
Nyheter - NAV gemensam Svensk – 
Finsk – Dansk rutinavelsva rdering  
5 december 2017 

Den senaste genomiska avelsvärderingen i rutin i NAV-samarbetet ägde rum för Holstein, 
RDC och Jersey enligt plan.   

 

Data till genomiska skattningar 

Genotyper söktes ut från den nordiska SNP-databasen den 16 november 2017. Interbull-

resultat från augusti 2017 och nationell information från 7 november 2017 inkluderades i 

genomiska avelsvärderingen.  

 

Publicering av GEBV  

GEBV publiceras månadsvis för tjurar och kor. Nordisk fenotypinformation uppdateras 4 ggr 

per (februari, maj, augusti och november), vilket innebär att den nordiska informationen som 

används i referenspopulationen för genomisk avelsvärdering uppdateras 4 ggr per år.  

GEBV för tjurar och kor är vid denna avelsvärdering uttryckt på samma genetiska bas som 

avelsvärderingen i november, kor födda 2012-11-07 – 2014-11-07.   

 
Nyheter - NAV gemensam Svensk – 
Finsk – Dansk rutinavelsva rdering  
7 november 2017 

Den senaste rutinkörningen i NAV-samarbetet för mjölkegenskaper, tillväxt, honlig 

fruktsamhet, exteriör, juverhälsa, övrig hälsa, kalvningsförmåga, mjölkbarhet, lynne, 

överlevnad, klövhälsa, ungdjursöverlevnad och NTM genomfördes som planerat. NAV gjorde 

tre körningar per egenskapsgrupp:  
 

Holstein med data från: dansk Holstein, dansk röd Holstein, svensk Holstein, finsk Holstein, 

finsk Ayrshire och finsk boskap (de två sistnämnda raserna för att öka förbindelserna) .  

 

Röda raser med data från: dansk röd/RDM, svensk röd/SRB, finsk Ayrshire, finsk Holstein 

och finsk boskap (de två sistnämnda raserna för att öka förbindelserna).  

 

Jersey med data från: dansk Jersey, svensk Jersey och finsk Jersey.  

 

Utsökningsdatum 

Datum för utsökning av data från de nationella databaserna redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Datum för utsökning av data från de nationella databaserna  



Egenskap Danmark Finland Sverige 

Mjölkegenskaper 20170927 20170917 20170921 

Exteriör, Mjölkbarhet, Lynne 20170927 20170917 20170920 

Honlig fruktsamhet 20170927 20170917 20170922 

Juverhälsa och Övrig 
sjukdomsresistens 

20170927 20170917 20170922 

Kalvningsförmåga 20170927 20170917 20170922 

Överlevnad 20170927 20170917 20170922 

Tillväxtegenskaper 20170927 20170917 20170920 

Klövhälsa 
Ungdjursöverlevnad  

20170927 
20171002 

20170917 
20170917 

20170922 
20170922 

 

Data till genomiska skattningar 

Genotyper söktes ut från den nordiska SNP-databasen den 19 oktober 2017. Interbull-

resultat från augusti 2017 inkluderades i genomiska avelsvärderingen.  

Nyheter i samband med avelsvärderingen  

Stambok  
Danska stamböckerna för Dansk Röd Holstein och Dansk Holstein sammanslagna i denna 

avelsvärdering 

Genomiska avelsvärderingen  
Inga förändringar 

Traditionella avelsvärderingen  
Modellen för Övrig hälsa förbättrad, se i slutet av dokumentet.   

Genetisk bas 
Avelsvärden för tjurar och kor är jämförda mot samma kobas. Vid denna körning är kobasen 

(medelavelsvärde=100) kor födda från 7:de november 2012 till 7:de november 2014.  

 

Stamböckerna för Dansk Röd Holstein och Dansk Holstein 
Seges har slagit samman stamböckerna för Dansk Röd Holstein och Dansk Holstein. Alla 

Dansk Röd Holstein som uppfyller kriterierna för renrasig Holstein (minst 87.5% 

Holsteingener) ingår i Holstein-avelsvärderingen. Röd Holstein som inte uppfyler kriterierna 

för renrasig Holstein har tagits bort från avelsvärderingen. Alla Holstein avelsvärderas nu mot 

samma genetiska bas och den Röda Holstein-skalan finns inte längre samt den separata 

skalan för Dansk Röd Holstein har tagits bort från NAVET.   

