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Innleiing  
I avlsprogrammet for mjølkegeit er årleg mengde mjølketørrstoff per geit eit 
viktig avlsmål. Mjølkeproduksjonen er påverka av mange faktorar i tillegg til 
arven til geitene. Fôring og klima vil verka inn. Sjukdomsproblema kan ha auka i 
seinare år og redusert årsavdråtten. Ytre faktorar som storleik på mjølkekvote, 
dyretilskot, variasjonar i mjølkepris gjennom året m.m. påverkar utviklinga i 
årsavdråtten over tid.  
Nokre ventar at avlsarbeid skal gje ein årviss auke i avdråtten. Når dette ikkje 
skjer, stiller dei spørsmålsteikn ved om avlen verkar. Men for å måla effekten av 
avlsarbeid er det viktig å samanlikna dyr av ulikt genetisk opphav under like 
forhold. Ved Senter for Husdyrforsøk, NLH er det etablert ei gruppe geiter av 
”1980-årgang” som kontroll, medan resten av dyra vert rekruttert gjennom bruk 
av ”årets” seminbukkar. Denne artikkelen presenterer resultat frå samanlikning av 
desse gruppene.   
 
Materiale og metode 
To avlsgrupper av geit blei laga ved semin: ei (Bas) med lagersæd frå bukkar frå 
rundt 1980, og ei anna (Spiss) med aktuelle seminbukkar kvart år. 
Omtrent 100 geiter ved Senter for husdyrforsøk (SHF) sin besetning på Ås blei 
inndelte etter alder etc. og inseminert tilfeldig med Spiss eller Bas. Neste år blei 
geiter som hadde kje  etter semin påsette i ei avlsgruppe, inseminerte med den 
andre avlsgruppa, etc.  
Det var 16 bukkar frå rundt 1980 som det var nok sæddosar av. Av Spiss-bukkane 
var det disponibelt sæd frå 6-8 bukkar kvart år frå 1990 til i dag – dei same som 
var tilgjengelege elles for geiteavlen – 3-4 av desse var nye kvart år. 
Påsette geiter i Spiss eller Bas blei inseminerte med sæd frå den bukkegruppa som 
deira far kom frå. Det blei ikkje alltid blei fødd nok kje etter semin til påsettet. 
Dersom geitene ikkje blei drektige med semin blei dei para med ein bukk frå same 
avlsgruppe (Bas eller Spiss), og somme avkom etter slike paringar har og vore 
sette på i avlsgruppene. 
 
Etter meir enn 10 års avl på denne måten samanlikna vi mjølkeproduksjonen i 
Bas- og Spiss-gruppene. For 2002-2003 var det 1439 dagsavdråttar registrerte for 
mjølk (606 frå Bas + 833 frå Spiss), og 598 (254 + 344) prøver av mjølkeinnhald 



(feitt%, protein%, og laktose%) frå 74 (31 + 43) geiter i dei to avlsgruppene. Vi 
fekk bare rekna ut  ECM for 557 (237 + 320) observasjonar (mjølk og innhald 
same dato).  
Av 72 geiter (30 + 42) hadde vi 368 (162 + 206) levandevekter i forsøksperioden. 
Geitene var med i eit fôringsforsøk der kombinasjonar av biprodukt frå slakting 
av oppdrettsfisk (H-pro) og bygg blei samanlikna med vanleg kraftfôr som tillegg 
til grovfôr. Fôringsforsøket var balansert over avlsgruppene. Den eine 
fôringsgruppa fekk 1kg kraftfôr, den andre fekk 1,2kg av ei blanding med 20 
vekt% H-pro blanda med 80% bygg. Dyra i begge gruppene fekk dagleg 0,2kg 
høy per geit og fri tilgang på surfôr av god kvalitet.  
Geitene var i fjellet frå sist i juni til september. Tørrperioden var to månader. Dei 
første seks vekene gjekk kjea med mødrene sine heile døgnet og geitene blei berre 
mjølka om morgonen. Mjølkekontroll var i to dagar etter kvarandre per månad. 
Uttak av mjølk for analyse av innhald blei gjort av morgonmålet. 
Geitene blei fôra i 4 bingar i same rommet, to med kvart fôrregime, og hadde fri 
tilgang til vatn og slikkestein. Bygg og H-pro blei blanda i ein betongblandar 
dagen før fôring. Mengde vraka surfôr blei registrert dei første fire månadane. 
Geitene blei vegne ein gong i oktober, så i desember 2002, deretter i januar, juni 
og september 2003. (I tillegg vog ein geitene to dagar etter kjeing.) Elles blei 
vanlege rutinar for geitehald ved SHF blei følgde. 
 
