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Den bästa hälften RDC kor, rangerade på NTM-värde inom besättning, producerade under 

sin livstid 200 kg mer fett plus protein än den sämre hälften. Dessutom var gruppen med 

höga NTM överlägsen både vad det gällde övriga produktionsegenskaper och funktionella 

egenskaper såsom hälsa och fruktsamhet.  

 

NTM 

Nordic Total Merit (NTM) är det gemensamma avelsmålet för RDC kor i Danmark, Sverige och 

Finland. Urval baserade på NTM ger nordiska mjölkbönder kor med hög lönsamhet genom för-

bättrad produktion, hälsa, fruktsamhet och hållbarhet. Effekten av NTM har studerats genom att 

dela in korna i varje besättning i två halvor (hög respektive låg NTM-grupp) baserat på deras 

NTM-värde vid födseln och jämföra prestationen i de två grupperna. Medelskillnaden för respek-

tive egenskap har därefter beräknats över alla besättningar inom land. Dessa resultat redovisas 

i denna artikel (tabell 1) och visar att NTM fungerar i praktiken.  

Högre mjölkproduktion 

I samtliga länder (Sverige, Finland och Danmark) hade kor i den höga NTM-gruppen ungefär 7 

enheter högre NTM än den låga NTM-gruppen. Ser man på 305-dagars produktion så produce-

rade kor i hög NTM-grupp 6-19 och 18-25 kg mer fett+protein i första respektive andra laktation. 

Skillnaden i produktion var markant lägst för danska kor i första laktation men högre för övriga 

länder. Dessa resultat stämmer överens med att skillnaden i avelsvärden för produktion (mjölkin-

dex) var högre i Sverige och Finland. 

Bättre reproduktion 

Skillnaden mellan hög och låg NTM grupp var liten för fruktsamhetsegenskaperna. Signifikanta 

effekter var inte heller förväntade då fruktsamhet har en lägre vikt än produktion i NTM och har 

ett ogynnsamt samband med produktion. Skillnaden i genetisk nivå för fruktsamhet, dvs. i frukt-

samhetsindexet, mellan hög och låg NTM grupp var liten.  

Kvigor i hög NTM grupp hade 3-4 dagar kortare intervall från födsel till första insemination, men 

denna skillnad var inte signifikant. Danska kor i hög NTM grupp hade 1 respektive 2 dagar kortare 

intervall från kalvning till första insemination i första respektive andra laktation. Kor i hög NTM 

grupp hade fler levandefödda kalvar och lättare kalvningar jämfört med kor med låga NTM. 



Varierande effekt på hälsoegenskaperna 

Resultat för juverhälsa presenteras som mastitförekomst uttryckt i procentenheter där 1 procen-

tenhet lägre resultat motsvarar ett fall mindre mastit per 100 kor i en laktation. Skillnaden mellan 

hög och låg NTM grupp var störst för danska kor med 2,5 och 1,6 % färre kor med mastit i första 

respektive andra laktation. För Sverige och Finland var det ingen tydlig skillnad i mastitförekomst 

mellan grupperna. Det stämmer överens med den högre produktionsnivån samt den lägre gene-

tiska nivån för mastit i Sverige och Finland jämfört med i Danmark.  

För tidiga reproduktionsstörningar, som ingår i avelsvärderingen för övrig hälsa, fanns det en 

fördelaktig skillnad för hög NTM grupp på 1-2 procentenheter hos danska kor. För övriga hälso-

egenskaper i Sverige och Finland fanns det inga signifikant skillnader. Det stämmer med att skill-

naden i genetisk nivå för övrig hälsa var mindre i Sverige och Finland jämfört med i Danmark.  

Högre livstidsproduktion 

RDC kor i hög NTM grupp hade en högre produktiv livslängd än kor i låg NTM grupp. Fördelen 

för höga NTM gruppen var 1,4 till 2,7 månader längre period från första kalvning till utslagning. 

Den längre livslängden i kombination med en högre produktion inom laktation gav en högre livs-

tidsproduktion för kor i hög NTM grupp, vilka producerade omkring 200 kg mer fett plus protein 

och 1800 till 2500 kg mer mjölk under sin livstid. Dessa värden baseras på danska och finska 

data. Resultat för livstidsproduktion för svenska kor var inte tillgängliga i studien men vi kan för-

vänta oss en fördelaktig skillnad på livstidsproduktion för hög NTM grupp även i Sverige.  