Publicering av NTM för Nordiska och importerade tjurar 
 

NTM publiceras om tjuren har officiella EBV (NAV (G)EBV eller internationellt (G)EBV 

beräknat av Interbull) för Mjölkegenskaper, Juverhälsa och Exteriöregenskaper. NAV EBV 

blir officiellt om given säkerhet är uppnådd och för internationell EBV (Interbullberäknade 

EBV) att Interbull EBV finns för enskilda tjuren.  



NAV-härstamningsindex beräknas om NAV (G)EBV eller Interbull (G)EBV saknas.  

 

Beräkningen av NAV härstamningsindex är beskrivet i nyhetsbrevet oktober 2008 

information om rutinavelsvärdering. Importtjurar med nordiskt stamboksnummer får 

härstamningsindex enligt ½(EBVfar-100) +1/4(EBVmorfar-100) +100. Om EBVfar eller 

EBVmorfar inte är officiellt används 100.   

 

Officiella GEBV för semintjurar använda i Danmark, Finland eller Sverige publiceras på  

NAV Bull Search  

Sidan nås via www.sweebv.info Välj NAVET i vänstermenyn eller  

via NAV http://www.nordicebv.info eller via vxa.se 

 

Importtjurar registrerade för seminanvändning i Danmark, Finland eller Sverige får från och 

med 3 maj 2016 GEBV för alla Interbull-egenskaper, men för att få GEBV för klövhälsa, 

ungdjursöverlevnad, övrig sjukdomsresistens och köttindex krävs speciellt avtal.  

 

Officiella NAV GEBV för importtjurar som inte är använda i semin i Danmark, Finland 

eller Sverige publiceras på NAV homepage. Detta Excel-dokument inkluderar även GEBV 

för semintjurar använda i Danmark, Finland eller Sverige. Excel-dokumentet inkluderar 

semintjurar 10 månader till 5 år gamla vid publiceringstidpunkten och är i huvudsak avsett för 

utländska intressenter.  

 

Interbull EBV/GEBV publiceras på NAV Interbull sida NAV Interbull Search. Från och 

med april 2016 publicerar inte NAV NTM baserat på GMACE GEBV, eftersom Interbull- 

reglementet inte kräver att medlemsländer beräknar samlat totalavelsvärde baserat på 

Interbull GEBV, och det är inte heller vanligt att göra det internationellt.  

 

Tidsplan för NAV-avelsvärdering och Interbull internationell 
avelsvärdering 
 

NAV utför 4 avelsvärderingar per år inkluderande både genomiska och fenotypiska data. 

NAV utför 8 extra genomiska avelsvärderingar och GEBV publiceras med senaste 

informationen för genomiskt analyserade hondjur och tjurar. Från och med 2015 publiceras 

avelsvärderingsresultat första tisdagen i varje månad. I tabell 12 redovisas 

publiceringsdatum för 2017/2018.   

 

Tabell 12. NAV och INTERBULL publiceringsdatum 2017/2018. Avelsvärden publicerade vid 

fetstilade datum levereras även till Interbull internationella avelsvärdering 

 

 2017 

Månad 

NAV  

GEBV/

EBV 

INTERBULL 

NAV 

GEBVUPPDATERING 

November 2017 7   

December 2017  5 5 

Januari 2018     4 

Februari 2018  6   

https://nordic.mloy.fi/navbull
http://www.nordicebv.info/genomic-evaluation/
https://nordic.mloy.fi/InterBull


Mars 2018    6 

April 2018   3 3 

Maj 2018 2   

Juni 2018   6 

Juli 2018   3 

Augusti 2018  7 7  

September 2018    4 

Oktober 2018    2 

November 2018  6   

December 2018   4 4 

 

 

För mer information om NAV-gemensam svensk-dansk-finsk 
avelsvärdering kontakta: 
 

Generell information om Nordic Cattle Genetic Evaluation: www.nordicebv.info 

Kontaktperson: Gert Pedersen Aamand, Ph. +45 87405288 gap@seges.dk,  

 

Danmark: https://www.landbrugsinfo.dk   

Kontaktperson: Ulrik Sander Nielsen, Seges, Cattle, Ph. +45 87405289, usn@seges.dk  

 

Sverige: www.vxa.se 

Kontakt person: Emma Carlén, Växa Sverige, Ph. +46 (0)10-471 06 14 

Genetic.Evaluation@vxa.se 

 

Finland: www.faba.fi 

Kontaktperson: Jukka Pösö, Faba, Ph. +358-(0)207472071 jukka.poso@faba.fi  

 

 

Övrig hälsa  
De huvudsakliga förändringarna är i data, egenskapsdefinitioner och övergång från farmodell till 

djurmodell. Detaljer om varje förändring och effekterna på avelsvärdena redogörs för nedan.  