Statistiske modellar 
Dei statistiske analysane blei gjort med blanda modellar (proc mixed) i SAS 
versjon 8.02. 
For observasjonar av mjølkemengd og % innhald: 
 y = µ + avlsgr + alder + fôrgr + årstid + fôrgr*årstid + geit(avlsgr) + e 
der y er enten kg mjølk for ei geit ein gitt måledag, eller energikorrigert mjølk: 
ECM = kg mjølk * (0,25 + 0,122 * feitt% + 0,077 * protein%), eller g tørrstoff 
per dag og geit = kg mjølk * ( feitt% + protein% + laktose%) * 10, eller feitt%, 
protein% eller laktose%; 
µ er middeltalet 
avlsgr er avlsgruppe Spiss eller Bas 
alder er enten åring eller eldre geit 
fôrgr er fôrgruppe bygg+laksemelte eller vanleg kraftfôr 
årstid er haust, vinter, vår eller sommar 
den einaste signifikante toveis samspelseffekten: fôrgr*årstid er òg inkuldert i 
modellen. 
geit(avlsgr) er tilfeldig effekt av geit innan avlsgr – 74 ulike dyr –, og  
e er restledd. 
For levandevekt brukte vi denne modellen:  
 vekt = µ + avlsgr + alder + fôrgr + årstid + alder*årstid + geit(avlsgr) + e 



der vekt er enten levandevekt av ei geit, eller metabolsk vekt, MBW=vekt0.75 ; 
her er alder enten 1, 2, 3, 4 eller >4 år 
årstid er enten haust, vinter, sein vinter, forsommar, seinsommar – bestemt av 
mjølkeperiodane før vegingane 
alder*årstid var det einaste signifikante toveissamspelet her 
avlsgr og fôrgr er som i førre modellen, og også tilfeldig effekt av geit og restledd. 
Ut frå desse modellane er det kalkulert minste kvadrats middel (lsmeans) for 
avlsgruppene og andre modelleffektar. 
 
Resultat 
Alle effektar i den første modellen (avlsgruppe, alder, årstid, fôrgruppe og 
forgruppe*årstid) var klart signifikante (’Pr>F’ <0,01) når det gjeld å forklara 
dagsmjølkavdrått. 
Sameleis for dagsmjølketørrstoffavdrått var alle signifikante (’Pr>F’ <0,016). 
For ECM var òg alle modellkomponentane signifikante (’Pr>F’ <0,05).  
Effekten av avlsgruppe er gitt i tabell 1. Vi finn ein effekt av avlsarbeidet til 
0,23kg auka dagleg mjølkeproduksjon per geit frå Bas til Spiss, 18g meir 
dagstørrstoff i mjølka per geit, og 0,14kg meir ECM. 
 
Tabell 1. Samanlikning av avlsgruppene 

Eigenskap 

Signifikans
-nivå

(Pr > F)*

1980-
nivå** 
“Bas” se*** 

Genetisk 
nivå nå**
“Spiss” se*** 

Endring frå 
“Bas” til 
“Spiss” 

Endring/ 
“Bas”-
middel 

Dagsmjølk (kg) 0.0043 1.63 0.064 1.86 0.054 0.23 0.14 
Feitt% 0.95 3.34 0.086 3.33 0.075 -0.01 0.00 
Protein% 0.17 3.03 0.025 2.98 0.022 -0.04 -0.01 
Laktose% <.0001 4.28 0.025 4.41 0.022 0.13 0.03 
Tørrstoff i 
mjølk (g/dag) 0.01 180 5.8 198 5.0 18.0 0.10 

ECM 0.03 1.51 0.050 1.65 0.044 0.14 0.09 
Levandevekt kg 0.03 52.6 0.94 55.4 0.81 2.80 0.05 
MBW 0.03 19.5 0.25 20.2 0.22 0.76 0.04 
* Fridomsgrader i teljar er 72 for mjølk og mjølkeinnhald, og 65 for vekt og MBW. 
** Lsmeans. *** se = standard feil til minste kvadrats middel i kollonna før. 
 
