
Semin eller gardsokse?
Hvorfor benytte semin?

Denne presentasjonen kan bidra til å få oversikt over argumenter for seminbruk 
som dere kan benytte i møte med produsenter som bruker gardsokse.



Når produsenten syns det er fristende å slippe på en okse på beitet, så er det viktig å ha 
gode argumenter for å heller bruke semin. 



SEMINSTATISTIKK NORGE

Først en liten titt på seminstatistikken. Data hentes fra Kukontrollen som betyr at det er 
mjølkekubesetninger som er med. De som driver kombinert med kjøttfe har litt ulik praksis 
på om de har kjøttproduksjonsdyra innmeldt i Kukontrollen. Uansett blir reinrasa kjøttfe 
holdt utenfor i denne statistikken, samt kalvinger som er rapportert at skal inngå i 
kjøttproduksjonen og der kalven ikke er NRF. Det betyr at ammeku i all hovedsak holdes 
utenfor. Vaker rundt 86,5%, så det betyr at resten er gardsoksebruk. 



Argumenter

For gardsoksebruk

• Lettvint i en travel hverdag

• Mindre krevende med brunstkontroll

• Dyrt å benytte semin

For seminoksebruk
• Har informasjon om oksenes egenskaper

• Kan kombinere riktig okse med riktig ku

• Kan vektlegge egenskaper og rette opp i 
svakheter hos framtidige avkom

• Sikrer økt avlsframgang i besetningen

• Bedre genetikk gir bedre økonomi

• Unngår innavl

• Forutsigbar kalvingstid

• Økt verdi på salg av livdyr

• HMS



SATSE ALT PÅ «ETT KORT»?

EGENSKAPER!!!
Velger man å bruke gardsokse, finnes det ingen informasjon om hvilke 
egenskaper oksen er god og dårlig på. Ved bruk av gårdsokse satser man alt på 
ett kort og mister også muligheten til å lage optimale kombinasjoner.

Risiko for at 1 okse overfører uønsket egenskap til en hel årgang.

Med semin kjenner du farens egenskaper – du kan velge en far som oppveier 
mordyrets svake egenskaper slik at neste generasjon blir bedre enn 
foreldregenerasjonen. Semin gir mulighet til å velge egenskaper som passer 
godt i forhold til kua eller kvigas egenskaper. Dette sikrer avlsframgang.

Kan selv bestemme retning for avlsarbeidet i besetning. Hvor vil du?

Ukjent om gårdsokse er bærer av letale gener og genetiske feil

Da vil hele neste generasjon bli bærere av samme feil, da samme okse er far til 
alle avkom. Om seminoksen har en genetisk feil, vil kun et fåtall i neste 
generasjon bære samme feil. Seminokser er svært sjelden bærere av genetiske 
feil.

HVA OM OKSEN ER/BLIR STERIL?

OPPDAGES ETTER 5 UKER: 35 DAGER X KR 40 PR DAG = KR 1400 PR KU. 
1400 x 32,7 årskyr = 4500 ved 10% INFERTILITET.

Ved bruk av gårdsokse satser man alt på ett kort og mister også 
muligheten til å lage optimale kombinasjoner.
Noen egenskaper er mer arvbare enn andre.
Semin gir mulighet til å velge egenskaper som passer godt i forhold til kua eller kvigas
egenskaper.
Hva om noen av kyrne dine har dårlige bein, noen har svakt jurfeste, noen melker lite osv.?
Med semin kjenner du farens egenskaper – du kan velge en far som oppveier 
mordyrets svake egenskaper slik at neste generasjon blir bedre enn 
foreldregenerasjonen.
Med Gardsokse er fars egenskaper ukjente – du kan risikere at mordyrets svake 
egenskaper forsterkes slik at neste generasjon blir dårligere enn 
foreldregenerasjonen. 
Velger man å bruke gardsokse, finnes det ingen informasjon om hvilke 
egenskaper oksen er god og dårlig på. Velg okse blant de beste som 
felleskapet har avlet fram. 

