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Innledning 

I saueholdet har det blitt mer fokus på søyegenskaper. Bøndene ønsker seg i større grad søyer 
som melker godt, har et funksjonelt jur, lette lamminger og som holder lenge. Det er fordi 
høye lammetall og mål om høy lammetilvekst stiller mer krav til mordyrene og fordi det er 
blitt viktigere med en lite arbeidskrevende sau, samtidig som god helse og velferd skal 
ivaretas.   

Holdbarhet kan ha sammenheng med sjukdom. Mange mener for eksempel at mastitt er en 
viktig årsak til at søyer blir utrangert. Dette underbygges av to eldre studier som fant at 6,8 % 
(Larsgard og Våbenø, 1993) og over 8,5 % (Gravdal, 1992) av søyene ble utrangert på grunn 
av mastitt. Dessverre har det vært svært mangelfulle registreringer av mastitt i Sauekontrollen 
fram til for et par år siden, noe som har gjort det vanskelig å undersøke muligheten for å avle 
direkte mot denne sjukdommen.     

Søyer som lever og produserer lenge, er også lønnsomt. Det vil ikke bare føre til lavere 
veterinærkostnader, men også mer i husdyrtilskudd (utbetales for sauer over ett år). I tillegg 
har voksne søyer som regel høyere avdrått, og det er lavere pris for saueslakt enn for 
lammeslakt. 

Noen utfordringer med avlsarbeid for holdbarhet er: egenskapen blir registrert sent i dyrets 
liv, den kan være sammensatt av flere underliggende egenskaper, som avdrått og fruktbarhet, i 
tillegg til helseegenskaper, og for saueholdet mangler det ennå gode nok registreringer om 
holdbarhet fram til lamming som ettåring.   

Til tross for utfordringene pågår det et arbeid for å undersøke arvelig variasjon for holdbarhet 
hos sau med tanke på å beregne rutinemessig avlsverdier for denne egenskapen. Dette 
arbeidet er presentert her. 
 
Material og metode 

Det er tatt utgangspunkt i registrerte spælsau-søyer i Sauekontrollen mellom 1999 og 2010, 
som har lammet som ettåringer og som tilhører besetninger som var medlem i værering i 2011 
(senere vil også andre raser bli inkludert). Dette utgjør 31 983 søyer, som er døtre til 4 135 
værer.      
 
Til analysen ble det brukt en proporsjonal hasard (far)modell som modellerer risiko for død 
som en funksjon over tid. Tidsenheten var fra og med lamming som ettåring opp til lamming 
som seksåring. En fordel med denne modellen er at den tar hensyn til at dyr som er i live 
nødvendigvis også vil ha overlevd alle tidligere alderstrinn. Det vil si at den kan inkludere 
informasjon om holdbarhet til søyer som ennå ikke har rukket å bli seks år. 
 
Tre steder søyene kan dø ble inkludert som egenskaper i analysen for å se om årsaker til 
død/holdbarhet på disse stedene har ulik arvelig bakgrunn. Dette ble gjort ved hjelp av en 
såkalt konkurrerende risikomodell. Stedene ble kalt ”hjemme”, ”sommerbeite” (i hovedsak 
skogs- og fjellbeite) og ”slakteri” og ble bestemt ved hjelp av utkodene i Sauekontrollen. 
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Utkodene er vist i Tabell 1 sammen med en oversikt over andel registrerte søyer i de 
forskjellige kategoriene. 
 
Modellen inkluderte faste effekter som korrigerte for antall lam og kalenderår (begge som 
tidsavhengig forklaringsvariabel, som vil si at verdiene kan endre seg over tid for hvert dyr), 
og den inkluderte tilfeldige effekter av far og besetning-år. 
 
Beregningene ble utført i programpakken DMU (Madsen m.fl., 2006).  
 
Tabell 1. Andel søyer med utkoder og definerte steder å dø i prosent av alle søyer (både døde og levende), for 

hele perioden og for 2010  

Utkode 1999-2010
1 

2010 Sted 1999-2010
1 

2010 

Død inne 2,96 1,25  

Hjemme 

 
 

8,83 

 
 

3,90 
Død på vårbeite 2,08 0,54 
Død på høstbeite 0,91 0,59 
Avlivet 1,69 0,79 
Ukjent 1,19 0,73 
Tapt på sommerbeite 5,32 4,82 

Sommerbeite 7,06 4,82 
Tatt av rovdyr 1,74  
Slaktet 62,76 25,65 Slakteri 62,76 25,65 
1Høyere tall for hele perioden enn for 2010 fordi risikoen for at et dyr skal dø i løpet av en periode på flere år er 
mye større enn for hvert enkelt år.  
 
