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Forklaring på ord og forkortelser: 
IB = Indikatorbidrag 
Telling = vekting/påvirkning 
 
 
Dobbel eller halvert telling på enkelte indikator-bidrag (IB) 
IB skalaen begrenses i de fleste tilfeller fra -3 til +3. Det betyr at alle ekstremverdier settes 
automatisk (trunkeres) til enten -3 eller +3. Noen faktorer er mer alvorlige enn andre og for å ta 
hensyn til det i Dyrevelferdsindikatoren har vi valgt å doble/halvere tellingen til enkelte faktorer.  
 
Per dags dato er det kun «IB avhorning av kalv etter 70 dager» som har dobbel telling, dvs at IB blir 
ganget med 2. Det betyr at «IB avhorning av kalv etter 70 dager» kan score fra -6 til +6.  
 
Ett eksempel på dette er: (-3,0) x 2 = (-6,0) 

 
I de tilfellene der enkelte faktorer får halvert telling har vi endret slik at utregningene blir tydeligere 
for hver delindikator. Disse blir utregnet ved at IB deles med 2. Det betyr at for enkelte faktorer kan 
IB nå scores fra -1,5 til +1,5.  
 
Ett eksempel på halvert telling er «IB slaktevekt ungokse»: 0,8 / 2 = 0,4 
  

(Før) (Etter) 

(Før) (Etter) 



Disse IB’ene har også halvert telling: 

• IB slaktevekt kviger  

• IB nødslakta ungdyr 

• IB avliva ungdyr 

• IB slaktevekt ku 

• IB slaktevekt ung ku 

• IB antall utrangerte hodyr 84 til 290 dager etter siste ins./paring, ikke drektighetsundersøkt 

• IB nødslakta kyr 

• IB avliva kyr 

 

Løfter skaleringen på enkelte IB 
For enkelte IB har maksscore tidligere vært 0,0. Dersom resultatene enten var høyere eller lavere enn 
landsgjennomsnittet (fra 2015) ble IB negativ. Vi har nå lagt til +0,7 for alle, slik at de som ligger 
nærme gjennomsnittet (i begge retninger) får ett positivt resultat. Dette fører til at 50 % vil ligge over 
0 og 50 % under 0. Ny utregning fører til at maksscore heves til 0,7.  
 
Ett eksempel på løfta skala er på delindikatoren «IB alder 1.gangskalving»: (-0,4) + 0,7 = 0,3 
 
Løfta skalering gjelder også for: 

• IB kalvingsintervall 

• IB 305-avdrått i 1. og 2. lakt 

• IB 305-avdrått i 1. og >2. lakt 

• IB 305-avdrått i 2. og >2. lakt  
 
 
 
 

 

 

 

 

Kalver:  
Behandling kalv:  
Dersom man har færre behandlinger på kalv enn hva som er forventet er det selvsagt positivt og IB 
vil score positivt. Dersom det er flere døde kalver enn forventet vil det ofte være ett tegn på 
underbehandling og få behandlinger blir derfor endret til minus. Tidligere ble «IB behandla kalver» 
endret til minus med det samme «IB sjøldaue kalver» var negativ. Dette er nå justert slik at det må 
være mer ekstremverdier før endringen skjer. Nå må «IB sjøldaue kalver» være mindre enn -2 og «IB 
behandla kalver» være høyere enn +1 for at endringen skal gjennomføres 
 
 

Avhorning:  
Avhorning etter 70 dager: 

«IB avhorning etter 70 dager» teller dobbelt i forhold til «IB avhorning etter 42 dager».  

(Før) (Etter) 



Ungdyr:  
Alder 1.gangskalving: 

Manglende informasjon på alder ved første kalving ble automatisk satt til IB = 0, som før var 

toppscore. For å løse dette legges -1 til «IB alder 1.gangskalving» for de uten informasjon.  

I tillegg heves skalaen for «IB alder 1.gangskalving» med +0,7. Manglende informasjon gir nå en IB på 

-0,3.  

Slaktevekter:  

Høye slaktevekter som scorer bra henger sammen med fettklasser som scorer dårlig. For å justere 

begge disse forholdene halveres alle IB for slaktevekter. Dette gjelder både «IB slaktevekt kviger» og 

«IB slaktevekt ungokse».  