 

1. Data  

Nya editeringsprocedurer har utvecklats för att harmonisera data som används för Övrig hälsa i de 3 

nordiska länderna. I Danmark inkluderades klövverkningsdata i Ben&Klöv-lidanden likväl som i 

Klövhälsa. I den nya avelsvärderingen för Övrig hälsa har dessa data tagits bort från Ben&Klöv-data, 

vilket motsvarar ca 12 % av danska datamängden. I Sverige har ungefär 10 % av laktationerna med 

ofullständig rapportering av veterinärbehandlingar tagits bort. Den fenotyiska nivån, 

sjukdomsfrekvensen, i Sverige ökade med ca 10 % över hela perioden efter borttaget och 

förändringen var konstant över åren. I Danmark och i Finland har denna åtgärd utförts tidigare.  

 

Övrig hälsa-värderingen har uppgraderats med införsel av två nya i acetonemiindikatorer : 

β-hydroxybutyrate (BHB) och Aceton. För närvarande finns dessa data enbart tillgängliga från danska 

besättningar.  

 

http://www.nordicebv.info/
mailto:gap@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/
mailto:usn@seges.dk
http://www.vxa.se/
mailto:Genetic.Evaluation@vxa.se
http://www.faba.fi/
mailto:jukka.poso@faba.fi


Hittills har samma avelsvärderingsmodell använts för både Red Dairy Cattle (RDC) och Holstein 

(HOL)medan modellen för Jersey (JER) endast innehöll Metabolic Disordersoch enbart med danska 

data. I nya avelsvärdering för Övrig hälsa körs alla 3 ländernas Jerseydata för samma egenskaper, låt 

vara med avsevärt mindre datamängd för svensk och finsk Jersey jämfört med dansk Jersey.  

 
2. Egenskapsdefinitioner 

Avelsvärdet Övrig hälsa ändrades från 4 delegenskaper till 5 genom att ämnesomsättningsstörningar 

delades i Ketos och Övriga ämnesomsättningsstörningar (Tabell 2).  

Detta gjordes för att utnyttja den höga korrelationen mellan Ketos och BHB 0.68 och Ketos och Aceton 

0.78. Med BHB och Aceton ökar säkerheten för Ketosavelsvärdet väsentligt för tjurar med danska 

döttrar med observationer för de 2 egenskaperna. Eftersom BHB och Aceton inte är tillgängliga i 

Sverige och Finland har ändringen minimal effekt för tjurar med huvudsakligen döttrar i Sverige och 

Finland (Tabell 3). 

   

  



Tabell 2. Definitioner (indikatorer i kursivt) i gamla respektive nya avelsvärderingen för Övrig hälsa 

(GH) 

Gamla GH värderingen - 

Jersey (Dansk nationell 

modell) 

Gamla GH värderingen - RDC 

och Holstein (NAV-modell) 

Nya NAV GH värderingen - alla 

raser 

 Tidiga reproduktionsstörningar Tidiga reproduktionsstörningar 

Sena reproduktionsstörningar Sena reproduktionsstörningar 

 Ben&Klövlidanden Ben&Klövlidanden 

Ämnesomsättningsstörningar  Övriga 

ämnesomsättningsstörningar 

Ketos 

Övriga 

ämnesomsättningsstörningar 

 Klinisk Mastit Klinisk Mastit 

  Aceton1 

  β-hydroxybutyrate (BHB)1 

1 BHB and Acetone-data baseras på mjölkavkastning från dag 10-60 I de tre första laktationerna 

(endast EBV sammanvägt över laktation 1-3 publiceras). 

