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Innledning og bakgrunn 
Aqua Gen A/S driver i dag familiebaserte avlsprogram for atlantisk laks og 
regnbueørret. Det genetiske materialet for laks bygger på innsamlet villfisk fra 
årene 1971 til 1974. Etter få generasjoner med ensidig seleksjon for tilvekst ble 
egenskapen redusert tidlig kjønnsmodning introdusert. Senere ble avlsmålet igjen 
utvidet, og egenskapene filetfarge, fettinnhold, og resistens mot virus- og 
bakteriesykdommer introdusert. I dagens avlsverdiberegninger i Aqua Gen inngår  
11 egenskaper, hvorav 9 vektlegges i avlsmålet.  

Aqua Gen besluttet i 2000 å beregne avlsverdier i egen regi. Tidligere ble dette 
utført av  AKVAFORSK. Det er utviklingen fra 2000 og fram til i dag som skal 
beskrives her.  

Avlsarbeid på laksefisk skiller seg fra tradisjonell husdyravl ved svært store 
avkomsgrupper hos laks. En hunnfisk har for eksempel  >10 000 egg som er 
modne samtidig. Rogna inkuberes i familiegrupper; avkommene til  en mor og en 
far representerer en helsøskengruppe. Når yngelen er ca 10 gram, kan den merkes.  
Frem til 1996 ble individene merket med en kombinasjon av finneklipping og 
frysemerking. Alle individene i en familiegruppe hadde da samme id-merke. Etter 
1996 har individene blitt merket med individmerker, ”Passive Integrated 
Transponder tags”, PIT-tag. 

Frem til 1996 var det derfor mest hensiktsmessig å predikere familieavlsverdier; 
en avlsverdi for hver familie, og samme avlsverdi for dyr innen familie. 
Overgangen til individmerket fisk innebar en mulighet til å gå over til 
individbasert avlsverdivurdering; i første omgang for enkeltegenskapes 
modeller(singletrait) og senere flere egenskaper sammen (multitrait).  

 
Singletrait vs. Multitrait avlsverdiberegning 
 
Seleksjon av dyr basert på en egenskap vil forårsake korrelert respons i andre 
egenskaper når det finnes genetiske kovarianser mellom de biologiske 
egenskapene (Mao et al., 1993). 
  



Ved singletrait avlsverdivurdering benytter man ikke de biologiske og estimerbare 
kovariansene som finnes mellom egenskapene. Dette er det samme som  at 
offdiagonalene i varians-kovarians matrisen settes til 0. For svært mange 
korrelasjoner er dette feil.  

Ved bruk av multitraitmodeller benyttes den estimerte varians-kovariansmatrisen 
for egenskapene i avlsverdiberegningen. En av de største fordelene med å 
inkludere kovariansmatrisen er at sikkerheten på avlsverdiene øker grunnet totalt 
økt informasjonsmengde på egenskapene (Kinghorn et al.,1998). Dette gjelder 
spesielt for de egenskapene som ikke er målt på alle dyrene, eller avlskandidaten 
selv (Mao et al., 1993). Modeller som benytter estimerte genetiske kovarianser 
mellom egenskapene beskriver biologien bedre.  

 Av og til opplever vi at et individ mangler observasjon for en egenskap som følge 
av en seleksjon tidligere i livet. Eksempel på dette kan være at man ved 
smoltutsett må velge de største individene (som har smoltifisert). Dersom man har 
registrert vekt på individene ved ”smoltifisering” kan man,  ved hjelp av 
korrelasjoner i  multitrait modeller som inneholder smoltvekt redusere seleksjons 
bias i avlsveridene. Dette er forutsatt at observasjonene på smoltvekt er registrert 
på tilfeldige representanter av populasjonen.  

Datainnsamling og datastruktur 
For hver generasjon med fisk blir det samlet data fra 80 000 til 100 000 
individmerket fisk. Med individmerking blir man i stand til å registrere to eller 
flere egenskaper på samme individ, for eksempel tilvekst sjø og tilvekst 
ferskvann. I noen tester, slik som spesifikke sykdomstester er det likevel ikke 
mulig å registrere mer enn en egenskap for hvert individ. Man benytter da 
helsøskengrupper til avlskandidaten for å beregne individets avlsverdi. En typisk 
struktur på datasettet er vist i Tabell 1. 

Tabell 1. Datastruktur i avlsverdiberegningene fordelt på avlskandidat (AK) og 
fullsøskengrupper til avlskandidaten (FS1 til FS4) 

Registrert egenskap AK FS1 FS2 FS3 FS4 
IPN test  X    
ILA test   X   
Furunkulose test    X   
Tilvekst ferskvann X    X 
Tilvekst sjø X    X 
Skjelett deformitet sjø X    X 
Tidlig kjønnsmodning sjø X    X 
Kroppsform sjø X    X 
Slakteprosent     X 
Astaxanthin Innhold i filet     X 
Fettinnhold i filet     X 

 



I tillegg til helsøskengrupper blir også halvsøskengrupper testet. 
Parringsstrukturen har tidligere vært 1 hann til 2 hunner.  

