
Norsk genressurssenter, mars 2018 

 

Prosedyre for inntak av bevaringsverdige okser til semin 

Raselaget 
 Finner kandidater  

o I denne fasen kan raselaget gjerne etterspørre stamtavler fra Kuregisteret. 

 Sørger for at innmelding til Norsk genressurssenter er komplett ved innsending.  

o Innmeldingsskjema for seminokser er utfylt.  

o Opplysninger fra Kukontrollen er vedlagt, når dette er tilgjengelig. 

o Mankehøyde og brystomfang er målt. 

o Bilder er vedlagt. 

 Styret eller avlsgruppen kommer med en kort uttalelse om hvorfor de anbefaler oksekalven 

til semin. 

 Oksen er innmeldt til semin når innmeldingsskjema er komplett og laget har gitt en skriftlig 

anbefaling til Norsk genressurssenter.  

 Etter at Okseutvalget har vurdert oksen orienterer raselaget eier om vedtak. 

Norsk genressurssenter 
 Lager en vurdering av oksekalven når innmeldingsskjema for seminokser er mottatt fra 

raselaget. Vurderingen behandles av Okseutvalget. 

 Ved vedtak om inntak så sendes opplysninger til Geno. 

 Orienterer raselag dersom okser går ut av teststasjonen før de har produsert sæddoser. 

Okseutvalget 
 Behandler vurderingen og vedtar om oksen skal tas inn til semin eller ikke. 

 Etter vedtak blir raselaget orientert om utfall.  

Geno 
 Tar inn okser til semin etter vedtak fra Okseutvalget. 

 Ordner alt det praktiske med inntak (kontakter eier, betaling, inntransport mm). 

 Melder fra til Norsk genressurssenter om okser som eventuelt går ut av teststasjonen før de 

har produsert sæddoser. 

 

Oksekalver kan som hovedregel ikke være eldre enn 4 måneder når de meldes inn til Geno. 

Derfor er det viktig at raselaget melder inn kandidater i god tid til Norsk genressurssenter. 

Dokumenter som sendes inn til Norsk genressurssenter må være PDF eller Word. 
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Innmeldingsskjema for seminokser av  

bevaringsverdige storferaser 

Innmelding av oksekalv til semin skjer ved at dette skjemaet fylles ut 
fullstendig av eier/raselaget og sendes til Norsk genressurssenter 
v/Nina Sæther nhs@nibio.no  

Skjemaet brukes for rasene dølafe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk 
raudkolle og østlandsk rødkolle. 

 

Rase  

Oksekalvens opprinnelsesmerke   

Navn   

Fødselsdato  

Eier  

(navn, adresse og produsentnummer) 

 

 

Er oksen kollet eller hornet  

Oksekalvens farge/tegning 

 

 

Medlem i Kukontrollen?  

Hvis ja, så skal identitetskort og 

gardsstambok fra Kukontrollen legges ved.  

 

Mors opprinnelsesmerke og navn   

Mors alder/kalvingsnummer  

Vurdering av mor  

 Eksteriør/rasetrekk 

 

 

 

 Jur- og speneform 

 

 

 

 Melkeevne i forhold til 

besetningsmiddel 
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 Fett- og proteinprosent i forhold til 

besetningsmiddel 

 

 

Andre kommentarer om mor, eks lynne, 

helse og fruktbarhet (dette er egenskaper med 

svært lav arvbarhet og vil derfor ikke kunne legges 

mye vekt på ved valg av oksemor i et system med få 

individer i populasjonen uten mulighet for 

avkomstgransking) 

 

Mors brystomfang  

Mors mankehøyde  

Opprinnelsesmerke/stamboknummer til 

oksekalvens far  

 

Er bilde av oksekalven vedlagt?  

Er bilder av oksemor i helfigur, av jur 

(bakfra og fra siden) og spener vedlagt? 

 

Kort uttalelse fra raselaget om hvorfor 

oksekalven er interessant å ta inn til semin. 

 

 

 

 

 

Utfylt av: 

 

Dato: 

 

 

 


