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Innledning 

De siste tiårene har det, både nasjonalt og internasjonalt, vært et sterkt fokus på 

produksjonsegenskapene (tilvekst og klassifisering) i avlsarbeidet med kjøttfe. 

Den økonomiske gevinsten av dette er åpenbart økt inntekt. Det har imidlertid 

vært lite oppmerksomhet rundt å redusere kostnadene i produksjonen ved å 

forbedre funksjonsegenskapene (f.eks dødfødsler og kalvingsvansker). 

Ammekuproduksjon kjennetegnes ved høye fôrkostnader, og en betydelig andel av 

disse kostnadene er vedlikehold av ammekua. I tillegg er reproduksjonen lav 

sammenliknet med andre husdyrslag. I kontrast til melkeproduksjon, hvor 

inntekten kommer fra både melk og slakt, representerer kalven eneste 

inntektskilden i ammekuproduksjon. Man kan dermed forvente at 

funksjonsegenskapene har betydelig økonomisk betydning.  

På grunn av ugunstige genetiske sammenhenger mellom produksjons- og 

funksjonsegenskaper har dermed den ensidige seleksjonen på økt produksjon vært 

suboptimal i forhold til å øke profitten i produksjonen.  

Både i forbindelse med avls- og driftsplanlegging er det viktig å få oversikt over 

alle egenskaper som har betydning for økonomien. I dette studiet er det gjort ved å 

beskrive økonomien til et gjennomsnittlig norsk ammekubruk og beregne hvor 

mye ulike egenskaper påvirker økonomien i produksjonen, såkalte økonomiske 

verdier. Disse verdiene kan så brukes som vektlegging i en økonomisk indeks for 

avlsdyr, eller som bakgrunn for driftsplanlegging.  

 

Materialer og metode 

Et dataprogram som beskriver økonomien i norsk ammekuproduksjon ble utviklet 

for å estimere økonomiske verdier. Modellen følger ammekua fra første kalving 

og til utrangering. Grunnet forskjeller i produksjon og driftsmetode mellom 

intensive og ekstensive raser behandles disse separat i modellen. Disse står i hver 

sin besetning med forskjeller i driftsopplegg. Den ekstensive driftsmetoden 

kjennetegnes ved høy andel grovfôr og utmarksbeite i fôrrasjonen, mens den 

intensive har høyere bruk av kraftfôr og innmarksbeite. For begge rasegrupper blir 

en kvigekalv beholdt til rekruttering mens de resterende kvigekalvene samt alle 

oksekalvene blir foret opp til slakt (intensiv fôring). Videre er det tatt 

utgangspunkt i ”normal” norsk praksis med vårkalving, sommerbeite (1. Juni- 15. 

September) og avvenning ved ca 6 mnd alder (1. Oktober).  



Gjennomsnittlige produksjonsresultater for de to rasegruppene ble hentet fra 

Storfekjøttkontrollen, og brukt som basissituasjon (Storfekjøttkontrollen, 2008). 

Dette er vist i tabell 1 (intensiv= Charolais, Simmental og Limousin, ekstensiv= 

Hereford og Angus). 

 
Tabell 1: Basissituasjonen for viktige egenskaper for to rasegrupper. 

Egenskap   enhet Intensiv Ekstensiv 

Levealder ku  mnd 82,80 86,40 

Innkalvingsalder  mnd 28,92 26,52 

Kalvingsintervall  mnd 12,93 12,68 

Dødfødsler  % 4,50 3,80 

Tvillingfødsler  % 2,80 2,20 

Kalvingsvansker    

   Noe  % 4,80 3,60 

   Store  % 3,10 2,40 

Fødselsvekt, okse  kg 44,77 39,60 

Tilvekst, okse  kg/dag   

   Fødsel-avvenning ” 1,39 1,15 

   Avvenning-ett  år ” 1,36 1,11 

   Ett år-slakt ” 1,22 0,83 

Slaktealder, okse  mnd 15,80 14,80 

Slaktevekt,      ”  kg 365 273 

Slakteklasse,   ” Klasse R+/U- O+ 

Fettgruppe,      ” gruppe 2 2+/3- 

Bein og klauvsykdommer  % 29,60 29,60 

 

Inntektene som ble inkludert var slakteinntekt fra avkom og kua selv, samt 

subsidier. Subsidiene ble beregnet på bakgrunn av mange faktorer som varierer 

mellom rasegruppene, for eksempel: kg slakt, grovfôrareal, antall avkom etc.  

Kostnadene som ble vurdert var fôrkostnader til ammekua (tilvekst, vedlikehold, 

drektighet og laktasjon), slaktedyr og rekruttering, arbeidskostnader, 

veterinærkostnader, klauvskjærer samt faste kostnader. Fôrkostnadene ble 

beregnet ut fra fôrbehovet og prisen på for. Priser på de ulike fôrmidlene var 3,11, 

0,59, 0,59 og 0,20 kr/FEm for hhv. kraftfôr, grovfôr, innmarksbeite og 

utmarksbeite (NILF, 2008/2009).        