Bare årstid hadde signifikant effekt på feitt% (’Pr>F’ <0,0001). Alle andre var 
langt frå signifikante (’Pr>F’ >0,13). 
For protein% var det same resultat som for feitt% for signifikansen av 
modeleffektane. 
Laktose% har òg klar effekt av årstid: 4,23% om vinteren og 4,48% om våren er 
dei ekstreme. Avlsgruppe er òg signifikant: laktose% er 0,13% høgare for geitene 
i Spiss. Fôrgruppe og samspelet av fôrgruppe og årstid er langt frå signifikante, 
men alder er nesten signifikant for laktose% (’Pr>F’ =0,051). 



For levandevekt og MBW var både avlsgruppe, alder, årstid og alder*årstid 
signifikante. Det var ikkje signifikant effekt av fôrgruppe på desse vektene. 
Signifikansnivået for effekten av avlsgruppe er gitt i tabell 1. 
 
Diskusjon 
Først kan ein konkludera ut frå dette forsøket med at bruk av selekterte 
seminbukkar har auka mjølkeproduksjonsevna til geitene. Auken er estimert til så 
mykje som 14% av produksjonsnivået i Bas-gruppa. Det genetiske nivået i Bas-
gruppa skulle nå vera nær nivået til dei 16 bukkane frå rundt 1980 som er brukte 
der. Spiss-gruppa vil endra seg genetisk kvart år avhengig av tilgangen på nye 
seminbukkar, og vil liggja litt etter dei genetisk. Den genetiske forskjellen på 
gruppene er difor snarare snaut 20 enn vel 20 år (2002-1980). Endring i genetisk 
nivå på grunn av avlsarbeidet er difor av størrelsesorden 0,5-1% per år 
(14%/<20år). Det er fleire observasjonar av dagsmjølk enn av 
tørrstoffkomponentane i mjølka – difor ventar ein klarare, meir signifikante, 
utslag for det. 
Ein kunne venta at auken i mjølkeproduksjon skulle føra til tynnare mjølk. Dette 
synest ikkje å ha vore tilfellet for feitt% og protein%, men for laktose%. Dette er 
overraskande. Endringa er ikkje meir enn 3% av laktosenivået i Bas-gruppa, men 
likevel 1,4 gonger så stort som standardavviket for variasjonen mellom geiter 
(0,094). 
Endringa i det som nå er det primære avlsmålet: mengde tørrstoff per geit, har 
endra seg til det betre – 18g per dag, eller 10% av produksjonen i Bas-gruppa, 
eller 0,9 standardavvik til geit (19). 
For ECM er det òg ei betring. 
Men geitene har òg blitt større: dei er estimerte til å vera 2,8kg tyngre i Spiss-
gruppa, eller 5% av vekta i Bas-gruppa, og 0,6 standardavvik til geit (4,8). 
Liknande resultat får ein for MBW. 
Levandevekta har endra seg mindre enn auken i mjølkeproduksjon, men likevel 
merkande. 
At det er bare 16 bukkar som fedrar til Bas-gruppa kunne føra til innavl, men 
skulle ikkje vera noko problem. Innavlen har ikkje blitt rekna ut i dette forsøket. 
 
Konklusjon 
Resultata frå dette forsøket tyder på at avlsarbeidet for geit i 20-årsperioden frå 
1980 til 2002 har ført til framgang i mjølkeavdrått, stabilt innhald av protein og 
feitt og svak nedgang i laktoseinnhald, men òg ein viss auke i kroppsvekta til 
geitene. 
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