
Nyheter - NAV gemensam Svensk – 
Finsk – Dansk genomisk avelsva rdering         
7 juli 2015 

Den senaste NAV genomiska avelsvärderingen för Holstein, RDC och JER ägde rum enligt 

plan.  

 

Data till genomiska avelsvärderingen  

Genotyper extraherades från den gemensamma nordiska SNP-databasen 11 juni. 

Interbullresultat från april och nationella resultat från maj inkluderades i genomiska 

avelsvärderingen.  

 

Nyheter i samband med genomiska avelsvärderingen  

I rutinavelsvärderingen standardiseras de direkta genomiska avelsvärdena (DGV). 

Standardiseringen sker inom födelseår. Alla djur med okänt födelseår, både sedan gammalt i 

databasen som nytillkomna, har grupperats tillsammans vilket inte är optimalt. I denna 

avelsvärdering har nya djuren tilldelats födelseår för den senaste gruppen. Detta påverkar 

GEBV för DFS och även RDC från Norge som saknar födelseår. 

 

 

Nyheter - NAV gemensam Svensk – 
Finsk – Dansk genomisk avelsva rdering         
2 juni 2015 

Den senaste NAV genomiska avelsvärderingen för Holstein, RDC och JER ägde rum enligt 

plan.  

 

Data till genomiska avelsvärderingen  

Genotyper extraherades från den gemensamma nordiska SNP-databasen 11 maj. 

Interbullresultat från april och nationella resultat från maj inkluderades i genomiska 

avelsvärderingen.  

 

I NAV-arbetet har det upptäckts att majoriteten av de 88 tjurar som härstamningskorrigerats 

sedan förra avelsvärderingen har inte fått GEBV i 2 juni-körningen. Dessa tjurar kommer att 

uppdateras 7 juli.  

  



 

Nyheter - NAV gemensam Svensk – 
Finsk – Dansk rutinavelsva rdering         
5 maj 2015 

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 20150323  20150316 20150312 

Exteriör, Mjölkbarhet, Lynne 20150323 20150316 20150323 

Fruktsamhet 20150323 20150316 20150314 

Juverhälsa och Övrig 
sjukdomsresistens 

20150323 20150316 20150314 

Kalvningsförmåga 20150323 20150316 20150314 

Överlevnad 20150323 20150316 20150314 

Tillväxtegenskaper 20150323 20150316 20150311 

Klövhälsa 
Ungdjursöverlevnad  

20150323 
20150323 

20150316 
20150316 

20150313 
20150315 

 

Data till genomiska skattningar 

Genotyper söktes ut från den nordiska SNP-databasen den 21 april 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 5:e maj 2010 till 5:e maj 2012. 



Nyheter i samband med avelsvärderingen  

Genomiska avelsvärderingen 
 

 Inget nytt 

 

Traditionella avelsvärderingen 
 

 Förbättrad modell för Fruktsamhet  

 Mjölkindex för holsteintjuren Bynke  

Mjölkindex VH Bynke, DNK HB 254176, SWE 2-91167, 9-3261 

 

Holsteintjuren VH Bynke har ändrats mer än förväntat från hans EBV februari 2015 baserat 

på dottergruppsresultat till maj 2015-avelsvärde. I tabell 2 redovisas EBV för mjölkindex och 

laktationskurvans form.  

Tabell 2 Information kring Holsteintjuren VH Bynke 

 Reliability Antal döttrar 

med 

avkastning till 

testdags-

modellen 

Antal döttrar 

med >100 

dagars 

produktion 

EBV 

Mjölkindex 

EBV 

Laktationskurvans 

form (persistency) 

Nov 2014 87 83 18 106 94 

Feb 2015 95 363 107 102 89 

Maj 2015 98 1777 355 113 102 

 

VH Bynke hade GEBV mjölkindex 110 i augusti 2014. VH Bynkes EBV i november 2014 var 

baserade på ett stort antal döttrar i tidig laktation, vilket resulterade i säkerhet på 87%. De 

underliggande  fenotypmedeltalen (se tabell 3) återspeglar väl förändringarna i Bynkes 

avelsvärden.   

 

Tabell 3 Fenotypmedeltal för VH Bynke, kg milk per dag (Kg), antal döttrar (N)  

 Antal dagars Mjölkproduktion 

 0-29 30-59 60-89 90-119 120-149 

 N Kg N Kg N Kg N Kg N Kg 

Nov 2014 83 27,5 80 32,1 49 31,3 18 28,1 9 27,7 

Feb 2015 270 26,8 212 31,5 153 31,5 107 29,9 74 29,3 

May 2015 1333 28,5 1180 33,1 758 33,6 394 32,2 221 31,2 

 

Rörelserna i VH Bynkes EBV mjölkindex orsakas enbart av döttrarnas fenotypinformation. 

