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Utveckling av avelsvärdering och avelsurval som baseras helt eller delvis på genomisk information är fortfa-

rande det hetaste ämnet inom nötkreatursaveln världen över. En hel del fokus läggs även på att utveckla och 

förbättra beräkningarna av traditionella avelsvärden för nya och befintliga egenskaper. Dessa var intrycken 

från den årliga Interbullkonferensen som hölls i Cork, Irland i slutet av maj. 

 

Avelsvärdering som baseras även på genomisk information tillämpas idag i många länder. Idag är det stort 

fokus världen över på att förbättra de befintliga metoderna. Samtidigt pågår i flertalet länder utveckling och 

förbättring av den traditionella avelsvärderingen (utan genomisk information), speciellt för hälsoegenskaper.  

 

På gång inom genomisk avelsvärdering 

De flesta länder som idag har en avelsvärdering som inkluderar genomisk information utför detta enligt en 

två-stegs-metod. Det är i det senare steget som genomiskt förstärkta avelsvärden (GEBV) beräknas genom 

att väga samman traditionella avelsvärden (baserade på fenotypiska observationer som till exempel avkast-

ning eller exteriör från döttrar eller släktingar) med genomiska avelsvärden (baserade enbart på DNA inform-

ation). Många länder arbetar emellertid med att utveckla metoder för att inkludera all information, det vill 

säga både fenotypisk och genomisk, i ett och samma steg. Detta har många fördelar; framförallt att säker-

heten på avelsvärdena kommer att öka då data används på ett mer optimalt sätt. 

 

På internationell nivå planerar Interbull Centre att beräkna och publicera internationella GEBV för fler tjurar 

under våren 2013. Idag jämförs endast avkommeprövade tjurar, det vill säga de med avelsvärden som base-

ras på dotterinformation. Men framöver kommer även ungtjurar utan dotterinformation men med officiella 

GEBV att ingå i den internationella jämförelsen. 

 

Hittills är det främst unga tjurkalvar som har testats genomiskt. I framtiden, till följd av sänkta priser på ge-

nomiska test, kommer fler hondjur med största sannolikhet att testas. Avelsframsteget kan då förbättras för 

de besättningar som utnyttjar möjligheten att på ett säkrare sätt hitta de genetiskt bästa korna och rekrytera 

efter dessa. För rasens bästa är det också en fördel om fler hondjur testas genomiskt eftersom dessa indivi-

der då kan ingå i den så kallade referensgruppen vilket ökar säkerheten på genomiska avelsvärden, speciellt 

för mindre raser.  

På konferensen presenterade australiensiska forskare sina erfarenheter med genomiska tester av hondjur i 

stor skala. De uppvisade goda resultat genom att inkludera de genotypade hondjuren i referensgruppen. Fler 

länder såsom Irland och Frankrike är också på god väg att testa hondjur i stor skala. 

 

Nya egenskaper för avelsvärdering 

Utöver genomisk avelsvärdering pågår framsteg inom den traditionella avelsvärderingen. Många länder har 

inte kommit lika långt som de nordiska när det gäller att använda information från framför allt hälsoegen-

skaper. Detta eftersom de tidigare saknat system för att hantera denna information. Att fler ekonomiskt vik-

tiga egenskaper avelsvärderas i fler länder är en stor fördel för både kor och mjölkföretagare. En förbättring 

av den traditionella avelvärderingen möjliggör också förbättrad säkerhet på de genomiska avelsvärdena. 

 

Ett par länder har nu börjat använda data från sjukdomsdiagnoser. Ett exempel är Frankrike som introduce-

rade ett mastitindex under hösten 2011. I Kanada och Storbritannien pågår också forskning för att kunna 

beräkna avelsvärden baserade på lantbrukarens rapportering av juversjukdom. I Kanada planerar man att 



införa ett officiellt mastitindex under 2013. Utmaningen för dessa och många andra länder är fortfarande att 

få tillräckligt mycket data av hög kvalitet.  

