
Forklaring Nøkkeltallsanalyse slakt 

 
Her er oversikt over innholdet i Nøkkeltalanalyse slakt og hvordan tallene er utregnet. 

Rapporten tar for seg alle lam født i det året rapporten kjøres for og som klassifiseres 

som slaktegruppe lam. Fordeling følger rasen på lammet selv. 

 
Grunnopplysninger: 

• Antall para søyer er summen av alle søyer med lammingskode 1-5 + 8 i året det kjøres 

for 

• Antall merka lam er alle lam (med individnr) som har blitt registrert inn via lamming i 

rapportåret  
• Antall kopplam er alle lam registrert inn via lamming i rapportåret og som er registrert 

med oppvekstkode 1 
• Antall slakta kopplam er alle slakta kopplam registrert inn via lamming i rapportåret og 

som er registrert med oppvekstkode 1 og slaktegruppe lam 
• Snitt slaktealder kopplam er gjennomsnittlig alder på kopplamma ved slakt angitt i 

dager 

• Antall slakta lam er inkludert kopplam og eventuelt overfôringslam dersom du kjører for 

tidligere år. Dyret må være født i rapportåret og registrert med slaktegruppe lam for å 

telle med.  

• Snitt slaktealder lam er gjennomsnittlig alder på lamma ved slakt angitt i dager 

• Antall slakta søyer er alle søyer født før rapportåret som er registrert med slaktegruppe 

sau i rapportåret 

• Snitt slaktealder søyer er gjennomsnittlig alder på søyene ved slakt angitt i måneder 

• Slakta lam per søye er antall slakta lam delt på antall para søyer 

• Kvalitetslam er prosent av slakta lam (kopplam teller ikke med her) som oppfyller 

kvalitetskravet slaktevekt fra 16,1 til og med 25,0 kg, klasse O+ eller bedre og 

fettgruppe 1+, 2-, 2, 2+, 3- og 3. 

 
Resultat per kullstørrelse og kjønn: 

• Fordeling på burd hentes ut fra antall fødte i kullet 

• Kopplam beskrives i egen rad 

• Radene ”Søyelam” og ”Værlam” er uten kopplam. 

 
Resultat per alder på søye: 

• Tabellen er uten kopplam, men med fosterlam som da ligger under fostermor. 

 
Resultat per alder på lam: 

• Tabellen er inkludert kopplam. Kopplam er her tatt med både som et ønske fra 

brukere, og med bakgrunn i at kopplam i mange tilfeller er en del av produksjonen. 

Det må her tas hensyn til at resultater for kopplam kan gi forskyvninger i tabellen 

som kan virke forstyrrende, og kanskje være misvisende for aldersgruppen som de 

faller inn under. Hvilken aldersgruppe ved slakting kopplammene kommer inn, kan 

man se ut fra grafen ’Hvem slaktes når’. 

 
Slaktetidspunkt: 

• Grafen viser antall slakt totalt, antall kvalitetslam og antall kopplam ved hver 

leveringsdato. 

 
Kven slaktes når: 

• Graf som viser alder på slakt ved levering, fordelt etter burd vår. Kopplam kommer 

som egen søyle. 

 
Feitt/klasseutvikling: 

• Denne grafen har vi valgt å ta uten kopplam. 