Inblandning av genomisk information påverkar ytterst lite eftersom det redan från November 

2014 fanns mycket information från mjölkande döttrar.  

 

Förbättrad avelsvärdering för Fruktsamhet 

 

Fruktsamhet var bland de första egenskaperna i den gemensamma nordiska 

avelsvärderingen 2005. I avelsvärderingen maj 2015 introducerades omfattande förbättringar 

i modellen, se tabell 4. 



  

Tabell 4 Största skillnaderna mellan fruktsamhetsmodellen i maj 2015 och gamla modellen  

Gamla modellen maj 2015-modellen Kommentarer 

Farmodell Djurmodell Kor/Kvigor får avelsvärden direkt från 

modellen. Dessa kan I framtiden användas i 

referenspopulationen för skattning av  

genomiska avelsvärden.  

Repeatability 

modell 

Flerlaktationsmodell Fruktsamheten i 1:a, 2:a och 3:e laktation 

behandlas som olika, men korrelerade 

egenskaper  

Korrigering för 

månadseffekter 

Månad x år effekter Förbättrad korrigering för utvecklingen av 

månadseffekter över år  

Gamla genetiska  

parametrar 

Nyskattade genetiska 

parametrar 

Uppdaterade genetiska parametrar 

 

Alla förändringarna i fruktsamhetsavelsvärderingen orsakade ändringar i EBV för 

fruktsamhet.  

Korrelationerna Mellan gamla och nya fruktsamhetsindexet är mellan 0.95 och 0.98 för 

avkommeprövade tjurar. Det betyder att större förändringar än mellan två ordinarie 

avelsvärderingar har skett. Omkring 75% av RDC- och Holstein-tjurarna har ändrats +- 3 

enheter, ca 7% ändrades mer än 5 enheter.  

För Jerseytjurar ändrades ca 65% +- 3 enheter och ca 15% ändrades mer än 5 enheter.  

 

I och med övergången till en djurmodell får korna fruktsamhetsavelsvärden även baserade 

på de egna uppgifterna och inte längre enbart härstamningsindex.  

Detta förklarar den låga korrelationen mellan gamla och nya fruktsamhetsindexen som är 0.9 

och större omrangeringar ses bland korna jämfört med för tjurarna.  

Djurmodellen möjliggör att hondjur kan inkluderas i referenspopulationen för skattning av 

genomiska avelsvärden även för fruktsamhetsegenskaper. Detta kommer att testas senare 

under 2015.  

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. I tabell 5 beskrivs hur olika djurkategorier hanteras i avelsvärderingen. Alla icke-typade 

djur får traditionella avelsvärden (EBV).  

 

 

Tabell 5. Publicering av genomiska avelsvärden (GEBV) för olika djurkategorier i 

avelsvärderingen 

 

Djurkategori Status Publicerat avelsvärde 

Genotypade handjur 
Icke-avkommeprövade tjurar 

Utslagen Inget 

Semintjurar med 

nordiskt 

stamboksnummer  

GEBV vid minimum 10 

månaders ålder vid 

publiceringsdatum  

Avkommeprövade tjurar Semintjurar med EBV  



nordisk 

avkommeprövning 

Utländska 

semintjurar med 

nordiskt 

stamboksnummer 

och utländsk 

avkommeprövning 

IB EBV för samtliga 

internationellt tillgängliga 

egenskaper. GEBV för 

egenskaper med enbart 

härstamningsinformation  

Genotypade hondjur Kor och Kvigor GEBV  

 EBV=Estimated Breeding Value baserat på fenotypiska data 

 IB EBV = Interbull Estimated Breeding Value baserat på fenotypiska data 

 GEBV=Genomic Enhanced Breeding Value – baserat på fenotypiska data och genomisk information  

 

För genotypade hondjur och ungtjurar publiceras GEBV i stället för EBV 

GMACE 
 
Interbull GEBV är tillgängliga för genomiskt analyserade tjurar från 10 länder som deltar i 
GMACE rutinavelsvärderingen.  

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 EBV eller internationellt EBV beräknat av 

Interbull) för Mjölkegenskaper, Juverhälsa och Exteriöregenskaper. NAV EBV blir officiellt om 

given säkerhet är uppnådd.  

EBV används i följande prioritetsordning NAV EBV, Interbull EBV, NAV GEBV, Interbull 

GEBV och Härstamningsindex. NAV-härstamningsindex beräknas om NAV EBV eller 

Interbull 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 6 redovisas 

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

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


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.  

 

Under 2015 kommer avelsvärden att publiceras första tisdagen I varje månad (se tabell 6).  

 

Tabell 6. 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 

http://www.nordicebv.info/
mailto:gap@seges.dk
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