 

Tabell 3. BHB- och Aceton-datatillgänglighet per land och ras  

Holstein RDC Jersey 

Danmark 2013- 2013- 2013- 

Sverige Inte tillgängligt    

Finland Inte tillgängligt 

Andel av populationen 60%  15% 95% 

 

3. Genetisk modell och genetiska parametrar  

Huvudförbättringen för Övrig hälsa är bytet från farmodell till djurmodell. Det betyder en del för 

tjurarnas avelsvärden, men större för enskilda kors EBV. Förändringen betyder att kor i framtiden kan 

inkluderas i referenspopulationen som utnyttjas vid beräkningen av genomiska avelsvärden. En del 

genetiska parametrar har skattats om för RDC och HOL på grund av uppdelningen av 

Ämnesomsättningsstörningar och tillkomsten av BHB och Aceton (Tabell 4).  

I den nya modellen för Jersey har alla genetiska parametrar skattats om.  

 

En ytterligare förbättring av genetiska modellen, om än med liten effekt på tjurarna, är förändringen av 

besättning-års-effekten från slumpmässig till fix och borttaget av 5-års-besättning-år-uppdelningen.  

  



Tabell 4. Genetiska korrelationer och arvbarheter (på diagonalen) i  första laktationen för Tidiga 

reproduktionsstörningar (ERP), Sena reproduktionsstörningar (LRP), Övriga 

ämnesomsättningsstörningar (OMB), Ketos (KET), Ben&Klöv-lidanden (FLP),  β-hydroxybutyrate 

(BHB) och Aceton (ACE) för HOL, RDC och JER  

Egenskap ERP LRP OMB KET FLP BHB ACE 

HOL 

      

 

Tidiga reproduktionsstörningar 0.020 

     

 

Sena reproduktionsstörningar 0.40 0.010 

    

 

Övriga ämnesomsättningsstörningar 0.40 0.29 0.006 

   

 

Ketos 0.29 0.21 0.74 0.012 

  

 

Ben&Klövlidanden 0.35 0.36 0.38 0.19 0.010 

 

 

BHB 0.05 -0.02 0.48 0.65 0.01 0.149  

Aceton 0.03 0.03 0.65 0.76 0.04 0.89 0.053 

RDC 

      

 

Tidiga reproduktionsstörningar 0.010 

     

 

Sena reproduktionsstörningar 0.24 0.010 

    

 

Övriga ämnesomsättningsstörningar 0.30 0.09 0.003 

   

 

Ketos 0.26 -0.08 0.64 0.007 

  

 

Ben&Klövlidanden 0.00 -0.01 0.39 -0.06 0.010 

 

 

BHB 0.04 -0.02 0.46 0.63 0.01 0.149  

Aceton 0.04 -0.09 0.62 0.74 0.10 0.89 0.053 

JER 

      

 

Tidiga reproduktionsstörningar 0.009 

     

 

Sena reproduktionsstörningar 0.32 0.003 

    

 

Övriga ämnesomsättningsstörningar  0.47 -0.05 0.005 

   

 

Ketos 0.39 0.10 0.55 0.015 

  

 

Ben&Klövlidanden 0.28 0.04 0.22 0.34 0.011 

 

 

BHB 0.04 0.00 0.33 0.60 0.08 0.052  

Aceton 0.05 -0.04 0.40 0.72 0.04 0.92 0.017 

 

4. Summering av förändringar och effekter 

Uppgraderingen av avelsvärderingen för Övrig hälsa inkluderar nya procedurer för dataeditering, nya 

egenskapsdefinitioner, nya genetiska parametrar och modellförändringar. Tillsammans påverkar de 

tjurarnas EBV ordentligt, men de största förändringarna sker för enskilda kor eftersom deras egna 

fenotypregistreringar ingår i avelsvärdena från november 2017.  

Summeringar av förändringarna redovisas i tabell 5 och frekvenser, korrelationer i tabellerna 6-10.  



Tabell 5. Sammanfattning av de huvudsakliga skillnaderna mellan avelsvärdering för Övrig hälsa i 

November2017 och tidigare.  

Tidigare avelsvärdering November 2017 

avelsvärdering 

Kommentarer  Effekt 

Danska Ben&Klöv-lidanden 

inkluderade 

klövverkningsdata  

Klövverkningsdata borttaget Klövverkningsdata finns i 

avelsvärderingen för 

Klövhälsa och togs bort från 

Övrig hälsa för att undvika 

dubbelhantering  

Stora 

förändringar i 

EBV för 

danska tjurar. 

