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Bakgrunn 
Reproduksjon er en veldig viktig egenskap for økonomien i husdyrproduksjonen 
og har i lang tid vært en del av avlsmålet i svineavlen. For de som driver med 
seleksjon er det viktig å ha kunnskap om hvor lenge kan en forvente å ha respons, 
eventuelle korrelerte egenskaper og effekt av innavl på egenskapen under 
seleksjon. Hvis svineavlen skulle skaffe seg kunnskap om langtids effekter av 
seleksjon og innavl basert på egne data ville det kreve mange tiår og være veldig 
kostbart. Mus som modelldyr er derfor veldig nyttige. Mus kjennetegnes med 
korte generasjonsintervall (3-4 generasjoner per år) og relativt lave kostnader som 
gir muligheter for å øke antall dyr i forsøket. Ved å bruke verdifull informasjon 
fra seleksjons-forsøk med mus kan en derfor oppnå viktig kunnskap om korrelerte 
egenskaper og effekt av innavl på viktige egenskaper på mye kortere tid enn hva 
ville være mulig i svine-populasjoner.  
 
For å finne ut hvordan seleksjon og innavl har påvirket kullstørrelse hos mus 
benyttet Holt et al (2004a,b) data fra 122 generasjoner med seleksjon på mus som 
har blitt gjennomført ved Norges landbrukshøgskole. Analysene er basert på data 
fra ei H linje selektert for høy kullstørrelse, ei L linje selektert for lav kullstørrelse 
og ei K linje som har blitt veldikeholdt uten seleksjon. Noen av resultatene vil bli 
presentert i dette innlegget og diskutert i forhold til bruk i svineavlen.  
 
Resultater fra seleksjonsforsøket 
Utvikling i kullstørrrelser 
Seleksjonskriteriet i dette forsøket var kullstørrelse ved første drektighet. Figur 1 
viser gjennomsnittlig antall fødte unger per kull over generasjoner i de ulike 
linjene. Som det kan ses fra figuren, har seleksjon i H linja ført til en 
gjennomsnittlig kullstørrelse på nesten 23 unger. Dette er en dobling av antall 
unger i forhold til K linja (kontroll). Kryssing av tre høy linjer (H, X og B) i 
generasjon 45, bidro trolig til økningen i kullstørrelsen. Lav linja (L) selektert for 
lav kullstørrelse ble etter generasjon 45 selektert for høy kullstørrelse.  
 
Endringer av varians-komponenter og arvbarheter over tid 
For å studere endringer av additiv varians og arvbarheter over tid ble datasettet 
delt opp i tre perioder: Periode 1: Generasjon  (-1) –44: Periode 2: Generasjon 45-
70; Periode 3: Generasjon 71-122. Resultatene viste at arvbarhetene varierer fra 
periode til periode inn hver linje. Miljøvariansen steg over tid i alle linjer, trolig 



forårsaket av økt sensitivitet hos dyra på grunn av seleksjon og innavl. 
Arvbarheten ble ved analyser av alle linjer over alle perioder estimert til 0.19.   
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Figur 1. Gjennomsnittlig antall fødte over generasjoner 
 
Effekter av seleksjon på dødelighet under drektigheten 
Kullstørrelse er en egenskap som er satt sammen av viktige komponenter som 
ovulasjonsrate, uterus kapasitet og embryooverlevelse (Bennett og Leymaster, 
1989). Ovulasjonsraten (antall egg som løsner per ovulasjon) setter en øvre grense 
for kullstørrelsen. For å se hvordan ulike komponenter bak kullstørrelse har endret 
seg som et resultat av seleksjon for høy kullstørrelse ble mus fra det norske 
seleksjonsforsøket benyttet. Som bakgrunn for analysene er det brukt mus fra H 
og K linja i generasjon 110-112. I tillegg til analyser av repdoduksjonsegenskaper 
ble kroppsvekter for hanner og hunner og testikkelvekter for hanner registrert.  
 
Tabell 1 viser least square (LS) means for effekter av linje korrigert for 
generasjon på ulike faktorer som er viktige for kullstørrelse hos hunnen. Som det 
fremgår av tabellen er gjennomsnittlig antall ovulerte egg nesten 33 i linje H, 
mens det tilsvarende tallet i K linja er 16. Ved fødsel er antall levedyktige avkom 
redusert til 22 i H linja og 11 i K linja.  Analyser viste at dødeligheten tidlig i 
drektigheten er lavere i H linja enn i K linja, men at dødeligheten senere i 
drektigheten (fra dag 16 til fødsel) trolig er større i H linja enn i K linja (Holt et 
al., 2004a). Det økte tapet i potensiell kullstørrelse i sen drektighet skyldes trolig 
begrensninger i uteruskapasiteten hos hunnen.  
 
