
Ny og forbedra mjølkeindeks 
ERLING SEHESTED, ASTRID KARLSEN OG MORTEN SVENDSEN   
Geno 
 
I NRF ble avlsverdier for mjølkeegenskapene beregnet etter BLUP metoden 
allerede i 1975 (Fimland 1976). Til grunn for disse beregningene lå den såkalte 
farmodellen. Det vil si at det kun var fedre som fikk beregnet avlsverdier. I februar 
2004 ble farmodellen avløst av dyremodellen, som innebærer at alle dyr av begge 
kjønn får beregnet avlsverdier samtidig. Dyremodellen har flere teoretiske og 
praktiske fortrinn framfor farmodellen. På den annen side er den betydelig mer 
krevende mht datakraft. 
 
Egenskaper og data 
Det beregnes avlsverdier for 5 egenskaper: kg mjølk, fett og protein, samt % fett 
og protein. Det tas med data fra 1. til 3. laktasjon. Eldste data som inkluderes er 
kalvinger i 1979. Enheten for beregning er som tidligere en ”305 dagers” 
laktasjon. Det vil si  fra og med dag 6 til og med dag 305 etter kalving. For at en 
laktasjon skal bli godkjent må det foreligge minst 2 veiinger med analyse av 
innhold i mjølka (fett og protein). Med denne regelen vil mange kyr ha ”avkorta” 
laktasjon. For å stipulere full 305 dagers laktasjon blir standardformer for 
laktasjonskurven lagt til grunn. Disse er vist i figur 1. Standardkurvene blir også 
benyttet til å beregne mellomliggende mjølkemengder i den krumlinja delen tidlig i 
laktasjonen. En lignende teknikk blir benyttet for å beregne veid innhold av protein 
og fett i mjølka. Mengde protein og fett blir deretter beregnet som produktet av 
innhold og kg mjølk. 
 

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 50 100 150 200 250 300
Dag i laktasjonen

K
g 

m
jø

lk

 
Figur 1. Laktasjonskurvens form i hhv 3., 2. og 1. laktasjon. 



 
 
Beregninger og statistisk modell 
I enkelte land vurderes 1. og seinere laktasjoner som ulike egenskaper. For å 
undersøke behovet for dette på norsk materiale ble det foretatt genetiske analyser. 
Disse viste svært høye genetiske korrelasjoner mellom laktasjonene. Det ble derfor 
besluttet å benytte en gjentaksmodell. Med dette menes at laktasjonene behandles 
som gjentatte målinger av mjølkeegenskapene. For å få til dette må den ulike 
variansen mellom laktasjonene fjernes. Dette ble gjort ved å foreta en multiplikativ 
korrigering for alder ved kalving innen laktasjon. Det korrigeres til 37 måneders 
alder ved kalving i 2. laktasjon. Betydningen av alder/laktasjon for variasjon i kg 
mjølk er vist i figur 2. 
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Figur 2. Effekt av alder ved kalving og laktasjonsnummer på standardavvik for kg mjølk. 

 
Når laktasjonen er forlenga til 305 dager for de som trenger dette og justering for 
varians er foretatt blir en rekke forhold tatt hensyn til i den statistiske modellen. 
Dette er buskap og år, kalvingsår samt effekt innen laktasjonsnummer av alder ved 
kalving, kalvingsmåned og tomperiodens lengde og til slutt additiv genetisk effekt 
av dyr. For dyreeffekten er det nøstet opp tilnærma komplett slektskap tilbake til 
1975 for hodyr, mens okser (inkl oksemødre) er sporet tilbake til 1950. Sporadiske 
”hull” i slektskapet erstattes med genetiske grupper. Disse tar utgangspunkt i 
fødselsår for dyret som mangler foreldre, foreldrenes kjønn og for fedres 
vedkommende hvorvidt den ukjente far er seminokse eller gardsokse. Genetiske 
parametre er beregnet med utgangspunkt i tilsvarende statistisk modell. Et utvalg 
av disse parametrene er gjengitt i tabell 1. Tabellen viser moderate arvegrader for 
mengdeegenskapene, mens arvegradene for innhold (%) er relativt høye. 