Mycket små 

förändringar i 

EBV för 

finska och 

svenska 

tjurar.  

Svenska besättningar med 

ofullständiga 

veterinärregistreringar 

inkluderade  

Svenska besättningar med 

ofullständiga 

veterinärregistreringar 

borttagna 

En del Svenska veterinärer 

rapporterar inte behandlingar 

systematiskt vilket orsakar 

ofullständiga data för en del 

besättningar. Detta behövdes 

åtgärdas i nya 

avelsvärderingen för Övrig 

hälsa, vilket tidigare gjorts i 

de andra länderna.  

Små 

förändringar i 

EBV för 

Svenska 

tjurar 

använda i 

besättningar 

med borttaget 

data.  

Jersey avelsvärdering för 

ämnesomsättningsstörningar 

enbart. Inga svenska eller 

finska data.  

Övrig hälsa NAV 

avelsvärdering för Jersey – 

data från alla 3 nordiska 

länderna.  

Den danska nationella 

modellen för 

ämnesomsättningsstörningar 

är nu ersatt av NAVmodell 

inkluderande nya genetiska 

parametrar och 

avelsvärdering av alla 

egenskaper i Övrig hälsa för 

danska, svenska och finska 

Jerseykor.  

Stora 

förändringar i 

EBV för 

Jerseytjurar 

Ingen användning av BHB 

och Aceton som 

indikatoregenskaper i 

avelsvärderingen för Övrig 

hälsa 

Danska BHB- och Aceton-

data används i 

avelsvärderingen för Övrig 

hälsa 

BHB- och Aceton-data än så 

länge endast tillgängliga i 

Danmark.  

Det finns genetiska 

korrelationer Mellan BHB, 

Aceton och övriga 

egenskaper i Övrig hälsa.  

Högsta korrelationerna 

mellan Ketos och BHB, 

Aceton. 

 

Effekter ses 

på tjurar med 

döttrar som 

har 

BHB/Aceton-

registreringar 

och kor med 

sådan egen 

information. 

Viss 

påverkan på 

EBV för 

danska tjurar 

och mindre 

på svenska 



och finska 

tjurar.  

Ökad 

säkerhet på 

EBV speciellt 

för Ketos 

Ämnesomsättningsstörningar 

delegenskap i Övrig hälsa 

Ämnesomsättningsstörningar 

uppdelad i Ketos och Övriga 

ämnesomsättningsstörningar 

Egenskapsdefinitionerna har 

ändrats mellan modellerna.  

Jämförelse kan göras mellan 

gamla 

Ämnesomsättningsstörningar 

och nya Övriga 

ämnesomsättningsstörningar  

Påverkar 

publiceringen 

av EBV och 

samman-

vägningen i 

NTM.  

Farmodell  Djurmodell Kor får avelsvärden baserade 

på egen information och kan 

ingå i referenspopulationen 

för skattning av genomiska 

avelsvärden.  

Förändringar 

i EBV för 

både tjurar 

och kor.  

Besättning-År-effekt 

slumpmässig  

Besättning-År-effekt fix  Mindre 

påverkan 

Besättning-år(5årsindelad) Effekten har tagits bort  Mindre 

påverkan 

Intern skattning av 

säkerheter  

Säkerhetsskattning med 

användning av Apax  

  De nya 

säkerheterna 

är i medel 

lägre än 

tidigare  

 

I och med uppgraderingen av avelsvärderingen för Övrig hälsa infördes förändringar för tjurar och kor, 

för alla raser, egenskaper och länder. Förändringen i avelsvärdena för Övrig hälsa för semintjurar 

födda efter 2009 och med säkerhet minst 0.35 är väsentlig. Korrelationerna mellan gamla och nya 

Övrig hälsa-avelsvärden tvärs länderna är för RDC 0.89 och för HOL 0.92, tabell 6. Andelen tjurar som 

förändrades mindre än 4 EBV-enheter för Övrig hälsa är 76 % för Holstein och 75 % för RDC (tabell 7-

9).  

