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Den senaste rutinkörningen i NAV för mjölkegenskaper, tillväxt, fruktsamhet, exteriör, 

juverhälsa, övriga sjukdomar, kalvningsförmåga, mjölkbarhet, lynne, överlevnad, klövhälsa, 

ungdjursöverlevnad och NTM genomfördes som planerat. NAV gjorde tre körningar per 

egenskapsgrupp:  
 

Holstein med data från: dansk Holstein, dansk röd Holstein, svensk Holstein, finsk Holstein, 

finsk Ayrshire och finsk boskap (de två sistnämnda raserna för att öka förbindelserna) .  

 

Röda raser med data från: dansk röd/RDM, svensk röd/SRB, finsk Ayrshire, finsk Holstein 

och finsk boskap (de två sistnämnda raserna för att öka förbindelserna).  

 

Jersey med data från: dansk Jersey och svensk Jersey (endast avkastning och exteriör). 

 

 

Utsökningsdatum 

Datum för utsökning av data från de nationella databaserna redovisas i tabell 1.  

 

 

Tabell 1. Datum för utsökning av data från de nationella databaserna  

Egenskap Danmark Finland Sverige 

Mjölkegenskaper 20150623  20150615 20150618 

Exteriör, Mjölkbarhet, Lynne 20150622 20150615 20150618 

Fruktsamhet 20150622 20150615 20150620 

Juverhälsa och Övrig 
sjukdomsresistens 

20150622 20150615 20150620 

Kalvningsförmåga 20150622 20150615 20150620 

Överlevnad 20150622 20150615 20150620 

Tillväxtegenskaper 20150623 20150615 20150622 

Klövhälsa 
Ungdjursöverlevnad  

20150622 
20150622 

20150615 
20150615 

20150616 
20150620 

 

Data till genomiska skattningar 

Genotyper söktes ut från den nordiska SNP-databasen den 10 juli 2015. I de genomiska 

skattningarna ingick information från Interbull april 2015 samt nationell information enligt 

tabell 1.  

Genetisk bas 
Avelsvärden för tjurar och kor är jämförda mot samma kobas. Vid denna körning är kobasen 

(medelavelsvärde=100) kor födda från 11:e aug 2010 till 11:e aug 2012. 



Nyheter i samband med avelsvärderingen  

Genomiska avelsvärderingen 
 

 GEBV hondjur för linjära exteriöregenskaper 

 Sammanvägda exteriörindex (Juver, Ben,…) beräknade från GEBV för linjära 
egenskaperna 

 

Traditionella avelsvärderingen 
 

 Publiceringregler avseende övergången från GEBV till EBV  

 Mjölbarhet – minst ett års danska Trutestdata har raderats pga av ett fel (se längre 
ner i nyhetsbrevet) 

Genomiskt förstärkta EBV (GEBV) 
 

Genomiska avelsvärden kombinerar genomisk och fenotypisk information. Genomiska 

avelsvärden skattas för alla ingående delindex i NTM, för enskilda exteriöregenskaper och 

NTM.  

Från och med augusti 2015 publiceras även GEBV exteriöregenskaper för hondjur.  

Likaså beräknas Juver, Ben, Kroppsstorlek från GEBV enskilda exteriöregenskaperna.  

 

Tidigare användes deregresserade EBV. Korrelationerna mellan det nya sättet och gamla 

beräkningssättet är generellt höga minst 0.95. Endast något lägre än vad som brukar 

observeras mellan två avelsvärderingar, men RDC Kroppsstorlek uppvisar ganska stora 

förändringar – korrelationen nere på 0.92. RDC GEBV för Ben är 2-3 enheter lägre med nya 

metodiken jämfört med sammanvägningen med hjälp av deregresserade EBV.  

  

Traditionella avelsvärderingen  
 

Publiceringsregler – övergång från GEBV till EBV 
 

NAV publiceringsregler avseende GEBV och EBV har ändrats.  

Procedurerna för publicering av tjurar födda före 2010 är oförändrade.  

Tjurar födda efter 2009, för vilka genotypanalys finns tillgängliga för NAV har gränsen för 

publicering av EBV i stället för GEBV förändrats.  

