
Kvalitetsforbedringer ved kjøp av kalv og uttak av 
ungokser i NRF-avlen 
INGUNN NÆVDAL  
Geno 
 
Innledning 
Geno kjøper årlig inn 300 oksekalver til testing. Av disse blir 115 okser brukt som ungokser 
og avkomsgranska. Innkjøp av oksekalver er et seleksjonssteg som har stor betydning for 
avlsframgangen i NRF-avlen. Det er viktig å ha et system som så godt som mulig sikrer 
innkjøp av de beste kalvene. Prosjekt “Effektivt kalvekjøp” ble gjennomført i 2012 med mål 
om å finne tiltak som effektiviserer kalvekjøpsprosessen og med det optimaliserer seleksjonen 
av kalver. Et viktig mål var å gjøre det mulig å bruke genombaserte seleksjonsverdier (GS-
verdier) som en tilleggsinformasjon i kalvekjøpet. 
 
Kalvene kommer inn til Øyer testingsstasjon når de er 4-5 måneder gamle. De er rundt ett år 
gamle når de blir vurdert for godkjenning som ungokse. Tilvekstresultatene har blitt tillagt 
stor vekt ved uttaket. I tillegg skal de inneha ridelyst, ha godkjent sædkvalitet og godkjent 
eksteriør. Kriteriene for okseuttaket ble gjennomgått i 2012 med bakgrunn i at det var 
ønskelig å legge mer vekt på samla avlsverdi.  
 
 
Effektivisering av kalvekjøpet 

Nye prøverutiner  
Geno har lenge hatt som mål å benytte GS-verdier i preseleksjonen av kalver, men 
logistikkmessig har dette vært problematisk. Mange interne og eksterne aktører er involvert. 
Seminokseemnet og oksemor skal vurderes av rådgiver, hårprøver skal sendes, DNA skal 
ekstraheres og genotypes, det skal beregnes GS-verdier og inntransporten av kalven skal 
planlegges. Hele prosessen er tidkrevende i tillegg til at hårprøvene i mange tilfeller ikke har 
vært gode nok for SNP genotyping. For at kalvene ikke skulle bli for gamle ved inntransport 
til teststasjonen har kjøpsavgjørelsen, frem til høsten 2012, blitt tatt uten at GS-verdiene 
rutinemessig har blitt inkludert i vurderingen. 
  
Rutinene i kalvekjøpet ble grundig gjennomgått i prosjektet. Prosjektdeltakerne fikk innføring 
i hvordan rutinene for kalvekjøp i Viking Genetics gjennomføres. I Sverige har de god 
erfaring med at produsentene selv sender inn DNA-prøve av kalven. Det benyttes da svabere 
til å ta ut epitélceller fra neseslimhinnene. Dette er en enkel metode som ikke krever 
opplæring og spesielle ferdigheter.  
 
Hvis produsentene selv kan sende inn prøve av kalven mens den ennå er nyfødt, gir det bedre 
tid til analyser og vurderinger. Bruk av nesesvaber ble derfor testet ut blant produsenter og 
rådgivere. Resultatene viste ingen forskjeller mellom prøver tatt av produsenter og av 
rådgivere. DNA-utbytte og –kvalitet er jevnt over bedre enn fra hårprøvene. Avlsrådgiverne 
bruker derfor nå nesesvabere for innsamling av DNA-prøve av kalven. Dette har bidratt til at 
GS-resultater kunne benyttes i forbindelse med kjøp av kalv. Oppdretterne av kalvene vil bli 
tillagt oppgaven med innsending av prøver så snart et apparat for registrering og oppfølging er 
på plass. 
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Færre oksemorvurderinger 
Ved innføring av nye rutiner vil det bli betydelig færre seminokseemner som skal 
oksemorvurderes. Nye rutiner innebærer utsortering av rekegenbærere og seleksjon på 
grunnlag av GS-verdier i forkant av oksemorvurderingen. Antallet oksemorvurderinger vil 
med dette bli redusert fra ca. 4000 til 500 per år. Dette går fram av tabell 1. Endringen vil 
være svært tidsbesparende for avlsrådgiverne og være en betydelig kostnadsreduksjon for 
TINE. 
 
