten forskjell mellom de 

beste og de dårligste oksene i denne undersøkelsen når det gjelder indekser for 

klauv. Dette skyldes i hovedsak at klauvkvalitet er svært vanskelig å registrere, og 

målet er at det etter hvert er klauvskjærerne som skal foreta denne registreringen. 

Data fra kukontrollen viser at beinproblemer og lynne oppgis som den primære 

utrangeringsårsak i henholdsvis bare 3,1 % og 2,1 % av tilfellene i 2009. Dette 

tyder på at disse egenskapene ikke er av de viktigste primærårsaker til utrangering. 

Beinproblemer er en viktig årsak til utrangering i mange andre land, og mye tyder 

på at dette kan få større betydning i Norge etter hvert som det blir flere 

løsdriftsfjøs. 

 

Oppsummering 

Holdbarhet er resultat av en rekke egenskaper i kombinasjon. Det norske avlsmålet 

fanger opp mange av disse egenskapene.  Noen enkeltegenskaper er som ventet 

avgjørende for at ei ku skal holde lenge. Den må ha et godt jur, lite sjukdom, god 

fruktbarhet og god ytelse.  

Sammenligningen som er gjort mellom de beste og de dårligste oksene tyder på at 

samlet avlsverdi for oksene er en viktig indikator for holdbarhet på døtrene. Det er 

allikevel såpass spredning i avlsverdier blant de beste og de dårligste når det 

gjelder holdbarhet at total avlsverdi alene ikke sier alt om holdbarhet på døtrene.  
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