 

I tabell 2 redovisas nya gränsvärden (kolumn II) för Nordiska tjurar.  

Notera att GEBV för en tjur både genotypanalys och avkommebedömningsresultat innehåller 

båda informationskällorna.  

 

 

 

 

 

 



Table 2 DFS bulls - NAV EBV reliability thresholds for publication NAV EBV instead of GEBV  

I II III IV 

Egenskaper 

Tjurar med GEBV och 

födda efter 2009 

Tröskel för att byta ut 

GEBV mot EBV i 

publiceringen  

Tjurar utan  GEBV eller födda 

före 2010 

Tröskel för publicering av EBV 

Kommentar 

Mjölkproduktion 90% 60% and 10 döttrar 
Minst 10 döttrar med mer än 

100 dagar efter kalvning. 

Exteriör 50 döttrar 15 döttrar 
 

Mjölkbarhet 

50 döttrar eller om 

exteriöregenskaper över 

tröskeln 

15 döttrar eller om 

exteriöregenskaper över tröskeln  

Temperament 

Publiceras om 

exteriöregenskaper över 

tröskeln 

Publiceras om exteriöregenskaper 

över tröskeln  

Fertilitet 75% 35% Minst 10 döttrar med ICF 

Juverhälsa 75% 40% 
 

Kalvningsförmåga 

Maternell 
75% (Jersey 40%) 40% 

 

Kalvningsförmåga Far 75% 50% 
 

Övrig sjukdomsresistens 75% (Jersey 35%) 35% 
 

Överlevnad 75% 50% 
 

Tillväxtegenskaper 75% (Jersey 50%) 60% (50% Jersey) 
 

Klövhälsa 75% (Jersey 40%) 40%  
 

NTM 

Officiella EBVs för 

Mjölkproduktion, exteriör 

och juverhälsa 

Officiella EBVs för 

Mjölkproduktion, exteriör och 

juverhälsa 
 

 

Importerade tjurar födda efter 2009, som har ett kodnummer för semin och en 

genotypanalys, publiceras GEBV för alla egenskaper. GEBV innehåller Interbull EBV om 

tjuren har avkommeprövats utomlands. För mjölkproduktionsegenskaper publiceras Interbull 

EBV i stället för GEBV om Interbull EBV har en säkerhet på minst 90 %.Importtjurar födda 

före 2010 eller saknar nordisk genotypanalys behåller tidigare publiceringsregler.  

(http://www.nordicebv.info/NR/rdonlyres/208DD805-6378-4BF0-8D0A-

731F3B0E245D/0/20120618CriteriaForInterbullEBVs.pdf)  

I ett längre perspektiv kommer NAV att publicera ’blended’ GEBV (GEBV med informaiton 

även från Interbull EBV) för alla genotypanalyserade tjurar oavsett säkerheten för EBV. Detta 

kräver ytterligare utredning före genomförande.   

 

Mjölkbarhet 
Ett programfel i Trutest-systemet i Danmark har orsakat ett fel i mätningarna av 

mjölkningstid. Trutest har informerat att felet har funnits sedan 1 april 2014. NAV har uteslutit 

http://www.nordicebv.info/NR/rdonlyres/208DD805-6378-4BF0-8D0A-731F3B0E245D/0/20120618CriteriaForInterbullEBVs.pdf
http://www.nordicebv.info/NR/rdonlyres/208DD805-6378-4BF0-8D0A-731F3B0E245D/0/20120618CriteriaForInterbullEBVs.pdf


alla mjölkflödesdata registrerade efter 1 april 2014 från avelsvärderingen. Danska 

kokontrollorganisationen förväntar att felet åtgärdas i augusti 2015. Borttaget av mer än ett 

års mjölkflödesdata orsakar förstås stora förändringar i EBV mjölkbarhet för danska kor som 

hade data i perioden och för tjurar med stort antal mjölkande döttrar i Danmark. Speciellt 

tjurar födda 2010 har påverkats.  

