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Kjøttriksdagen i Sunne
14.-15.november 2014

Johannes Ingvoldstad
Avlssjef TYR

TYR – en avlsorganisasjon
• Nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe

• Målsetning: Avle fram de beste dyrene for 
storfekjøttproduksjon under norske forhold

• Friske og funksjonelle dyr er like viktig for 
økonomien som tilvekst.

TYR
• Medlemsorganisasjon for 

storfekjøttprodusenter

• Ca. 1650 medlemmer
• Fem ansatte

Litt fakta om TYR og kjøttfe

• Økende ammekutall: cirka 70 000 ammekyr i Norge 
(50 000 ammekyr i 2004)

• Cirka 25 % av storfekjøttet i dag kommer fra den 
spesialiserte storfekjøttproduksjonen (i 1997: 5 %)

• Stort underskudd av storfekjøtt i markedet
• Økende medlemstall: cirka 1650 medlemmer (1171 

medlemmer i 2004)
• Økt oppslutning om avlsarbeidet

– 3100 medlemmer i Storfekjøttkontrollen (530 i 2000)
– Flere produsenter som er aktivt med i det organiserte 

avlsarbeidet.

• 70 000 ammekyr i Norge
• Cirka halvparten er krysninger

Tre måter å oppfylle offentlige 
krav for registrering av storfe

Husdyrregisteret
Mattilsynet

Kukontrollen Storfekjøttkontrollen

AnimaliaTine
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Storfekjøttkontrollen

• 53 887 mordyr registrert per 31/12-2013
• Fortsatt potensiale for å få med flere
• Samkjøring av                               

kukontroll og                            
storfekjøttkontroll

Nasjonalt avlsarbeid

• Fem raser tilfredsstiller kravene
• Beregner avlsverdier
• Fenotypetest på Staur
• Norskprodusert sæd

• Avkomsgranskes i bruksdyrkrysning

Staur

• Teststasjon for kjøttfe
• Bygd i 1998
• Fenotypetest
• Plass til 80 okser
• Samarbeid mellom Nortura, GENO og 

TYR
• Bygd ut i 2003
• Plansilo bygd i 2004
• Oppgradering 2009-2014

Årets gang - fenotypetest

• 21/12 – 1/4: Oksekalven blir født

• 25/4: Innmeldt i SFK

• mai: Påmelding av oksen

• Juni-august: Besiktigelse av oksen

• Aug-des: Teststart

• Jan-april: Testslutt

• April: Auksjon

• Februar: Nye ungokser tilgjengelig

Seleksjon av okser i TYR-systemet

Gode kombinasjoner

Grovsortering

Fenotypetest, Staur

Seminokser

Eliteokser

10-25 okser
pr. rase

2-5 okser

Varierende antall

Livdyr/ 
semin

Semin

Avstamning
Avlsverdier
Eksteriør

Avstamning,
Avlsverdier
Eksteriør
Tilvekst

Grovfôropptak, 
fôrutnytting, tilvekst, 
eksteriør, fettdybde, 
ryggmuskeldybde, 
marmorering, lynne, 
hanndyrfruktbarhet

Slakteegenskaper, 
kalvingsvansker, 
dødfødsler, 
moregenskaper

Livdyr

Påmelding av 
Okser (450-500)

Slakt

FORDELING

• 24 Charolais
• 18 Limousin
• 16 Hereford
• 11 Simmental

• 11 Aberdeen Angus
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Teststasjonen på Staur

Påmelding

• Bygger på oksens avstamning 
– Bra mor? Bra far? 
– Far testet ut før?
– Avlsverdier godt over middel

• Normalt/ lett født
• Stambokførbar
• Finner oppdretter oksen interessant for 

test?

Fenotypetesten

• 147 dager
• Daglige, individuelle vektregistreringer

• Daglige individuelle målinger av 
grovfôropptak og kraftfôropptak

Lineær kåring ved 
ett års alder

Ultralydscanning

• Måler med ultralyd:
– Fettdybde

– Muskeldybde 

– Intramuskulært fett 

(siste 6-7 år)

– Alt blir målt på samme sted på dyret (ytrefilet)

– Alt blir gjort på lik alder, uansett rase
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Ultralydscanning i fjøset

• Ultralyd av fettdybde og muskeldybde 
brukes til å sammenligne innad i rasene

• Ser at muskeldybde har sammenheng 
med slakteklasse

• Egen mal for måling av intramuskulært fett
• Alle rasene vektlegger denne egenskapen, 

bortsett fra Limousin
• De lette rasene vektlegger dette sterkere 

enn de tyngre rasene i avlsplanen 

Ultralydscanning forts

• Utføres av Nortura
– Staur teststasjon

– Kåring av dyr i besetninger

• Det er ikke innført noe betalingssystem 
oppimot intramuskulært fett

Blitt vist i våre naboland Finland og Sverige.

Vitale mål

• Måles ved utveiing:
– Brystomfang
– Krysshøyde
– Omdreier
– Mankehøyde
– Hoftebredde
– Krysslengde
– Testikkelomkrets

– Brystdybde
– Setebeinshøyde

Uttak

• 2-5 pr rase til semin
• I underkant av den dårligste tredjedelen 

blir slaktet
• Øvrige okser blir solgt på auksjon

– Gjennomsnittspris 2014: 59 000 kr (52 stk)

– Høyeste pris: 130 000 kr (2012)

Fra auksjonsringen

Takk for meg!