 
 
Tabell 1. Genetiske parametre for mjølkeegenskapene. 

Egenskap h2 �
2

p �
2

g 
Kg mjølk 0,263 1138 494 
Kg protein 0,194 51,93 21,7 
Kg fett 0,205 36,8 16,3 
% protein 0,537 0,21 0,07 
% fett 0,409 0,53 0,13 

 
Selve beregningen av avlsverdier foregår ved løsning av to ligningssett, ett med 
”kg” egenskaper og ett med ”%” egenskaper. Bak beregningene ligger 26 år med 
data fra 2,4 mill kyr med 4,8 mill laktasjonsavdråtter fra 38,5 millioner 
enkeltkontroller registrert i kukontrollen. I alt får om lag 2,9 mill dyr beregnet 
avlsverdier.  De to ligningssettene består hver av 17,5 mill ligninger. Det tar ca 3 
døgn å beregne hvert av settene. 
 
Mjølkeindeksen 
Tidligere var mjøleindeksen identisk med avlsverdi for kg protein. I Sverige har de 
erfart at en slik indeks medførte ugunstig utvikling for innhold i mjølka (%). For å 
bøte på dette ble det laget en mjølkeindeks som kombinerer på følgende måte: 
 
Mjølkeindeks=1*kg protein - 0,1*kg mjølk + 0,1*kg fett 
 
Analyser på norsk materiale viste at en slik indeks ville gi ca 20% større framgang 
for protein%. Det ble derfor besluttet at indeksen skulle gjøres gjeldende fra og 
med 2003. 
 
Konsekvenser av ny beregningsmetode 
Som nevnt blir avlsverdier for begge kjønn beregnet med dyremodellen. Under 
farmodellen ble avlsverdier for kyr beregnet ved hjelp av tilnærminger der 
avlsverdier for far og morfar ble veid sammen med kuas eget mjølkeavvik fra 
besetningsmiddelet. Fra og med februar 2005 vil dette systemet erstattes av reelle 
avlsverdier for kyr. For første gang vil derfor avlsverdiene for kyr og okser 
deretter bli direkte sammenlignbare. Som eksempel på dette er avlsverdier for de 5 
beste kyr og de 5 beste okser vist i tabell 2. 
 
Dyremodellen vil i seg selv gi større sikkerhet på avlsverdier enn farmodellen. I 
tillegg er omgjøringen av beregning av 305 dagers laktasjon fra avkorta 
laktasjoner forbedret. Det siste er av stor betydning da vi nå (fra februar 2004) 
beregner avlsverdier 4 ganger årlig mot tidligere bare en. Ved hver gransking vil 



de yngste oksene ha en relativt stor andel av døtre med korte laktasjoner. Ved 
neste gransking er det derfor viktig at forlengningen gjort ved forrige gransking 
treffer så godt som mulig. Når vi neste år skal i gang med gransking av venteokser 
ville vi med ustabile avlsverdier kunne komme i skade for å slakte okser som i 
påfølgende gransking viser seg å være svært gode på mjølk 
 
Tabell 2. Topp 5 kyr og okser for mjølkeindeksen 

  Mjølkeindeks Kg mjølk Kg protein Kg fett % Protein % Fett 
Kyr A 137 127 137 124 98 94 

 B 135 133 134 109 89 79 
 C 133 139 132 120 84 85 
 D 131 137 130 111 82 78 
 E 130 118 130 121 106 100 

        
Okser 5633 125 112 124 119 109 106 

 4939 123 116 122 120 100 103 
 5014 122 116 122 120 101 103 
 5027 122 111 121 115 109 103 
 6563 122 114 121 123 101 108 
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