Tabell 1. Dagens rutiner og fremtidige rutiner for rekruttering av oksekalver. Antall pr. år. 
Dagens rutiner Fremtidige rutiner 
8000 utlistede oksemødre 4500 utlistede oksemødre 
4000 seminokseemner 2250 seminokseemner 
4000 vurderes av avlsrådgiverne 2000 analyseres for rekesmakgenet og genetisk hornstatus 
1500 innmeldte kalver 1600 genotypes videre og får GS-verdi 
1000 analyseres for rekesmakgenet 500 selekteres på grunnlag av GS-verdi 
750 vurderes for innkjøp 500 kalver og mødre besiktiges av avlsrådgiverne 
300 kalver kjøpes 230 kalver kjøpes 

 
 
Bruk av håndholdt enhet ved innrapportering av oksemorvurderinger 
Ved eksteriørbedømming i Viking Genetics benyttes håndholdte enheter til registrering av 
poeng og innsending av dataene. I forbindelse med deltakelse på nordiske eksteriørsamlinger 
har vi fått prøvd dette og blitt kjent med programmet som benyttes. Det er etablert kontakt 
med utviklere av programmet i våre naboland. Geno skal være med i videreutviklingen av 
programmet med mål om å ta dette i bruk, både i forbindelse med kvigemåling og 
oksemorvurdering. 
 
Egenskapene som bedømmes i oksemorvurderingen vil bli tilsvarende egenskapene i 
kvigemåling. Bruk av en håndholdt enhet ved oksemorvurdering vil være arbeidsbesparende 
for avlsrådgiverne. Bedømmelsene vil da kunne bli overført direkte uten at rådgiverne trenger 
å notere på et skjema for deretter å legge inn opplysningene når de kommer på kontoret. 
Allerede innrapporterte kvigemålinger vil i en del tilfeller kunne erstatte oksemorvurderingen. 
Dette vil også være ressursbesparende og mer effektivt. 
 
Kutte ut absolutte krav 
I forbindelse med kalvekjøpet har det vært noen krav til kalven og til mor som har vært 
ufravikelige. Disse kravene har vært gjeldende uansett hvor avlsmessig god kalven ellers har 
vært. Slike absolutte krav er uheldig med tanke på at Geno kan gå glipp av svært lovende 
avlsdyr. I prosjekt ”Effektivt kalvekjøp” ble det foreslått å gå bort fra disse absolutte kravene. 
Tabell 2 viser hvilke krav som er endret. 
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Tabell 2. Krav til seminokseemnet som ikke lenger er absolutte. 
Absolutte krav som har vært 
gjeldene 

Endring 

Kun kolla kalver etter kolla fedre Horna kalver etter kolla fedre er nå også aktuelle. Informasjon 
om kalvenes genetiske hornstatus skal heller benyttes som 
tiltak for å øke frekvensen av kollethet i populasjonen. 

  
Kalven skal ikke ha mer enn 4 
speneanlegg 

Antall speneanlegg skal fortsatt registreres og telle med i 
vurderingen, men 4 speneanlegg er ikke lenger et absolutt 
krav 

  
Mor er trespent Seminokseemner hvor mor er trespent skal ikke lenger 

ekskluderes  
 

Mor har mellomspene Mellomspener registreres og tas med i vurderingen, men 
seminokseemner ekskluderes ikke nødvendigvis på grunn av 
dette 
 

Mor er hormonbehandlet for 
fruktbarhetsproblemer 

Kalven er fortsatt uaktuell dersom mor er behandlet for 
eggstokkcyster (kode 334) og/eller anøstrus (kode 331). Andre 
hormonbehandlinger med hensyn på fruktbarhet legges ikke 
lenger vekt på. 