 

Korrelationerna tvärs över länderna mellan nya och gamla avelsvärderingen för delegenskaperna 

varierade mellan 0.76 och 0.96 för HOL och för RDC mellan 0.76 och 0.92 för tjurar födda efter 2009 

och med säkerhet minst 0.35 (tabell 6). 

Till följd av nya dataediteringen av Ben&Klövlidanden i Danmark finns de lägsta korrelationerna med 

denna egenskap just för dansk holstein.  

Störst effect på EBV illustreras av korrelationen mellan Ketos och Övriga ämnesomsättningsstörningar 

från nya avelsvärderingen med Ämnesomsättningsstörningar från gamla avelsvärderingen.  

Denna effekt orsakas av omdefinitionen av egenskapen till två delar.  

 

Korrelationerna för RDC Sverige är i medeltal lägre än motsvarande för Finland (tabell 7), vilket kan 

bero på editeringen av besättningarna i Sverige. Detta visades i separat studie av editeringseffekter 

där skillnaden var störst för svenska tjurar där besättningar tagits bort på grund av ofullständig 

rapportering. Förändringen för finska tjurar i samma studie var mycket liten.  

 



För Jersey var gamla modellen enbart med Ämnesomsättningsstörningar och enbart danska data.  

Korrelationer mellan gamla Ämnesomsättningsstörningar och nya Övriga ämnesomsättningsstörningar 

och Ketos var 0.70 och 0.51.  

 

Tabell 6. Korrelationer tvärs länder och mellan länder Mellan EBV från nya avelsvärderingen 

November 2017 och gamla  Augusti 2017 för Övrig hälsa och ingående egenskaper för tjurar födda 

efter 2009 och med säkerhet minst 0.35  

Tjurens födelseland Tvärs länder Danmark Finland Sverige 

Ras HOL RDC HOL RDC HOL RDC HOL RDC 

Övrig hälsa index 0.92 0.89 0.92 0.83 0.88 0.92 0.93 0.88 

Tidiga reproduktionsstörningar 0.96 0.92 0.97 0.96 0.89 0.91 0.93 0.89 

Sena reproduktionsstörningar 0.92 0.90 0.92 0.89 0.96 0.91 0.93 0.88 

Ketosa 0.78 0.76 0.78 0.71 0.65 0.80 0.81 0.72 

Övriga ämnesomsättningsstörningara 0.82 0.80 0.82 0.62 0.75 0.80 0.87 0.83 

Ben&Klövlidanden  0.78 0.90 0.78 0.84 0.77 0.90 0.84 0.92 

a Korrelerad med Ämnesomsättningsstörningar från gamla avelsvärderingen (Augusti 2017) 

 

Frekvens av olika förändringar i EBV för alla raser är störst för egenskaper med förändrade indata och 

förändrade definitioner (tabell 7-9).  

 

 

  



Tabell 7. Frekvens (%)förändringar i EBV Mellan nya och gamla avelsvärderingen för Holsteintjurar 

födda efter 2000 och med säkerhet för Övrig hälsa minst 0.35 uppdelade på tjurar som ändrats +-3 

enheter, 4-8 enheter och mer än 8 enheters förändring  

Tjurens födelseland Tvärs länder Danmark Finland Sverige 

Förändring i EBV-

enheter 

≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 

Övrig hälsa index 76 21 2 61 37 2 63 35 1 66 31 2 

Tidiga 

reproduktionsstörningar 86 13 1 77 22 1 62 36 2 73 26 1 

Sena 

reproduktionsstörningar 77 20 3 64 33 3 61 34 5 61 35 4 

Ketosa 49 30 21 38 43 19 37 37 26 33 43 24 

Övriga 

ämnesomsättnings-

störningara 57 31 12 44 44 12 50 38 11 50 40 10 

Ben&Klövlidanden 55 29 15 40 42 18 54 40 6 54 36 10 

a Jämfört med Ämnesomsättningsstörningar från gamla avelsvärderingen (Augusti 2017)  

 

Tabell 8. Frekvens (%) förändringar i EBV Mellan nya och gamla avelsvärderingen för RDC-tjurar 

födda efter 2000 och med säkerhet för Övrig hälsa minst 0.35 uppdelade på tjurar som ändrats +-3 

enheter, 4-8 enheter och mer än 8 enheters förändring 

Tjruens födelseland Tvärs länder Danmark Finland Sverige 

Förändring i EBV-enheter ≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 ≤3 4-8 >8 