I kategorien hjemme inngår også utkodene avlivet og ukjent, men det er selvsagt mulig at 
noen av disse sauene døde på sommerbeite. Ellers ser en at for hele perioden, fra 1999 til 
2010, er det noen flere sauer som dør hjemme enn på sommerbeite, mens det er omvendt for 
2010. Utkoden tatt av rovdyr har ikke vært i bruk de siste årene. Nå blir disse sauene 
hovedsakelig ført som tapt på sommerbeite. Dette kunne også forekomme før det ble slutt på 
tatt av rovdyr-utkoden.     
 
Resultater 

Arvegrader og genetiske korrelasjoner er vist i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Arvegrader og genetiske korrelasjoner for holdbarhet hjemme, sommerbeite og slakteri   

Holdbarhet Hjemme Sommerbeite Slakteri 

Hjemme 0,071 -0,028 -0,527 

Sommerbeite  0,101 -0,429 

Slakteri   0,016 

 
Arvegraden er størst for holdbarhet registrert på sommeren. Arvegraden for holdbarhet 
hjemme er noe lavere. Det er ikke funnet særlig arvelige forskjeller for hvor gamle søyene er 
ved slakting.  
 
Den genetiske sammenhengen mellom holdbarhet hjemme og om sommeren er svært lav (og 
ikke statistisk sikker). Det er tilsynelatende andre arvelige årsaker til at sauene dør hjemme 
enn om sommeren. Avlsarbeid for holdbarhet hjemme forbedrer altså ikke holdbarheten om 
sommeren, og omvendt. Begge disse holdbarhetsmålene har en ganske sterk negativ 
sammenheng til holdbarhet målt ved slakting.      
  
I Figur 1 er det vist den avlsmessige endringen for dødelighet hos søyer de siste 20 årene.  
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Figur 1. Avlsmessig endring for dødelighet hos søyer 

 

Økning i gjennomsnittlig avlsverdi over fødselsår til far betyr her altså en avlsmessig 
tilbakegang for holdbarhet til søyene. Tilbakegangen er klart størst for holdbarhet om 
sommeren, men også for holdbarhet hjemme er det en negativ trend. For holdbarhet til 
slakting er det små endringer over år.   
 
Modellen som er brukt til beregning av arvegradene og avlsverdiene opererer på en annen 
skala enn modellene for egenskapene det blir avlet for i dag. Dette gjør at arvegradene ikke 
kan sammenlignes direkte med arvegrader for andre egenskaper i avlsarbeidet på sau. Det 
betyr også at det er usikkert hvor mye den negative trenden i holdbarhet utgjør i faktiske 
enheter. Dette vil det bli arbeidet videre med.  
 
Diskusjon 

Arvegradsestimatene viser at det kan være mulig gjennom avlsarbeid å redusere antall søyer 
som dør hjemme på gården og på skogs- og fjellbeite om sommeren, og dermed snu den 
negative avlsmessige trenden som er observert for holdbarhet. Det ser imidlertid ikke ut som 
at holdbarhet til slakting er en egnet avlsmålsegenskap, da den beregnede arvegraden er svært 
lav.     
Informasjon om holdbarhet til døtre vil foreligge sent i værens liv. Avlsverdiene har blitt 
beregnet for værer som er blitt fedre til døtre som er over ett år. Det gjør at de bare kan brukes 
som en opplysning om fedre, bestefedre osv i seleksjonen av prøveværer og første års 
eliteværer, siden de som skal selekteres ennå ikke har rukket å få egne døtre som har lammet. 
Det vil bli vurdert hvorvidt det er hensiktmessig å beregne avlsverdier for alle dyr (ikke bare 
eldre værer), basert på annen slektskapsinformasjon enn døtre med lam.  

Etter hvert vil det også bli beregnet genetiske sammenhenger til viktige 
produksjonsegenskaper som lammetall og slaktevekt. Dersom sammenhengene viser seg å 
være klart negative, må det vurderes å endre vektleggingen av disse egenskapene i den 
samlede avlsverdien. 
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Det er likevel sannsynlig at det vil være mer effektivt å drive avl for underliggende 
enkeltegenskaper enn for holdbarhet som sådan (se for eksempel Sehested m.fl., 2009), men 
dette krever registreringer i Sauekontrollen. Som nevnt innledningsvis er registreringen av 
mastitt blitt mye bedre de siste par årene. Om denne trenden fortsetter vil disse registreringene 
bli utnyttet i avlsarbeidet for holdbarhet, dersom mastitt hos sau viser seg å være arvelig.   
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