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Er yverne forringet i løbet af de sidste ti år for de røde racer? Hvordan har det avlsmæssige niveau for 

frugtbarhed udviklet sig for Holstein? Hvilken race har den største avlsmæssige udvikling i NTM?  

Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan findes på en ny nordisk hjemmeside. 

 

Hvad er det? 

En ny nordisk hjemmeside viser den avlsmæssige udvikling for Holstein, røde racer, Jersey og DRH ud fra 

avlsværdital beregnet af Nordisk Avlsværdivurdering. Her kan du få vist grafer, der illustrerer den 

avlsmæssige udvikling for NTM og alle egenskaberne i NTM. Ud over grafer for forskellige egenskaber og 

racer kan man også vælge forskellige køn og lande.  

 

Hvor finder du den? 

Hjemmesiden med avlsmæssig udvikling kan findes på www.landbrugsinfo.dk/malkekvaegavl. I boksen 

”Genetisk udvikling” klikkes på linket ”Nordiske trendkurver”. Her kan du også finde en forklaring til brug af 

siden.  

 

Sådan bruger du det? 

På hjemmesiden skal der foretages nogle valg før grafen vises. Først vælger du sprog, ved at klikke på et 

flag i øverste venstre hjørne. For øjeblikket er dansk og engelsk til rådighed, men flere sprog er på vej. 

Herefter vælges race, i den yderste venstre menu. Så skal du markere tyre og/eller køer og bagefter vælge, 

hvilke lande som ønskes vist. Endelig vælges den ønskede egenskab, ved at klikke på et af fanebladene, 

eksempelvis NTM, for at vise grafen. 

 

Det vil være en god ide kun at få vist nogle få linjer af gangen, da graferne ellers er uoverskuelige. For 

eksempel får man vist 12 linjer, hvis man vælger alle lande og både tyre og køer for 

kælvningsegenskaberne. 

 

For at begrænse antal linjer i grafen kan du bruge boksen til højre på grafen. Her kan man fravælge 

eksempelvis egenskaber, lande og/eller køn. I nederste venstre hjørne er der en boks, hvor du kan vælge, 

hvilke årgange du ønsker at vise i grafen (se figur 1). 

 

Ud over at se grafer på skærmen, er det også nemt at kopiere og indsætte graferne i et andet dokument. 

Endelig er det muligt at eksportere de grundlæggende data til et regneark. 

 

Hvorfor er det vigtigt, og for hvem? 

Formålet med hjemmesiden er at gøre den avlsmæssige udvikling tilgængelig for både landmænd, 

rådgivere, kvægavlsforeninger og forskere. Hjemmesiden vil have interesse for mælkeproducenter, der er 

interesserede i det aktuelle avlsmæssige niveau og udviklingen for en race. Avlsmæssig udvikling er også 

vigtig for raceforeninger og kvægavlsforeninger som VikingGenetics. Siden kan således bruges indenfor 

racerne, til seminarer samt til undervisning, og for at få stillet sin egen nysgerrighed. 

 

 

 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/malkekvaegavl


 

 

Figur 1. Den avlsmæssige udvikling i NTM for røde tyre i Danmark, Finland og Sverige. Grafen viser den 

gennemsnitlige avlsværdien pr fødselsår (for tre til fem år gamle køer er gennemsnittet 0 for NTM og 100 for 

andre egenskaber). 

 

 

 

 

 


