
Offentliggørelse af officielle avlsværdital
- Information bag og kriterierne for offentliggørelse

 Dette giver et overblik over hvornår de forskellige grupper af dyr får 
officielle avlsværdital fra NAV

 Der er 3 forskellige grupper:
 Gruppe 1 – Alle insemineringstyre hvor publiceringsafgiften for avlsværditallene 

er blevet betalt (insemineringstyre ejet af VikingGenetics, EuroGenomics
partnere eller andre)

 Gruppe 2 – Tyre som ikke er i gruppe 1

 Gruppe 3 – Genotypede køer og kvier

 Der er to typer af publiceringsafgifter for avlsværdital
 Den almindelige publiceringsafgift

 Alle indekser undtagen de nordiske egenskaber (vækst, ungdyroverlevelse, 
øvrige sygdomme og klovsundhed) bliver offentliggjort

 Publiceringsafgiften for Nordiske egenskaber
 Alle indekser også vækst, ungdyroverlevelse, øvrige sygdomme og 

klovsundhed bliver offentliggjort



Gruppe 1 Gruppe 1: Alle insemineringstyre hvor 
publiceringsafgiften for avlsværditallene er 

blevet betalt (insemineringstyre ejet af 
VikingGenetics, EuroGenomics partnere 

eller andre)

Kun genomisk 
information

Tyre under 10 måneder

Ingen officielle indekser
bliver offentliggjort

Tyre over 10 måneder

Den nordiske
publiceringsafgift er

betalt

Officielle indekser baseret 
på genomisk information 

(GEBV) bliver 
offentliggjort for alle 

egenskaber - inklusiv de 
nordiske egenskaber

Den nordiske
publiceringsafgift er

ikke betalt

Officielle indekser baseret 
på genomisk information 

(GEBV) bliver 
offentliggjort for alle 

egenskaber - undtagen de 
nordiske egenskaber

Genomisk information 
og

afkoms information

Tyre med nordiske
afkomsgrupper, som har
en sikkerhed, der er over 

publiceringstærsklen

(appendix 1)

Indekser alene baseret på 
genomisk information og 
information fra nordiske 

afkomsgrupper 

Indekser baseret på 
information fra nordiske 

afkom, kun hvis sikkerheden 
er over publiceringstærsklen 

(appendix 2).

Officielle indekser bliver 
offentliggjort for alle 

egenskaber - inklusiv de 
nordiske egenskaber

Tyre der har Interbull 
indekser, men ingen

nordiske afkomsgrupper

Indekser alene baseret på 
genomisk information og 

information fra 
udenlandske afkom

Interbull indekser bliver 
offentliggjort for Y-

indekset 
hvis sikkerheden er over 
publiceringstærsklen for 

Interbull indekser
(appendix 3)



Gruppe 2
Gruppe 2: Tye som ikke er

i gruppe 1

Kun genomisk information
(Kun Holstein)

Officielle Interbull indekser
bliver offentliggjort

Afprøvede tyre

Tyre med en nordisk
afkomsgruppe, der har en

sikkerhed over EBV 
publiceringstærskelen

(appendix 1)

Indekser baseret på information 
fra nordiske afkom

Officielle indekser bliver 
offentliggjort for alle egenskaber 
- inklusiv de nordiske egenskaber

Tyre med Interbull indekser men 
uden en nordisk afkomsgruppe

Interbull indekser bliver 
offentliggjort



Gruppe 3

Gruppe 3 –
Genotypede køer og

kvier

Genotyped nordiske
kvier eller

udenlandske
kvier/køer

Officielle indekser 
baseret på genomisk 
information (GEBV) 

bliver offentliggjort for 
alle egenskaber -

inklusiv de nordiske 
egenskaber

Genotypede nordiske
køer

Indekser for ydelse, 
kropskapacitet, malkeorganer, 
sundhed, vækst, malketid og 
temperament er baseret på 

egen præstation og genomisk 
information 

Andre indekser er 
udelukkende baseret på 
genomisk information

Officielle indekser bliver 
offentliggjort for alle 

egenskaber - inklusiv de 
nordiske egenskaber



Appendix 1 – Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV alene baseret 

på genomisk information til GEBV hvor også information fra nordiske 

afkom indgår
Egenskaber Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV 

(baseret KUN på genomisk information) til GEBV 

(baseret på BÅDE genomisk information of 

information fra nordiske afkom)

Y-indeks 60 % sikkerhed og 10 døtre

Kropskapacitet 15 døtre

Malketid 15 døtre eller hvis kropskacitet er over tærsklen

Temperament Publiceres hvis kropskapacitet er over tærsklen

Frugtbarhed 35 % sikkerhed

Yversundhed 40 % sikkerhed

Kælvning 40 % sikkerhed

Fødsel 50 % sikkerhed

Øvrige sygdomme 35 % sikkerhed

Holdbarhed 50 % sikkerhed

Vækst 60 % sikkerhed (Jersey 50 %)

Klovsundhed 35 % sikkerhed

Ungdyroverlevelse 40 % sikkerhed 



Appendix 2 – Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV til EBV

Egenskaber Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV baseret på

BÅDE genomisk information og information fra nordiske

afkom til EBV baseret KUN på nordiske afkom

Y-indeks 90 % sikkerhed

Kropskapacitet 50 døtre

Malketid 50 døtre eller hvis kropskapacitet er over tærsklen

Temperament Offentliggøres hvis kropskapacitet er over tærsklen

Frugtbarhed 75 % sikkerhed

Yversundhed 75 % sikkerhed

Kælvning 75 % sikkerhed (Jersey 40 %)

Fødsel 75 % sikkerhed

Øvrige sygdomme 75 % sikkerhed (Jersey 35 %)

Holdbarhed 75 % sikkerhed

Vækst 75 % sikkerhed (Jersey 50 %)

Klovsundhed 75 % sikkerhed (Jersey 40 %)

Ungdyroverlevelse 75 % sikkerhed



Appendix 3 – Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV til EBV for 

Interbull indekser

Egenskaber Publiceringstærskel for overgangen fra GEBV baseret på

BÅDE genomisk information og Interbull information til

EBV baseret KUN på interbull information

Y-indeks 90 % sikkerhed

Kropskapacitet -

Malketid -

Temperament -

Frugtbarhed -

Yversundhed -

Kælvning -

Fødsel -

Øvrige sygdomme -

Holdbarhed -

Vækst -

Klovsundhed -

Ungdyroverlevelse -


