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Kva avgjer kva verar eg skal nytta ? 

For å avgjera dette, bør ein sjå litt på nokre viktige moment . 

Analyse av drift: 

Vår. 

Har eg areal nok til dyra mine om våren ? 

1 dekar / sau ? 

Er beita av god kvalitet ( ny eng / gamal eng) 

Er lamingstidspunktet mitt rett ? 

Vert dei eldste lamma tyngst eller er dei som vert fødd seinare like tunge om våren ? 

Bør eg dersom så er tilfelle, ha seinare lamming / mindre dyr ? 

Haust: 

Er lamma mine slaktemodne samstundes med dei andre sine sauer i beitet ? 

Dersom nei, er dei for lette eller er dei for tynne ? 

Dersom eg har mykje saulam ,vil gj.snitt vekt vera lågare. 

Ein reknar med at eit saulam er 4 kg lettare enn eit verlam levande vekt dvs 1.6 kg kjøtt. 

Etter slakting ser eg då om klassinga er god nok eller er det td mykje feite lam ? 

Vi har nokre tersklar som er viktige økonomisk: 

Klassinga må vi få minst O eller betre, dette gir 180 kr pr dyr 

Dersom lamma er 16 kg eller tyngre og minst O+ og 3- får vi eit tillegg på kr 2.50 

Td vil eit lam som klassar seg til O men som elles held måla til stjernelam gi oss 3 kr mindre i 

kgpris. 

Vi må også vera klar over at lam som er mellom 13 og 16 kg får 3 kr i trekk. 



Hordaland Sau og Geit 

Avlsutvalet for sau 

 

Val av verar. 

Alle verar som er kåra eller testa i ring, gir oss eit bilete om kva ein kan forventa av dei. 

Det vi også ser er at eliteverar gir større slaktevekter enn kåra lam eller ukåra lam 

O-indeksen summerer opp delindeksane og gjev eit samla mål for veren sin avlsverdi i høve 

til dei økonomiske eigenskapane slaktevekt, kjøtfylde, feittklasse og lammetal. 

For mange buskapar er det mest aktuelt å sjå på delindeksane til desse dyra 

Ver 

nr 

O-

indeks 

Slakt Kjøtt Feitt Mor 

vår 

Mor 

haust 

Tal 

lam 

 

1 

 

115 

 

110 

 

130 

 

100 

 

110 

 

110 

 

80 

 

2 

 

125 

 

120 

 

100 

 

130 

 

120 

 

120 

 

100 

 

3 

 

125 

 

130 

 

110 

 

80 

 

100 

 

100 

 

120 

 

Her kjem eit par døme på korleis du kan finna ut kva ver du har trong 

for: 

Problem 1: Liten tilvekst. 

Då kan alt 3 vera aktuell, denne veren vil gi 0.68 kg meir kjøt pr lam enn veren i 

alt nr 1. Det vil gi om lag 35 kr meir pr lam og enda meir tidleg i sesongen. 

For spæl vil det vera ein skilnad på 0.5 kg / lam eller 25 kr / lam 

Ein elitever kan då snart betala seg.  

Problem 2: Dårleg klassing. 

Her ser ein at alternativ 1 er best. I høve til alt 3 vil denne kunne gi 0.75 klassar 

betre resultat. Dvs frå O til svak O+ For spæl vil resultatet vera 0.5 klasse betre.  
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Problem 3: Feite slakt 

Her må vi vera klar over at låge tal gir mykje feitt. Alt.2 vil gi 1 feittklasse betre 

enn alt.3. Døme frå 3 til 3-. Dersom lammet elles tilfredsstiller kravet til 

stjernelam, vil denne reduksjonen i feit gi deg kr 3.50 meir pr kilo. 

 

Problem 4: Lite lam / mykje lam  

Døtre etter alt 1 vil gi 0.14 lam mindre i snitt enn alt 2. 

Døtre etter alt 3 vil gi 0.14 lam meir enn alt 2 og 0.28 meir enn alt 1.  

 

Prisar på dyra: 

Eliteverar kostar 3300 kr i grunnpris + 100 kr for kvart indekspoeng over 115. 

Kåra lam kostar 2400 + 40 kr for kvart poeng over 150 i sum kåringspoeng.  

Moms kjem i tillegg. 

Det ein må vera klar over er at for eliteverar får ein dyretilskott + 

avløysartilskott. 

Dersom du har under 50 sau utgjer dette, som må trekjast frå utgiftene til kjøp. 

1105 + 464 = 1569 kr 

For antal dyr 51 – 100 er tilskottet 894 + 464= 1358 kr 

 

 Kor kjøper eg dyr ? 

Det er viktig at ein reduserer faren for å få sjukdommar inn i besetningen sin. 

Derfor er det ein føremon at ein finn besetningar/ringar som ein kan kjøpa fast 

av framover. 
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Oppsummering 

• Avlsarbeidet på dei 3 største sauerasane i Norge gjev 

stor årleg avlsframgang, og dermed betra økonomisk 

resultat i produksjonen, dersom ein nyttar verar frå 

avlsbestningane. 

• Døma som viser forskjellar mellom 3 ulike verar gjev 

åleine opptil 4000 kr i forskjell med ein produksjon på 

100 lam til slakt. 

• Dersom ein tidlegare ikkje har nytta kåra lam, eller 

indeksver, kan ein venta seg endå større tal. 

• Delindeksen for morsevne har dei siste åra vorte vekta 

meir i O-indeksen. Dette vil gje døtrene etter verar frå 

avlsbesetningane betra mjølkeevne, og dermed større 

lam enn om ein ikkje bruker slik ver. 

 