 

För övrigt så presenterades under konferensen forskningsresultat och planer för att publicera förbättrade 

avelsvärden för fruktsamhet (Storbritannien), kalvningsegenskaper (Tyskland) och avkastning (Irland). Re-

sultat för nya egenskaper av intresse för avelsvärdering presenterades också som till exempel fettsyresam-

mansättning i mjölk (Belgien) och kalvöverlevnad under uppfödningsperioden (Holland). Det holländska in-

dexet för kalvöverlevnad är likt det som studerats i Danmark. De danska resultaten presenterades i förra 

numret av Avelsnytt. Slutligen så presenterades även danska resultat för mjölkbarhet och juverexteriör base-

rat på data från mjölkrobotar. 

 

ICAR och Interbull 

ICAR är den internationella organisation som ansvarar för standards och riktlinjer för registrering av djur och 

deras prestationer. Till exempel sätter ICAR upp standards för mjölkmätningsutrustning och tester samt 

godkänner olika elektroniska öronmärken. ICAR har medlemmar över hela världen. 

 

ICAR har underkommittéer för mätningsutrustning, djuridentifikation, mjölkanalyser och Interbull, som är den 

organisation som utför avelsvärdering av mjölkrastjurar över landsgränser. Interbull Centre är placerat i 

Uppsala. Förutom att ansvara för internationella avelsvärderingen för mjölkraser så ordnar Interbull en årlig 

konferens där forskare och branschfolk utbyter erfarenheter inom avelsvärdering. 

 

De nordiska länderna är medlemmar och aktiva i det internationella samarbetet inom både ICAR och Inter-

bull.  

 

 

 

OBS! Om ni vill för svenska delen av Avelsnytt kan ni få publicera en kort text om att en ny genomisk be-

ställningsrutin är på gång och kommer införas under hösten. Antingen tar ni nedanstående beskrivning som 

även kommer införas i den katalog som delas ut på D&U-konferensen i augusti, där några hundra rådgivare 

och veterinärer deltar. Eller så kortar ni den, eller tar inget alls. Vi kommer ju att få skriva mer om hur man 

gör etc när den tas i bruk under hösten. Detta är bara info att det snart införs. 

 

Ifall ni lägger in ngt av det i svenska delen, så är det kanske lämpligt att i en liten ruta på denna sida som 

handlar en del om genomiska tester av hondjur internationellt sett, sätter en liten ruta – läs mer… 

 

Genomiska avelsvärden förbättrar din besättning – snart lanseras Svensk Mjölks beställningsrutin   

En effektiv och säker beställningsrutin för beräkning av genomiska avelsvärden kommer att introduceras av 

Svensk Mjölk under hösten 2012. För de som har behörighet kommer rutinen att finnas tillgänglig under Mina 

Tjänster på Svensk Mjölks hemsida. Enskilda lantbrukare kan beställa genomiska avelsvärden för hondjur 

antingen direkt eller via sin Husdjursförening.   

 

Genomiska avelsvärden har på kort tid blivit ett viktigt inslag i avelsarbetet både på besättnings- och 

populationsnivå. De genomiska avelsvärdena ger möjlighet att öka takten på avelsframsteget i och med att 

man tidigt, så snart kalven är född, får ett säkrare mått på djurets genetiska förmåga än vad de traditionella 

härstamningsindexen ger. Avelsföretag världen över väljer redan ut kalvar som ska bli framtida semintjurar 

med hjälp av genomiska avelsvärden. Hondjur kan idag bli lika säkert testade som de handjur 

avelsföretagen sätter in i semin som genomiskt testade ungtjurar. 



 

Fördelar med den nya beställningsrutinen för genomiska avelsvärden: 

 Säker – garanterar att djur som lantbrukaren önskar provta finns med i den svenska kodatabasen 
vilket är en förutsättning för att få genomiska avelsvärden beräknade. 

 Effektiv – enkel och användarvänlig med ett betalningssystem som sköts tillsammans med våra 
övriga tjänster. 

 Förbättrar besättningens avelsarbete – genomiska avelsvärden på hondjur innebär att man säkrare 
kan rangordna sina hondjur baserat på genetiska förmåga vilket är viktigt vid rekrytering och 
försäljning samt om vill spola unikt bra hondjur.  

 

Mer information om beställningsrutinen och hur man använder den kommer under hösten. 

 

 