En ytterligare skillnad till fördel för hög NTM grupp för danska och svenska kor var att de hade 

0,5 till 1 enhet högre juverexteriörpoäng än kor i låg NTM grupp. I dessa två länder var också 

skillnaden i genetisk nivå för juverexteriör störst mellan hög och låg NTM grupp.  

 

Resultaten visar att NTM fungerar i praktiken och att det ger nordiska mjölkbönder en ökad lön-

samhet per ko genom förbättrad produktion, fruktsamhet, hälsa och hållbarhet. Sammanfattnings-

vis så förbättrar NTM kornas livstidsproduktion.  

 

Faktaruta 

Denna studie baseras på RDC kor födda under 2007 och 2008 i danska besättningar med minst 

30 kor samt i svenska och finska besättningar med minst 15 kor födda under den aktuella tidspe-

rioden. Korna delades in i hög respektive låg NTM grupp baserat på deras härstamningsindex för 

NTM vid födseln.  



 

Tabell 1. Skillnader i resultat mellan hög och låg NTM grupp för RDC kor födda 2007 och 2008 där indelning i halvor inom be-
sättning baseras på djurens härstamningsindex för NTM.  

1Antal besättning inkluderade i beräkningarna, * P <0,05 (signifikant resultat) 

 

 

 

 Danmark Sverige Finland 

 Lakta-

tion 1 

Laktation 

2 

Laktation  

1 

Laktation 

2 

Laktation  

1 

Laktation  

2 

NTM 7.1* 7.3* 7.2* 

305 dagars produktion, n1  201 197 1,218 1,194 994 975 

 Mjölk, kg 7 174 150* 161* 175* 212* 

 Fett, kg 4 10 9* 9* 10* 13* 

 Protein, kg 2 8 9* 10* 9* 12* 

Kalvningsegenskaper, n1 191 190 1,197 1,186 697 663 

 Levandefödda kalvar, %-enheter 0.6 0.3 0.2 0.3 1.1* 0.0 

 Kalvningsförmåga, klasser 1-4  -0.04 -0.04 0.0 0.0 -0.1* -0.03* 

Fruktsamhet. kvigor, n1 196 1,082 918 

 Födsel till första ins., dagar -4.3 -3.4 -3.5 

 Första till sista ins., dagar 0.3 -0.6 1.2 

 Antal ins. 0.0 -0.01 0.02 

Fruktsamhet . Kor, n1 200 199 1,211 1,196 1,002 998 

 Kalvning till första ins., dagar -0.7 -2.2 0.6 -0.8 0.3 -0.1 

 Första till sista ins., dagar 1.4 -0.8 -0.4 -1.0 0.0 3.0* 

 Antal ins. 0.06 0.0 0.02 0.04 0.0 0.07* 

Juverhälsa, n1 191 190 1.218 1,211 990 985 

 Mastit, %-enheter -2.5* -1.6 -0.2 -0.2 0.2 0.4 

Övrig hälsa, n1 191 190 1,156 1,112 979 974 

 Tidiga fruktsamhetsbeh., %-enheter -1.1 -2.3 0.0 -0.2 -0.6 -0.2 

 Sena  fruktsamhetsbeh., %-enheter 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.4 0.2 

 Övr. metaboliska sjukdomar., %-en-

heter 
0.3 0.3 0.2 -0.5 0.0 -0.3 

 Ketos, %-enheter 0.4 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.0 

 Ben och klövsjukdomar., %-enheter 0.2 -0.2 0.1 -0.2 0.4 0.3 

Livslängd, n1 186 1,181 994 

 Första kalvning till utslagning, mån 2.7* 2.0* 1.4* 

 Livstids mjölkproduktion, kg 2494* - 1778* 

 Livstids fett+protein produktion, kg 211* - 167* 

Exteriör, n1 164 489 246 

 Kropp, klassning i poäng 0.3 -0.1 0.2 

 Ben,  klassning i poäng 0.4 0.0 -0.2 

 Juver,  klassning i poäng 0.9* 0.4* 0.2 

 Helhet,  klassning i poäng 0.7* 0.1 0.1 

Delindex (avelsvärden)       

 Mjölkindex 3.4* 5.7* 5.9* 

 Honlig fruktsamhet 2.1* 0.9* 0.8* 

 Juverhälsa 3.9* 1.3* 1.6* 

 Övrig hälsa 3.2* 2.3* 1.0* 

 Överlevnad (livslängd) 4.2* 3.3* 1.0* 

 Juver 3.4* 1.8* 1.1* 