Videre undersøkelser viste at seleksjon har ført til en signifikant økning i 
kroppsvekter hos hunnen og hannen (46.1 gram versus 33.1 gram for hunner og 
50.8 gram versus 44.3 gram for hanner).  I tillegg har seleksjon for kullstørrelse 



ført til en signifikant økning i testikkel vekt hos hannene, selv etter at 
testikkelvekt er korrigert for kroppsvekt.  
 
Tabell 1.Least square middeltall for effekten av linje korrigert for generasjon på  
implanterte embryo på ovulasjonsrate, antall implantasjoner, antall normale fostre, og 
kullstørrelse ved fødsel i H og K linja. Standard feil  (SE) er gitt i parentes.                                                  
                 H linje                  K linje 
Egenskap Gjennomsnitt SE Gjennomsnitt SE 
 Ovulerte egg (dag 8 og 16) 32.7 0.39 16.3 0.42 
 Implantasjons steder (dag 16) 29.5 0.36 14.4 0.41 
 Normale fostre (dag 16) 27.3 0.43 13.3 0.49 
     
 Kullstørrelse (fødsel) 22.7 0.37 11.5 0.38 
Antall levendefødte (fødsel) 21.6 0.40 11.3 0.41 

 
 
Effekter av innavl på kullstørrelsen 
I seleksjonsforsøket med mus gjennomført på NLH var det tilgjengelig 
slektskapsopplysninger på alle dyr med data. Dette gav derfor en unik mulighet til 
å beregne effekter av innavl på kullstørrelse. Analyser av effekter av innavl i ulike 
linjer over ulike perioder viste at innavlsdepresjonen varierte mellom linjer og 
perioder. Analyser basert på alle data fra alle linjer viste at innavl vil redusere 
kullstørrelsen med 0.72 avkom per 10% økning i innavlskoeffisienten. Dette 
demonstrerer viktigheten av å unngå innavl i avlspopulasjoner.   
 
Et annet studie designet spesielt for å evaluere om ”ny” innavl er mer viktig enn 
”total” innavl i en populasjon ble gjennomført i løpet av 2003-2004. Også i dette 
forsøket ble det benyttet mus fra H og K linja. Resultatene viser at ”ny” innavl har 
en potensiell større negativ effekt enn det ”totale” nivå av innavl i en populasjon.  
 
Hva betyr disse resultatene for svineavlen? 
Resultatene fra det norske seleksjonsforsøket viser at en ved hjelp av seleksjon 
kan være i stand til å øke kullstørrelsen betraktelig. Denne høye responsen kan av 
flere årsaker ikke forventes i en praktisk avlssituasjon. For det første er det mindre 
lett å standardisere miljøet i en avlspopulasjon, noe som gjør det vanskeligere å 
skille de genetiske faktorer fra de miljømessige. I tillegg kan genotype-miljø 
samspill, maternale effekter og liten additiv varians bidra til lav respons. 
Vektlegging av flere egenskaper samtidig, kan også redusere fremgangen på hver 
enkelt egenskap. Holm et al. (2004) rapporterte en arvbarhet på 0.07 hos 
Landsvin.  
 
En økt dødelighet i sen drektighete som rapportert her skyldes trolig en begrenset 
uteruskapasitet hos hunnen. Hvis dette i tillegg fører til en redusert fødselsvekt 



hos avkommet kan dette ha stor betydning for smågristap etter fødsel. Et separat 
studie av forskjeller i fødselsvekter hos avkom i H og K linja vil trolig starte våren 
2005.  
 
Resultatene fra innavlsstudiene viste at innavl har en negativ effekt på 
kullstørrelsen og at ”ny” innavl trolig har en større negativ effekt enn ”total” 
innavl. Disse resultatene demonstrerer hvor viktig det er å skille innavl nedarvet 
fra tidligere generasjoner fra innavl dannet i de siste generasjoner og har noen 
viktige konsekvenser: 1. Innavlsraten er mer viktig for innavlsdepresjon og 
dermed total fitness enn total innavl (siden en høy innavlsrate impliserer mye ny 
innavl); 2. Å unngå paring mellom nære slektninger kan føre til at problemer med 
innavlsdepresjoner/fitness problemer opphører; 3. En detaljert studie av forholdet 
mellom ”alder” på innavl og innavlsdepresjon kan synliggjøre hvor mye ny innavl 
som er akseptert og dermed hvilken innavlsrate som kan aksepteres i en 
populasjon.  
 
Konklusjoner 
Noen av konklusjonene fra muse-forsøkene som kan være nyttige for husdyravl 
er: 1. Man kan ved kontinuerlig seleksjon oppnå store endringer i kullstørrelse, og 
krysning av flere linjer kan være nødvendig. 2. Seleksjon fører til en økt 
sensitivitet ovenfor miljøet hos dyrene. 3. Seleksjon for kullstørrelse har resultert i 
en økt dødelighet i sen drektighet. 4. Seleksjon for økt kullstørrelse gir økt 
voksenvekt. 5. Innavlsdepresjon varierer mellom  populasjoner. 6. Nylig dannet 
innavl gir mer innavlsdepresjon enn det totale nivået av innavl. 
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