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Ett högt medel-NTM i din besättning når du främst genom att använda de bästa NTM-tjurarna. Det är lätt att 

identifiera tjurar med högst NTM eftersom det finns tillgängligt på alla semintjurar och det publiceras på olika 

listor på webben och i tidningar. I de allra flesta fall är det också möjligt att köpa doser från de bästa NTM-

tjurarna – oavsett om de har nordiskt eller utländskt ursprung. 

 

Ändå väljer inte alla alltid att använda tjurarna med högst NTM, vilket kan ha olika orsaker. Oavsett orsak så 

blir resultatet i de flesta fall att om du konsekvent undviker att använda tjurar med högt NTM så kommer din 

besättning få en lägre ekonomisk potential än vad den kunde ha haft. 

 

NTM = lönsamhet 

NTM baseras på ekonomiska faktorer. Detta innebär att kor med höga NTM presterar överlag bättre än kor 

med lägre NTM. Detta kan ske genom högre avkastning, färre dödfödda kalvar eller sjukdomar, bättre exte-

riör eller hållbarhet, eller en kombination av dessa och andra faktorer med ekonomisk betydelse. 

 

Bättre prestation resulterar i bättre lönsamhet. En skillnad på 10 NTM-enheter mellan två kor resulterar i ett 

extra årligt värde på ca 900 kr till fördel för kon med högst NTM. Om en ko producerar i två och ett halvt år är 

det extra totalvärdet ca 2250 kr. 

 

 

 

 

Använd inte alternative avelsmål 

Mjölkföretagare som inte använder NTM gör det kanske för att de har ett annat avelsmål i sin besättning än 

målet för rasen. Vissa tycker att exteriöregenskaperna är nyckeln till hållbara kor som producerar bra och 

beaktar endast dessa egenskaper när de väljer semintjurar. Andra fokuserar kanske bara på en egenskap i 

taget. Till exempel om man har klövhälsoproblem i besättningen så kan man felaktigt tro att om man väljer 



tjurar med bra klövindex så kan man lösa problemen direkt. Ingen av dessa två strategier är ett effektivt om 

man är intresserad av att få maximal ekonomiskt framsteg genom avelsarbete. 

 

Genom att endast avla för exteriör eller andra enskilda egenskaper så kan visserligen ökat framsteg erhållas 

för dessa egenskaper och för egenskaper som uppvisar positiva samband till dessa. Bättre juverhälsa 

kanske ger dig mer hållbara kor, men framstegstakten är lägre än om du avlar direkt för ökad livslängd.  

Samtidigt så kan avel för enskilda egenskaper innebära att framsteget för andra egenskaper, som du också 

tycker är viktiga, uteblir eller till och med försämras. NTM är konstruerat så att det ger dig maximalt ekono-

miskt framsteg genom förbättring för alla ekonomiskt viktiga egenskaper. 

 

Det är också viktigt att inse att avel är en långsiktig process där de beslut du fattar idag börjar ge mest resul-

tat först om 5-10 år. Att välja semintjurar som ger döttrar med hög genetisk förmåga för god klövhälsa är 

inget effektivt sätt att lösa befintliga problem som finns i besättningen idag, till exempel med klöveksem.  

Om 5-10 år när effekten av valda tjurarna börjar komma så kan besättningen ha andra problem. Om du istäl-

let väljer semintjurar med höga NTM så kommer det långsiktigt resultera i mer lönsamma kor, tack vare att 

de har en förbättrad genetisk nivå för bland annat klövhälsa.  

 

I visa fall kan det vara en god idé att ha extra fokus på enskilda egenskaper. Om besättningen till exempel 

har en relativ konstant låg förekomst av mastiter, klövsjukdomar eller dödfödda kalvar. I de här fallen kan 

man lägga lite mer vikt på andra egenskaper istället. Det är ändå väldigt viktigt att välja bland tjurarna med 

höga NTM.  

Att sätta upp en lägsta godkänd gräns för en viss egenskap är ingen bra idé. Detta eftersom alla tjurar har 

sina svaga sidor och genom att inte använda dem så missar man också alla deras starka sidor. 

 

Använd inte egen tjur 

En annan orsak till att inte nå maximalt ekonomiskt framsteg i besättning är att använda egen tjur istället för 

semintjur. Gruppen egen tjur har lägre genetisk förmåga för NTM än semintjurarna. De har även lägre sä-

kerhet på avelsvärdena, till exempel för kalvningar vilket kan ha stor negativ effekt då de används framförallt 

på kvigor.  

Det här innebär att de eventuella praktiska fördelarna som finns med att använda egen tjur, det vill säga 

brunstpassning, ska vägas mot den lägre lönsamheten som erhålls genom att de har lägre NTM. Dessutom 

tillkommer förstås skaderisken för dig som lantbrukare och anställda samt risken att tjuren är infertil.  

 

Imponeras inte av snack och bilder – lita på fakta  

Huvudbudskapet är att man ska vara försiktig när man väljer att inte maximera NTM i sin besättning. Det kan 

vara lockande att köpa billiga doser från tjurar med lägre NTM, men var då medveten om att en NTM-enhet 

lägre hos döttrarna minskar lönsamheten med ca 90 kr per ko varje år. Doserna måste därför vara mycket 

billiga och från en tjur med endast marginellt lägre NTM för att vara ett bra köp jämfört med att köpa doser 

från de bästa NTM-tjurarna. 

 

Det är viktigt att känna till NTM på tjuren innan du köper doser, oavsett om tjuren är nordisk eller utländsk. 

Snygga bilder och försäljningsteknik betalar inga räkningar. Totalindex från andra länder är också fakta men 

de är inte alltid användbara under nordiska förhållanden för att skapa de lönsammaste korna och de går inte 

att jämföra med NTM. 

 

 


