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I november 2022 införs flera förbättringar i NAVs avelsvärdering för kalvningsegenskaper. De 
viktigaste förändringarna är uppdatering av genetiska parametrar och förbättringar av den genetiska 
modellen. Förändringarna påverkar holstein och jersey marginellt men har en större inverkan på 
avelsvärdena för RDC. 

Syftet med förändringarna är att kunna beräkna än mer precisa avelsvärden och samtidigt 
harmonisera beräkningen med de europeiska riktlinjerna. Här beskrivs de viktigaste förändringarna 
och effekten på avelsvärdena för semintjurar och hondjur.  

Uppdatering av genetiska parametrar 
Editeringen av data har ändrats för att stämma med de europeiska riktlinjerna. En viktig förändring är 
att kunna hantera att dödfödslar, kalvningsförlopp och födelsevikt inte är normalfördelade, på det 
sättet som till exempel mjölk är.  

Jämförelse av det gamla och nya sättet att beräkna kalvningsegenskaper visar att arvbarheten för de 
flesta egenskaperna och sambandet mellan egenskaper påverkas marginellt.  

Förbättringar av den genetiska modellen 
Flera justeringar har gjorts i den genetiska modellen. Den viktigaste är att korsningseffekten har 
tagits bort ur modellen för RDC så att den liknar modellen för Holstein och Jersey. Det här har gjorts 
för att analyser har visat att det inte är möjligt att skilja på maternell och direkt korsningseffekt hos 
raser där inblandning av andra raser har skett under en längre tid.  

Vidare har en korrigering för inavelsdepression gjorts för att ta hänsyn till att inavel förväntas 
påverka fostrets motståndskraft.  

Modellen tar nu också bättre hänsyn till hur kons individuella miljö påverkar hennes kalvningar.  

Förändringar för semintjurar 
Jämförelsen av index beräknade med det gamla och nya sättet har gjorts på både semintjurar och 
hondjur. För tjurar av raserna holstein och jersey är sambandet mellan avelsvärdena högt för både 
avkommeprövade tjurar och ungtjurar. Det betyder att 80–95% förändrades mindre än tre 
indexenheter på kalvning eller födsel. Vilket i praktiken betyder att vi bara kommer att se små 
förändringar för de här djuren.  

För RDC är sambandet högt för födsel, där 80–95% av semintjurarna förändrades mindre än tre 
indexenheter. För kalvningsegenskaper är sambandet lägre, speciellt för avkommeprövade tjurar där 
55% av tjurarna ändras mindre än två indexenheter.  

Förändringar för hondjur 
För hondjur av raserna holstein och jersey är sambanden höga för genomtestade kvigor och kor med 
och utan genomtest. Mer än 95% av hondjuren ändrades mindre än tre indexenheter på både 
kalvning och födsel.  

Hos RDC ändrades mer än 95% av hondjuren mindre än tre enheter på födsel. Motsvarande siffra för 
kalvning var 80–90%. Det betyder att förändringen är mindre för hondjur än för semintjurar av rasen 
RDC. 

 