Den økonomiske verdien ble beregnet som endring i profitt som resultat av 0,1 % 

økning i forhold til basissituasjonen for den aktuelle egenskapen, mens alle de 

andre egenskapene holdes konstante. Verdiene ble så beregnet som endring i 

profitt per enhet (f.eks per dag eller %). Egenskapene det ble beregnet økonomiske 

verdier for var: levealder ku, innkalvingsalder, kalvingsintervall, fødselsvekt, 

kalvingsvansker, dødfødsel, tvillingfødsel, tilvekst, slaktevekt, slakteklasse, 

fettgruppe og eksteriør (bein og klauv helse). 

 

 

 



Resultater 

Da modellen beregner livstidsproduksjonen til ei ammeku har alle de økonomiske 

parametrene samt de økonomiske verdiene enheten ” kr per ammeku per livstid”. 

Inntektene for intensiv rasegruppe var 172 174 kr, mens det for ekstensiv rase 

gruppe var 138 498 kr. Omtrentlig 60 % av inntekten for begge rasegruppene var 

subsidier. De variable kostnadene var 31 015 kr for intensiv og 24 586 kr for 

ekstensiv rasegruppe, hvorav fôrkostnadene er den desidert største posten. 

Vedlikeholdsfôr utgjorde den største delen av de totale forkostnadene til 

ammekua. Totalt var inntekten for intensiv rasegruppe cirka 25 % høyere, men 

kostnadene var også omtrentlig 25 % høyere.   

Tabell 2 viser de marginale økonomiske verdiene for de 14 vurderte egenskapene. 

Det er viktig å merke seg at det ikke er mulig å sammenlikne verdiene direkte da 

egenskapene er uttrykte i ulike enheter. 

 
Tabell 2. Marginal verdier for to rasegrupper (kr per ammeku per livstid) 

Egenskap  Enhet Intensiv Ekstensiv 

Levealder ku  dag 45 24 

Innkalvingsalder  dag -24 -10 

Kalvingsinterval  dag -45 -38 

Dødfødsler  % -253 -95 

Tvillingfødsel % 235 90 

Kalvingsvansker % -16 -61 

Fødselsvekt  kg 0 2 

Bein og klauv  % -12 -12 

Tilvekst  g/dag   

   Fødsel-avvenning ” 2 3 

   Avvenning-ett år ” 5 5 

   Ett år-slakt ” 3 4 

Slaktevekt  kg 59 60 

Klasse  klasse 368 350 

Fettgruppe gruppe -195 -294 

De fleste vurderte egenskaper har betydelig økonomisk verdi, med unntak av 

fødselsvekt. Det er vesentlige forskjeller mellom intensiv og ekstensiv rasegruppe 

for flere egenskaper. Død - og tvillingfødsler, levealder, innkalvingsalder, 

kalvingsintervall er mye viktigere for intensiv rasegruppe, mens fettgruppe har 

høyere økonomisk betydning for ekstensiv rasegruppe. Intensiv rasegruppe har 

dårligere resultater for funksjonsegenskapene, men bedre for 

produksjonsresultatene, mens det er omvendt for ekstensiv rasegruppe (tabell 1), 

og dette kan forklare forskjellen i økonomiske verdier mellom rase gruppene. 

For å illustrere den økonomiske gevinsten i å gjøre små forbedringer, enten 

gjennom avlsarbeid eller driftsplanlegging, ble det beregnet økning i profitt ved 1 

% forbedring i hver egenskap. Dette er vist i tabell 3. 

 

 



Tabell 3. Effekt av 1 % økning i alle egenskaper for de to rasegruppene 

Egenskap Enhet Intensiv Ekstensiv 

  Økning Kr Økning Kr 

Levealder ku dag 25,25 1136,05 26,35 641,00 

Innkalvingsalder dag -8,82 209,65 -8,09 84,50 

Kalvingsinterval dag -3,94 176,35 -3,87 147,68 

Dødfødsler % -0,04 11,39 -0,04 3,62 

Tvillingfødsel % 0,03 6,59 0,02 1,98 

Kalvingsvansker % -0,08 4,71 -0,06 0,96 

Fødselsvekt okse  kg 0,40 -0,06 0,40 1,24 

Bein og klauv  % 0,30 3,55 0,30 3,55 

Tilvekst, okse   kg/dag     

   Fødsel-avvenning ” 0,01 63,43 0,01 67,25 

   Avvenning-ett år ” 0,01 99,86 0,01 95,66 

   Ett år-slakt ” 0,01 62,10 0,01 59,15 

Slaktevekt okse  kg 3,65 627,73 2,69 489,24 

Klasse okse klasse 0,09 85,29 0,06 55,39 

Fettgruppe gruppe -0,05 34,60 -0,07 70,32 

Totalt   2521  1722 

Per år    562  345 

 

En økning på hhv. 562 og 345 kroner i profitt høres kanskje lite ut, men med 20 

ammekyr i besetningen vil dette tilsvare 6900 og 11 231 kroner per år i økte 

inntekter for hhv. ekstensiv og intensiv rasegruppe.  

 

Konklusjon 

Dette studiet viser at mange egenskaper påvirker økonomien i 

ammekuproduksjon. Økonomisk viktige egenskaper er kuas levealder, 

innkalvingsalder, kalvingsintervall, slaktevekt, tilvekst og klassifisering. 

Resultatene viser at det er viktig med fokus både på inntektene og kostnadene i 

produksjonen for å oppnå god økonomi. 
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