
Avl og utvikling i et Værholdslag 



Rase, avlsfilosofi værholdslag

• 2 besetninger, NKS, 800 vfs
• Egen besetning, 500 vfs
• Lammetall 2,3-2,6
• Benytter kun avkomsgranska

værer fra god og stabil værring
• Grupper på 40-45 søyer/vær
• Bruker analyseverktøy på riktig 

søye/vær kombinasjon
• Morlinje/slaktelinje 50/50
• Plukker ut påsett utifra

vårtilvekst. 
• Mål:+100 kg lam/søye.



Arv og miljø



Elementer for trivsel
• God plass gir rolige forhold med lite 

spenetråkk og stress

• Mye god hjelp i lamming

• Fokus på renhold i lamming

• Alle søyer står i egne lammingsbinger 
med drikkekar (180 stk)

• Halm som strø i lammingsbinger ved 
lamming.

• For mange fødsler i samme 
område/rom gir 
leddbetennelsesproblematikk

• Fullfor gir stabil blanding
• E-vitamin og selen reduserer mastitt 

problemer.

• Vitamin og mineral om vinteren gir 
livskraftige lam. 

• Lammegjømme i alle fellesbinger

• Egne drikkenipler for lam

• Kraftfor i lammegjømme

Miljø



Miljø og næringsgrunnlag



Utplukk av påsett basert på vårtilvekst, 
hvorfor? 



Utvikling i egen besetning 2002-2010

• Tilvekst fødsel/høst 250-330 g/dag, 
– positiv utvikling 

• Slakteklasse R til U-,
– svært postitiv utvikling

• Slaktevekt 18,5 til 21
– positiv utvikling

• Antall lam pr søye om høsten 1,8-2,2
– positiv utvikling

• Antall kg lam/voksen søye om høsten 80-120
– positiv utvikling

• Mastitt/jurproblemer
– litt økende

• Påsettsandel 25-35%, stabilt



Utvikling i egen besetning 2010-2020

• Tilvekst fødsel/høst 280-330 g/dag, 
– ingen trend utover god og dårlig sommer 

• Slakteklasse R+/U-,
– positiv utvikling fram til 2013 og så svakt fallende, 

• Slaktevekt 20-22 i perioden
• Antall lam pr søye om høsten 2,0-2,27

– Ingen tydelig trend i perioden

• Antall kg lam/voksen søye om høsten 98-127
– Ingen trend

• Mastitt/jurproblemer
– Redusert i inneperioden og stabilt på beite, altfor mange går ut! 

• Påsettsandel 27-35%, stabilt
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Resultat
Oversikt
Slaktedata

2014-2019:
Kvalitets-poeng

10,4-10,8

Vi må ikke glemme sluttproduktet





Utvikling på O-Indeks



Hvorfor får vi ikke ut potensialet? 
• Er det andre egenskaper (arv) eller driftsopplegget (miljø)som sperrer for 

utvikling?
• Hvilke viktige egenskaper er det vi ikke har kontroll på?
• Bør vi ha større sikkerhet f. eks. på egenskaper før vi setter værene inn i 

semin. 
– Har de 25-30 slakt så får de indeks. 
– Har hatt seminværer med kun 5-6 avkom kan de bli seminværer. Skremmende 

variasjoner på spes. moregenskaper. Fra 151-68 i indeks på morsevne på 2 
år??? 

Vi har tatt ut potensialet på de egenskapene vi avler på!

Vil genomisk seleksjon finne de egenskapene som sperrer for vår utvikling? 



Erfaringer fra Værholdslag

• Tilgang på gode værer.
• Gir avkom med dokumenterte egenskaper 
• God muligheter for salg av attraktive avlsdyr. 
• Bidrar til videre testing av indeksværer og har 

levert vær til Staur. 
• Utifra tall skulle vi ha levert 3 til, men disse er 

utrangert på grunn av hornanlegg og svart flekk. 
• Viktig for avlsinteressen. Positivt ved 

generasjonsskifte.
• Ønsker genomisk seleksjon VELKOMMEN! 



Takk for oppmerksomheten 
og 

Lykke til med produksjon av 
bærekraftig raudt kjøtt!



Hva er det som begrenser vår framgang?

• Forsøk med fritilgang av energi viser at 
tilvekstpotensialet er svært høyt. Og 
prioriteres høyt pga små prisforskjeller på 
kvalitetselementet. 

• God kontroll på fett. 

• Hvorfor har vi så stor framgang når det gjelder 
indeks på nye værer når det ikke gir seg utslag 
i kilo på kroken. Antall individer 

•



Andre utviklingstrekk

• Jur og spener har hatt en positiv utvikling

• Bein er stort sett gode nok, klauver og 
plastikkgulv gir en del utfordringer

• Større rammer og mindre kjøttfylde de siste 5 
åra.

• God kontroll på fett.


