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November 2016 togs förbättringar i avelsvärderingen för kalvningsförmåga i bruk.  
Huvudförändringen är övergången till djurmodell vilket möjliggör att korna får avelsvärden även 
baserade på egna kalvningsdata.  
 
Säkrare avelsvärden för kor 
Med förändringen till en djurmodell får korna EBV för kalvningar baserade även på egna 
kalvningsuppgifter. Detta bidrar till väsentligt större information för varje enskild ko och innebär 
stora förändringar i avelsvärdena.  
Korrelationerna mellan gamla och nya avelsvärdena för kalvningar variera mellan 0.80 och 0.85 
beroende på ras.  
Resultatet är omrangeringar. Till exempel förändras 11 % av RDC-korna 6-10 
kalvningsindexenheter för maternella egenskaperna och 3 % förändras mer än 10 enheter. Inom 
Holstein och Jersey är förändringarna mindre.   
För Kalvningsindex Far förändras 19 % av Holsteinkorna 6-10 enheter och 4 % ändras mer än 10 
kalvningsindexenheter. För direkta kalvningsegenskaperna blir det något mindre omrangering 
inom RDC och Jersey.  
Kor kommer att ingå i referenspopulationen och bidrar till högre säkerhet i genomiska 
avelsvärderingen.  
 
Förändrad skala för kalvningsförlopp i Svergie 
En införd ändring är bättre Svenska data. Kalvningsförloppet var tidigare registrerat i 2 klasser. 
Från 2012 har gradvis en skala med 4 klasser införts, vilket är samma system som i Danmark och 
Finland. Fram till före november2016-avelsvärderingen har svenska data kodats om till 1-2-skalan, 
men från och med november2016-avelsvärderingen används koderna från 1-4-skalan fullt ut utan 
omkodning.  
 
Påverkan på Svenska tjurar 
I stort sett blir förändringarna i avelsvärderingen för kalvningsförmåga relativt blygsamma för 
tjurar. Korrelationerna mellan nya och gamla EBV för avkommeprövade tjurar födda efter 2009 är 
mellan 0.94 och 0.97.  
För tjurar med huvuddelen av avkommorna i Sverige är skillnaden större. För denna kategori tjurar 
är korrelationerna mellan nya och gamla EBV mellan 0.89 och 0.92.  
 
Övrig förändring är att Jersey-data både från Sverige och Finland ingår från och med 
november2016-avelsvärderingen.  
 

 