 

GMACE 
 
Interbull GEBV är tillgängliga för genomiskt analyserade tjurar från länder som deltar i 
GMACE rutinavelsvärderingen för Holstein.  

Avelsvärdena kan ses via www.sweebv.info välj Interbullresultat i vänstermenyn eller direkt 

https://fabaweb.mloy.fi/SKJOWeb/WWWjasu/NAVBullSearch.asp?strLang=DNK&strBreed=&strBirthC

ountry=&strBirthCountryID=&strName 

Publicering av NTM för Nordiska och importerade tjurar 
 

NTM publiceras om tjuren har officiella EBV (NAV (G)EBV eller internationellt (G)EBV 

beräknat av Interbull) för Mjölkegenskaper, Juverhälsa och Exteriöregenskaper. NAV EBV 

blir officiellt om given säkerhet är uppnådd och för internationell EBV (Interbullberäknade 

EBV) att InterbullEBV finns för enskilda tjuren.  

NAV-härstamningsindex beräknas om NAV (G)EBV eller Interbull (G)EBV saknas.  

 

Beräkningen av NAV härstamningsindex är beskrivet i nyhetsbrevet oktober 2008 

information om rutinavelsvärdering. Importtjurar med nordiskt stamboksnummer får 

härstamningsindex enligt ½(EBVfar-100) +1/4(EBVmorfar-100) +100. Om EBVfar eller 

EBVmorfar inte är officiellt används 100.   

 

NAV söksida med tjurars avelsvärden 
 

Inom NAV-samarbetet med Danmark, Finland och Sverige har en ny websida introducerats  

för publicering av tjurars avelsvärden.  Gå till www.sweebv.info Välj NAVET i vänstermenyn. 

Tidsplan för NAV-avelsvärdering och Interbull internationell 
avelsvärdering 
NAV utför 4 avelsvärderingar per år inkluderande fenotypiska data. I tabell 3 redovisas 

publiceringsschemat för 2015. NAV utför 8 extra genomiska avelsvärderingar och publicerar 

GEBV med senaste informationen för genomiskt analyserade tjurar och kor. 

Publiceringsdatum under 2015 för kor och kvigor: 6/1, 3/3, 7/4, 2/6, 7/7, 1/9, 6/10 och 1/12.  

 

Från och med 2015 publiceras avelsvärderingsresultat första tisdagen i varje månad (se 

tabell 3).  

 

 

 

 

https://fabaweb.mloy.fi/SKJOWeb/WWWjasu/NAVBullSearch.asp?strLang=DNK&strBreed=&strBirthCountry=&strBirthCountryID=&strName
https://fabaweb.mloy.fi/SKJOWeb/WWWjasu/NAVBullSearch.asp?strLang=DNK&strBreed=&strBirthCountry=&strBirthCountryID=&strName


 

 

Tabell 3. NAV och INTERBULL publiceringsdatum 2015. Avelsvärden publicerade vid 

fetstilade datum levereras även till Interbull internationella avelsvärdering 

 

 2015 

Månad NAV INTERBULL 
NAV 

GEBVUPDATE 

Januari    6 

Februari  3   

Mars    3 

April   7 7 

Maj  5   

Juni   2 

Juli   7 

Augusti  11 11  

September    1 

Oktober    6 

November  3   

December   1 1 

 

För mer information om NAV-gemensam svensk-dansk-finsk  avelsvärdering kontakta: 

 

Generell information om Nordic Cattle Genetic Evaluation: www.nordicebv.info 

Kontaktperson: Gert Pedersen Aamand, Ph.: +45 87405288 gap@seges.dk,  

 

Danmark: www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/avl/avlsvaerdital-for-malkekvaeg  

Kontaktperson: Ulrik Sander Nielsen, Danish Cattle, Ph. +45 87405289, usn@seges.dk  

 

Sverige: www.sweebv.info, www.vxa.se 

Kontakt person: Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige, Ph. +46 (0)10-471 06 26 

jan-ake.eriksson@vxa.se 

 

Finland: www.faba.fi 

Kontaktperson: Jukka Pösö, Faba, Ph +358-(0)207472071 jukka.poso@faba.fi 
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