
Bättre avelsbeslut med genomiska avelsvärden  

Anders Fogh, Terhi Vahlsten och Carolina Markey 

Det är väl dokumenterat att genomiska avelsvärden identifierar de genetiskt överlägsna kvigorna med 

bättre precision än de traditionella avelsvärdena. Genetiskt överlägsna djur är mer lönsamma och ger 

dessutom den genetiskt bästa avkomman i nästa generation. Genomiska avelsvärden är, tillsammans med 

en intensiv användning av könssorterad sperma och köttrassemin, ett effektivt verktyg för att öka den 

genetiska potentialen för lönsamhet i din besättning.    

Användningen av genomiska analyser har ökat markant i de nordiska länderna under senare år. Nästan 30% 

av alla RDC och jersey som är födda 2020 är genomiskt testade. Motsvarande siffra för holstein är nästan 

20%. 

Med hjälp av genomiska avelsvärden kan avelsplanen optimeras genom att starka och svaga egenskaper 

hos hondjur och semintjurar kombineras på ett bästa sätt. Samtidigt kan ärftliga sjukdomar och 

missbildningar undvikas. Men mest effekt av de genomiska analyserna får du om du använder resultatet för 

att välja ut vilka hondjur som ska semineras med könssorterade doser, för att producera nästa generations 

rekryteringskvigor, och vilka som ska semineras med köttrassemin. Ofta väljs de kvigor som ska semineras 

med könsselekterad sperma ut baserat på föräldradjurens genetiska nivå (härstamningsindex), medan 

korna väljs baserat på prestationsindex. Men genom att hitta de genetiskt bästa hondjuren med hjälp av 

genomisk analys, och använda könsselekterad sperma mer precist på dessa djur kommer den genetiska 

nivån i din besättning att förbättras. Det kommer att ge effekt även på din ekonomi.  

Högre genomiska avelsvärden ger högpresterande kor  

En analys av data på kvigor födda år 2017 i 240 nordiska besättningar visar att genomiska avelsvärden 

fungerar och är mer precisa jämfört med traditionella avelsvärden. I analysen fick alla kvigor två NTM-

värden, ett baserat på härstamningsindex (NTMPA) och ett där djurets genomiska information inkluderas 

(NTMgenomic).  Kvigorna delades in i två grupper inom besättningen, baserat på antingen NTMPA eller 

NTMgenomic. När kvigorna blev kor och fick ett prestationsindex i första och andra laktationen beräknades 

skillnaden mellan gruppernas prestation.  Slutligen beräknades medelskillnader över besättningar, vilket 

visas i tabell 1. 

Tabell 1. Skillnader i prestation inom besättning mellan grupper med högsta och lägsta NTM när 

grupperingen baseras på NTMgenomic eller NTMPA  

Egenskap Kvigor grupperade baserat på:  Önskad riktning: 

NTMGenomic NTMPA 

1:a laktation 

Mjölkmängd (kg) -280 -80 Lägre = mindre mjölk  

Fett (kg) 13.3 12.2 Högre = mer fett 

Protein (kg) 2.3 5.1 Högre = mer protein  

1:a till sista insemination(dagar) -5.7 -4.9 Lägre = färre dagar 

Kor med mastit (% poäng) -1,5 -0.9 Lägre = färre mastiter 

Juver (skala 1-9) 0,8 0.6 Högre = Bättre poäng 

Dödfödslar (%) -2.0 -1.0 Lägre= färre döda kalvar 

Överlevnad till 2:a laktation (%) 1.9 1.8 Högre = Högre överlevnad 

2:a laktation 



Mjölkmängd (kg) -261 -77 Lägre = mindre mjölk  

Fett (kg) 19.1 14.9 Högre = mer fett 

Protein (kg) 6.4 7.2 Högre = mer protein  

1:a till sista insemination(dagar) -3.1 -1.6 Lägre = färre dagar 

Kor med mastit (% poäng) -1.4 0.2 Lägre = färre mastiter 

Överlevnad till 3:e laktation (%) 1.1 -1.6 Högre = Högre överlevnad 

   

Resultaten visar att den totala mängden fett plus protein inte påverkas nämnvärt av om grupperna baseras 

på NTMgenomic eller med NTMPA. Däremot är mängden kg mjölk betydligt lägre för gruppen som baseras på 

NTMgenomic. En hög mäng kg mjölk med lägre andel fett och protein är inte ekonomiskt fördelaktigt då det 

kostar energi för kon att producera laktos till mjölken samtidigt som Arlas betalningssystem värderar 

mängd mjölk negativt.  Över laktationer innebär detta att skillnaden i mjölkens ekonomiska värde är större 

när grupperingen baseras på NTMgenomic jämfört med NTMPA. 

För fertilitet, juverhälsa, juverexteriör och kalvning är skillnaden mellan de högst och lägst presterande 

djuren större när gruppen baseras på NTMgenomic.  För överlevnad är det ingen skillnad på prestationen i den 

första laktationen men skillnaden är däremot stor i andra laktationen, även här till fördel för NTMgenomic.     

Genomiska avelsvärden är bättre för att identifiera de högst presterande hondjuren, som också har den 

högsta ekonomiska potentialen. Hur mycket pengar du kan tjäna på att använda genomiska tester beror 

också på reproduktionen, livslängden och kalvdödligheten i din besättning.    

Besättningar som ingår i analysen 
Analysen gjordes på besättningar från Danmark, Sverige och Finland. Basen utgjordes av kvigkalvar födda 
2017 och endast data från genomiskt testade djur inkluderades.  För varje besättning skulle minst 20 av 
de genomiskt testade djuren ha registrerad mjölkmängd och minst 10 ha registreringar för fertilitet, 
juverhälsa och juverexteriör. Om så inte var fallet raderades registreringarna för den egenskapen från 
datasetet.  

 