Nødslakta og avliva: 

Gjennomsnittsverdien fra 2015 på nødslakta og avliva var mye lavere enn sjøldaue. Dette resulterte i 

at ett nødslakta eller avliva dyr virket mer negativt enn ett sjøldaua dyr. For å gjøre dette mer logisk 

har vi nå gitt de samme gjennomsnittstall, og deretter deles «IB nødslakta ungdyr» og «IB avliva 

ungdyr» med 2 slik at de teller halvparten av sjøldaue. 

Et eksempel over alle endringene på delindikatoren ungdyr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktbarhet:  
Kalvingsintervall 

Med manglende informasjon på kalvingsintervall ble «IB kalvingsintervall» automatisk satt til +3. 

Dette er nå justert slik at «IB kalvingsintervall» automatisk blir satt til 0 dersom kalvingsintervallet er 

mellom 0 og 9 måneder. 

Skalaen for «IB kalvingsintervall» endres også slik at de som ligger på landsgjennomsnittet for 2015 

scorer 0,0. Videre heves skalaen med +0,7 slik at de som ligger rundt snittet vil score positivt. 

Maksscore for «IB kalvingsintervall» blir da +0,7.  

(Før) (Etter) 

Skjulte desimaler og avrundning er årsaken til at regnestykkene ikke alltid stemmer i visning  

 



Regnestykket i dette eksemplet blir da: 0,1 x -1 = -0,1  →  -0,1 + 0,7 = 0,6 

 

Avdrått:  
Alle IB for avdrått:  
Skalaen heves med +0,70 på alle IBene i delindikatoren for «Avdrått». 

 

 

Ved manglende informasjon på avdrått ble IB automatisk satt til 0, som før var toppscore. For å løse 

dette legges -1 til IB som påvirkes av mangelen. Manglende verdi gir derfor nå en IB på -0,3.  

 

I tillegg er det gjennomført en tekstendring: «3.lakt.» er nå endret til «>2.lakt».  

 

Jurhelse:  
Mastitt-tilfeller:  

Dersom man har færre mastitt-tellinger en hva som er forventet er det selvsagt positivt og IB vil 

score positivt, men dersom det er flere prøver med høyt celletall enn forventet vil det ofte være ett 

tegn på underbehandling. Tidligere ble «IB mastitt» endret til minus med det samme «IB høyt 

celletall» var negativ. Dette er nå justert slik at det må være mer ekstremverdier før endringen vil 

skje. Nå må «IB høyt celletall» være mindre enn -2 og «IB mastitt» være høyere enn + 1 for at 

endringen skal gjennomføres.  

(Før) (Etter) 

(Før) (Etter) 

Skjulte desimaler og avrundning er årsaken til at regnestykkene ikke alltid stemmer i visning  

 

(Etter) 



Stoffskifte: 
Slakteklasse:  

Tidligere ga slakteklasse P-, P og P+ en IB på -1. Denne er justert slik at: 

P-  gir IB =  -1,0 

P   gir IB =  -0,5 

P+ gir IB =   0,0 

Dette gjelder både for ku og ung ku.  

Slaktevekter:  

Vi ser at høye slaktevekter som scorer bra henger sammen med fettklasser som scorer dårlig. For å 

justere dette halveres IB for slaktevekter for både ku og ung ku i delindikator «Stoffskifte».  

Et eksempel over alle endringene på delindikatoren Stoffskifte: 

 

Livslengde:  
Slakting av kyr som ikke er drektighetsundersøkt: 

For kyr som ikke er drektighetsundersøkt er det selvsagt usikkert om de bærer kalv eller ikke, og det 

blir da for strengt med en tilhørende IB som teller like mye som IB for utrangerte kyr som er bekrefta 

drektige. Denne har derfor halv telling.   

 

Døde kyr:  
Nødslakt og avliva: 

Her kommer også nødslakt og avliva dårligere ut enn sjøldaua kyr. Det er ønskelig at syke og dødende 

dyr skal avlives istedenfor å lide, derfor blir tellingen på nødslakta og avliva halvert.  

 

(Før) (Etter) 

(Før) (Etter) 

Skjulte desimaler og avrundning er årsaken til at regnestykkene ikke alltid stemmer i visning  

 