Övrig hälsa index 75 23 2 74 25 1 74 25 1 76 22 2 

Tidiga reproduktionsstörningar 72 24 4 72 25 3 69 28 2 74 24 2 

Sena reproduktionsstörningar 65 28 7 73 22 5 62 34 4 65 30 5 

Ketosa 56 29 15 57 32 11 57 32 11 54 33 13 

Övriga  

ämnesomsättnings- 

-störningara 

63 28 8 

63 30 8 59 35 6 69 29 2 

Ben&Klövlidanden 70 25 5 60 36 4 74 24 2 71 27 2 

a Jämfört med Ämnesomsättningsstörningar från gamla avelsvärderingen (Augusti 2017) 

 

Tabell 9. Frekvens (%) förändringar i EBV Mellan nya och gamla avelsvärderingen för Jersey-tjurar 

födda efter 2000 och med säkerhet för Övrig hälsa minst 0.35 uppdelade på tjurar som ändrats +-3 

enheter, 4-8 enheter och mer än 8 enheters förändring 

Tjurens födelseland Tvärs länder 

Förändring i EBV-enheter ≤3 4-8 >8 

Ketosa 30 29 41 

Övriga  

ämnesomsättnings- 

-störningara 

25 24 52 

a Jämfört med Ämnesomsättningsstörningar från gamla avelsvärderingen (Augusti 2017) 

 

Korrelationer mellan EBV för finska och danska RDC- och Holstein-kor är på samma nivå som för 

svenska kor, se tabell 10. För Jersey är korrelationerna lägre (omkring 0.50) på grund av stora 

förändringar av ingående egenskaper.  



 

Tabell 10. Korrelationer mellan EBV, medel och standardavvikelse för skillnaderna i Övrig hälsa index 

från nya respektive gamla avelsvärderingen av RDC- och HOL-kor från Sverige födda 1995-2015  

Egenskap Övrig hälsa index 

Ras RDC HOL 

Korrelation – gamla vs nya avelsvärderingen 0.89 0.88 

EBV medelskillnada -0.05 0.37 

Skillnad i standardavvikelsea 2.46 2.84 

a Skillnaden = Nya avelsvärderingen – gamla avelsvärderingen (Augusti 2017) 

 

Säkerhetsskattningarna har gjorts med APAX programvara i stället för de tidigare internt tillverkade 

programmen.  

De nya korrelationerna är i medeltal lägre än de gamla.  Following the expectations, EBV reliabilities 

for cows with BHB and Acetone observations were higher for the GH index for HOL and in general 

were higher for most of the sub-traits in all breeds compared to cows without BHB and Acetone 

observations (Table 11). 

 

Tabell 11. Ungefärliga säkerheter för sju delegenskaper med Övrig hälsa index, för kor med egna 

obeservationer men utan avkommor, separat för kor med eller utan BHB- och Aceton- (Ace) 

observationer. (N = Antal kor i gruppen) 

Ras BHB&Ace 

observationer 
ERPa LRPb OMBc KETd FLPe GHf BHBg ACEh N 

HOL Ja 0.30 0.28 0.34 0.36 0.28 0.32 0.44 0.41 329,277 

 Nej 0.29 0.28 0.29 0.29 0.28 0.30 0.25 0.27 2,842,82

7 

RDC Ja 0.28 0.27 0.32 0.34 0.26 0.30 0.43 0.41 31,382 

 Nej 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.28 0.23 0.25 1,850,73

0 

JER Ja 0.28 0.25 0.28 0.31 0.27 0.29 0.35 0.33 56,705 

 Nej 0.27 0.25 0.26 0.27 0.27 0.28 0.24 0.25 202,454 

a Tidiga reproduktionsstörningar (ERP), b Sena reproduktionsstörningar (LRP), cÖvriga  

ämnesomsättningsstörningar (OMB), dKetos (KET), eBen&Klövlidanden (FLP), Övrig hälsa index, gβ-

hydroxybutyrate (BHB) och hAceton (ACE). 

 

Förändringen i GEBV för Övrig hälsa följer observerade förändringar i EBV, vilket betyder att 

korrelationer mellan GEBV från nya och gamla modellen är på samma nivå som observerats för EBV 

för alla raser, tabell 6.  

 