En ting er det genetiske potensialet, en annen ting er hvordan genene 
kommer til uttrykk. Har en kvigekalv genetisk potensial til høy ytelse 
hjelper det ikke hvis kalven har vært plaget med sykdom i 



oppdrettsperioden og dermed ikke får tatt ut potensialet sitt. Tilsvarende vil 
ikke genene kunne komme til uttrykk om fôring og miljø ikke står i stil med 
potensialet for melkeytelse.

Genetisk feil?
Da vil hele neste generasjon bli bærere av samme feil, da samme okse er far til alle 
avkom.
Om seminoksen har en genetisk feil, vil kun et fåtall i neste generasjon bære samme 
feil.
Seminokser er svært sjelden bærere av genetiske feil.

Letale gener?
AH1 er en såkalt recessiv mutasjon. Dette betyr at hvis genet nedarves fra begge foreldrene 
kan kalven enten være dødfødt eller svak/funksjonshemmet (PIRM-syndrom).
BTA8H er en haplotype på kromosom 8 som inneholder en recessiv dødelig mutasjon. Den 
gir rask embryodød og tidlig omløp. Denne haplotypen ble oppdaget av avlsforskere i Geno
høsten 2020, og har en ganske lik virkning som fruktbarhetsdelesjonen (BTA12). Forskjellen 
er at denne gir rask embryodød og tidlig omløp, mens fruktbarhetsdelesjonen gir seint 
omløp eller kasting. I 2016 var 30 % av seminoksene i Geno bærere av 
fruktbarhetsdelesjonen, og den ble opprettholdt ved høy frekvens på 
grunn av dets positive sammenheng med melkeytelse og 
melkesammensetning. Det har blitt tatt hensyn til bærerstatus ved innkjøp 
av kalv til Geno siden 2016 og per juni 2019 var kun 3,2% av seminoksene 
bærere.
Viktig å ikke miste andre gode egenskaper ved å fokusere for sterkt på disse. Forekommer i 
svært liten grad. Avlsplan sørger for at det ikke vil bli kombinasjon av bærerokse og –ku. 

Steril?
Risiko for at gardsoksen er steril eller har svært dårlig sædkvalitet, er omkring 10 %. I de 
fleste tilfeller vil sædkvaliteten være ok, men ikke alltid. Enkelte okser har elendig 
sædkvalitet, og vil i liten grad gi drektighet. 
Og det skaper stor frustrasjon hvis oksen ikke «virker» en periode på grunn av skader som 
halthet og klauvproblemer som lett oppstår i aktiviteten på beitet.
Feber og sykdom hos oksen vil også føre til nedsatt sædkvalitet og mulige omløp.
Tapet blir da ikke bare dårligere genetikk, men tomme dyr. Tomdager koster ca kr 40 
pr dag pr dyr. Eks 20 ammekuer: 28000. Pga 35 dager=5 uker før man oppdager 
«feilen», altså tomme dyr.



Oppnå avlsframgang i besetningen

Avlsarbeid er langsiktig arbeid, men det er en av de få tingene du som 
melkeprodusent ikke trenger å gjøre i reprise. Har du først løfta det genetiske 
potensialet hos dyra i besetningen din ett hakk, så kan du bygge videre på dette. 
Stein for stein.
2. Stadig bedre genetikk som gir bedre økonomi. Da kan du fortsette å utnytte det 
genetiske potensialet som allerede er i besetningen. 
Utnytte det genetiske potensialet som allerede er i 
besetningen. 
Med semin har man alltid tilgang på de beste oksene og kan lage 
optimale kombinasjoner for hver kvige og ku ved hjelp av Geno
avlsplan. Dermed brukes flere forskjellige okser i besetningen. 
Med gårdsoksen bremses avlsframgangen i besetningen. 