Miljøet fisken går i er felles for helsøskengruppene frem til merking ved 10 gram. 
Etter dette går gruppene i samme miljø (samme kar, samme not), alt etter hvilken 
egenskap de skal testes for.  Dette medfører at det er behov for å korrigere for 
felles miljø for fullsøsken, det vil si en kareffekt. Kareffekten estimeres som en 
tilfeldig effekt, da man antar at effekten ikke kan gjenskapes. Utover dette er det 
få effekter relatert til miljø som er modellerbare.  

 

Beregning av varianser og kovarianser 
Til bruk i varians-kovarians estimering benyttes VCE4 (Groeneveld, 1994).  
Multitrait dyremodeller kan kjøres med denne programmvaren. For å løse ut 
varianskomponentene utnytter VCE4 algoritmen AG REML.  

Pga. store datamengder har man i dag ikke kapasitet til å kjøre analyser med alle 
registrerte egenskaper i avlsmålet multitrait. Varianskomponentestimering og 
avlsverdiberegninger er derfor kjørt i to omganger; 9 egenskaper i første kjøring 
og 2 egenskaper i andre kjøring. Arvegraden i VCE4 beregnes som en ratio: 

h2=(additiv_genetisk_varians)*(additiv_genetisk_varians+kar_varians+residual_v
arians)-1 

Ved kjøring av varianskomponenter ble det valgt å kjøre 9 av 11 egenskaper 
multitrait. VCE4 regner ikke ut standardfeilen til kovarianser, men oppgir i stedet 
standardfeil til korrelasjoner. Av 36 korrelasjoner var 30 signifikant forskjellige 
fra 0, uttrykt som estimatet ± 3*standardfeil.  

Tabell 2.Additivt genetisk korrelasjonsmatrisen for èn årgang laks. Arvegrader på 
diagonalen 

Egenskap Eg.
1 

Eg.
2 

Eg.
3 

Eg.
4 

Eg.
5 

Eg.
6 

Eg.
7 

Eg.
8 

Eg.
9 

Fettinnhold i filet (eg.1) .14 .09 .35 .22 -.22 -.15 .24 .24 .01 
Astax. innhold i filet (eg.2)  .27 .24 -.28 .08 -.02 .17 -.35 -.12 
Slakteprosent (eg.3)   .13 .14 -.56 -.11 .07 .01 -.06 
Kroppsform sjø (eg.4)    .12 -.30 -.12 -.25 .08 .17 
Tilvekst sjø (eg.5)     .26 .50 -.01 -.26 -.12 
Tilvekst ferskvann (eg.6)      .51 -.20 -.06 -.03 
IPN test   (eg.7)       .43 .15 -.09 
ILA test (eg.8)        .09 .02 
Furunkulose test (eg.9)         .34 

 



Oppsummering 
Avlsarbeidet på atlantisk laks innebærer registreringer på en del egenskaper som 
ikke kan testes på avlskandidaten selv. Av de 9 vektlagte egenskapene i avlsmålet 
finner man flere egenskaper som må registreres på søskengrupper. Eksempler på 
disse er sykdomsegenskapene.  
 
For å  kunne benytte multitrait analyser kreves det at varians-kovariansmatrisen 
ikke avviker mye fra de underliggende, sanne, men ukjente, verdiene. (Shaeffer, 
ANSC673, set 15, side 1). Dersom avvikene er store kan en implementering av 
multitrait BLUP gjøre like mye skade som nytte.  Det er likevel viktig å huske på 
at med singletrait BLUP og seleksjon for mange egenskaper  settes alle 
korrelasjonene til 0. I henhold til litteratur er da anbefalingene at man går over til 
multitrait BLUP når man har estimater på de genetiske korrelasjonene  som 
avviker fra 0. Våre estimater av varians-kovariansmatrisen tyder på 
sammenhenger vesentlig forskjellig fra 0, og sikkerheten på avlsverdien stiger ved 
å gå over til multitrait BLUP. Man må likevel være klar over at de sanne varians-
kovariansene er ukjente, og at de kan endre seg ved seleksjon. Derfor bør varians-
kovariansmatrisen reestimeres jevnlig. Dette er likevel ikke en hindring i forhold 
til å implementere multitrait BLUP. På grunnlag av disse vurderingene startet 
Aqua Gen i 2001 en prosess som leder mot full multitrait BLUP som 
prediksjonsmetode for avlsverdier i  sitt dyremateriale. 
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