 
 
Engasjere og involvere produsentene 
Det er viktig å stimulere til og opprettholde interessen framover for å levere kalv til Geno. Et 
tiltak i denne retning vil være å involvere produsentene mer. Ved å åpne for tilgang til 
rådgivernes oversikt over seminokseemner på web, vil produsentene til enhver tid kunne følge 
bedre med på eventuelle seminokseemner i sin besetning. Hvis produsentene i tillegg har 
mulighet til å legge inn kommentarer om at kalven for eksempel er syk eller at mor er slakta, 
vil rådgiver kunne avvise emnet uten å ha brukt tid på å ringe til bonden først. 
 
Automatisk utsending av SMS-meldinger er også tiltak som er beskrevet i prosjekt ”Effektivt 
kalvekjøp”. SMS kan blant annet sendes til produsent med det samme seminokseemnet er født 
og innmeldt til Kukontrollen. Meldingen skal gjøre produsenten oppmerksom på at han/hun 
har en oksekalv som kan være interessant for Geno. SMS kan også benyttes ved purring på 
nesesvaberprøve og erstatte brev om avslag av kalven. 

 
 

Nye kriterier ved uttak av ungokser 

Tilveksttesten har hatt stor betydning i fenotypetesten av okser i Geno. I forbindelse med 
gjennomgang av kriteriene for uttak av ungokser ble det besluttet å legge betydelig mindre 
vekt på tilveksttesten. På en skala fra 1 til 10 har det vært krav om at oksen skulle ha minst 5 i 
tilvekst for å bli godkjent. Dette er ikke lenger gjeldende. Oksen må nå ha en unormal 
utvikling og vekst for å ikke bli godkjent. Tilvekstpoenget skal kun benyttes som et 
seleksjonskriterium dersom det står om valg mellom okser som ellers er på likt nivå.  
 
Med mindre vekt på tilvekst kan kalvene nå være litt eldre ved ankomst til Øyer 
testingsstasjon. Dette har bidratt til at det har blitt bedre tid til å kunne benytte GS-verdier i 
rekrutteringen av kalver. 
 
Ved nesten å se bort fra tilvekstpoenget vil færre okser gå ut på grunn av tilvekst. Med 
bakgrunn i dette ble det besluttet å redusere antall innkjøpte kalver fra 300 til 230 (se tabell 
1). Dette trer i kraft fra innkjøp av kalver født i januar 2013. 
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Oksen skal ha minst 5,5 i eksteriørpoeng for å bli godkjent. Dette er ingen endring i forhold til 
tidligere. Det er imidlertid nå mer fokus på å vektlegge egenskaper som er viktige for at oksen 
skal kunne fungere godt i venteanlegget og som eliteokse etter 4-5 år. Dårlige bein og klauver 
kan gi grunnlag for å ikke godkjenne oksen. Andre eksteriøregenskaper gir trekk/tillegg ved 
bruk av gradert skala, men det er kun de ekstreme som ikke godkjennes. 
 
Oksen skal ha minst 15 i avlsverdi for å bli godkjent, men det kan avvikes ved spesielle fedre. 
Ved for mange okser skal det legges vekt på følgende kriterier (i prioritert rekkefølge): 

1. Avlsverdi, GS-verdi og fordeling på fedre 
2. Slektskapsindeks 
3. Eksteriørpoeng 
4. Tilvekstpoeng 

 
Konklusjon 

Bruk av GS-verdier som en tilleggsinformasjon ved kjøp av kalv til Geno gir en sikrere 
seleksjon av de avlsmessig beste dyrene. Ved å gå bort fra noen absolutte krav til kalven vil vi 
ikke lenger risikere å gå glipp av like mange potensielt gode avlsdyr som før. Samla avlsverdi 
tillegges nå mer vekt ved uttak av ungokser enn før. Disse endringene betyr at vi kan forvente 
en økt framgang for egenskapene i avlsmålet. 
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