Bruk av kjønns-separert sæd på de beste mordyra vil 
også øke den avlsmessige fremgangen på 
besetningsnivå.
GS-testing åpner for en sterkere avl på hunndyrsiden.



Men ikke minst vil bedre genetikk gi høyere 
fortjeneste i form av bedre bruksegenskaper 
og bedre ytelse. Man kan utnytte det 
genetiske potensialet som ligger i dyret og 
dermed få en økt fortjeneste.
Kan vi være sikker på det, da? Altså at semin gir 
økt fortjeneste? 



Apropos kjønnsseparert sæd og resultater REDX: 
Omfattende kvalitetssikringsarbeid på lab, mer nøyaktig sædbehandling og ins seinere ins. i 
brunsten  70% i juni. Mer fokus på hvilke okser som velges ut og nøye testing av 
fruktbarhet på disse. Eldre okser presterer ofte godt på REDX.



«DET ER FOR DYRT MED SEMIN»

Dette argumentet dukker ofte opp når det skal tas valg om semin eller gardsokse. Det er litt 
komplisert dette med økonomiske beregninger når vi sammenlikner semin og gardsokse. 
Kunsten er å kunne argumentere for semin på en enkel måte, uten at tilhørerne detter av 
lasset og drukner i tall. 



Hva er verdien 
av  

avlsframgang? 

Verdien av den avlsmessige fremgangen er noe komplisert å regne på. Det å omforme 
avlspoeng og avlsverdi i kroner og øre er ikke noe enkelt regnestykke, for det er så mange 
faktorer som spiller inn. Som vi nevnte litt tidligere her. 
En gårdsokse er alltid en del avlsverdipoeng dårligere enn en 
eliteokse i samlet avlsverdi. GS testing gir et stort fortrinn i 
utvelgelse av seminokser, og det skjer hele tiden en framgang i 
avlspoeng. Takket være alle produsenter som bidrar inn i NRF avlen. 
Gardsoksene vil også bli bedre og bedre, selvsagt, men vil alltid 
henge etter. Og ikke minst vet vi ikke hvilke enkelt-egenskaper de 
har som de arver videre.

Den som bruker gårdsokse vil også ha en avlsmessig fremgang, man kan jo være heldig med 
valg av gardsokse, men her er det mye større usikkerhet knyttet til de ulike egenskapene. 



Data fra Kukontrollen viser at avkom etter semin i gjennomsnitt 
presterer bedre enn avkom etter gardsokse: 

EGENSKAPER FORSKJELL

305-dagers ytelse 1.laktasjon 469 kg

305-dagers ytelse 2.laktasjon 650 kg

305-dagers ytelse eldre kyr 710 kg

Fettprosent 0,07 %-poeng

Proteinprosent 0,03 %-poeng

Gjennomsnittlig slakteverdi ung okse 531 kr

Celletall 305-dagers ytelse 12 000 celler

Livdyrsalg kvige/kyr 240 kr tillegg pr avlspoeng opp til 20 poeng

Avlsverdi 2022 20,5

Gardsoksebruk handler ikke mest om penger som tapes, men om penger du ikke 
tjener.
Slakteverdi: Ung okse NRF slakta etter 2018. Slaktevekt semin 313 kg, slaktevekt 
gardsokse 302 kg.
Celletall gardsokseavkom: 12000 celler høyere i snitt 1.-5. laktasjon.
Livdyrsalg kvige/kyr: avkom etter gardsokse får avlspoeng lik snittet fra foreldrene. 
Dersom alvlspoeng er på minussiden, settes det lik 0. 
Produsent/selger får kr 1200 i tillegg dersom livdyr er inseminert. 
Snitt avlsverdi seminavkom 2022: 17,3. 
Snitt avlsverdi gardsokseavkom: -3,2



UTNYTT POTENSIALET I BESETNINGEN DIN!

Gardsoksebruk handler ikke mest 
om penger som tapes……

… men om penger du ikke tjener.




