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Bakgrunn 

I en rekke land brukes informasjon fra ultralydmåling av muskel- og fettdybde på 

ryggmuskelen, på levende åringer, til å forbedre kvaliteten på de beregnede 

avlsverdiene for slakteklasse og fettgruppe. Målet ved denne studien var å 

undersøke potensialet for økt genetisk fremgang for slakteklasse og fettgruppe i 

Norsk kjøttfeavl ved bruk av ultralydinformasjon fra åringer. Arbeidet ble gjort 

som en del av det Forskningsrådsstøttede prosjektet ”Mer og Bedre Biff” 

(186898/I10). 

  

Modell 

Studien tok utgangspunkt i strukturen i den norske Hereford populasjonen. Basert 

på data for 200- og 365dg vekt, slakteklasse, slaktevekt og fettgruppe, som inngår i 

avlsverdiberegningene, ble en modell for avlsarbeidet på Hereford laget (Figur 1). 

Modellen tar utgangspunkt i en avlspopulasjon på 620 mordyr. 

 

 

Figur 1. Skisse over avlsarbeidet på norsk Hereford, slik det ble simulert. o-kalver = 

oksekalver; kv-kalver=kvigekalver; u-far=far ≤3,5 år når kalven ble født; g-far= gammel 

far. 57 % av de fødte kalvene er etter unge fedre. 60 % av selekterte ungokser og 66 % av 

selekterte kviger er etter unge fedre.  



 

For åringer baserer avlsverdien for slaktekasse og fettgruppe seg i stor grad på 

slakteopplysninger i fra halvbrødre og onkler. Figur 2 viser gjennomsnittlig 

mengde slakteopplysninger for åringer etter hhv unge og eldre fedre.  

 

Figur 2. Skisse over tilgjengelig informasjon ved beregning av avlsverdier for slakteklasse 

og fettgruppe for åringer, når man ikke benytter ultralydinformasjon. Avkom etter unge og 

eldre fedre har igjennomsnitt slakteopplysninger fra 3 eller 17 halvbrødre. 

 

Dersom alle kalver i avlspopulasjonen ultralydmåles ved ett års alder vil unge- og 

eldre fedre i gjennomsnitt ha hhv 11 og 47 avkom med ultralydinformasjon. Figur 

3 viser tilgjengelig informasjon for beregning av avlsverdier for slakteklasse og 

fettgruppe dersom alle åringer i avlspopulasjonen blir ultralydmålt. 

 

 
Figur 3. Skisse over tilgjengelig informasjon ved beregning av avlsverdier for slakteklasse 

og fettgruppe når et dyr er ett år gammelt, ved ultralydmåling av alle åringer (100 %). 

Tynne,stiplede linjer = slakteinformasjon, Tykke, stiplede linjer = ultralydinformasjon. For 

halvbrødre er gjennomsnittlig informasjonsmengde gitt for avkom etter ung/gammel far.  

 

Genetiske korrelasjoner og arvegrader: 

Genetiske parametere ble satt med utgangspunkt i forsøk gjort i utlandet (Kemp et 

al., 2002, og Madsen and Andersen, 1993) og er vist i tabell 1.  



  
Tabell 1. Genetiske korrelasjoner og arvegrader brukt til å modellere virkningen av 

informasjon om ul-muskeldybde på genetisk fremgang for slakteklasse.  

 Slakteklasse UL-muskeldybde UL-

fettdybde 

slaktevekt h2 

Slakteklasse     0,48 

UL-muskeldybde 0,43    0,35 

UL-fettdybde 0 –   0.39 

Slaktevekt 0,34 0 –  0,42 

Fettgruppe -0,25 0 0,82 -0,06 0,36 

 

Metode 

Potensialet for økt genetisk fremgang ble undersøkt vha. formelen for genetisk 

respons, og sikkerheten på avlsverdien ved ulike informasjonsmengder ble 

beregnet vha seleksjonsindeksteori og programmet SELIND. 

 

Resultater og diskusjon 

Tabell 2 viser sikkerheten på avlsverdiene til avkom etter ung og gamle fedre, for 

avlsverdiene for slakteklasse og fettgruppe gitt at ulike andeler av avkommene 

måles vha ultralyd.  

 
Tabell 2. Sikkerheter på avlsverdier for slakteklasse i simuleringer med SELIND for avkom 

etter unge og gamle fedre, når prosent andel av avkommene målt med UL øker. 

 0 % UL 50 % UL 100 % UL 

 ung far gml.far ung far gml far ung far gml far 

Slakteklasse 0,36 0,46 0,46 0,54 0,47 0,54 

fettgruppe 0,33 0,43 0,61 0,64 0,62 0,65 

 

Forbedringene av sikkerhetene på grunn av ultralydinformasjon resulterte i disse 

studiene i i overkant av 20 % økt genetisk fremgang for slakteklasse og ca 65 % 

økt genetisk fremgang for fettgruppe (Tabell 3).  
 

Tabell 3. Prosent økt genetisk fremgang når 50 og 100 % av avkommene måles vha. UL, i 

forhold til situasjonen uten UL, i simuleringer med selind. 

 % forbedring 

 50 % UL 100 % UL 

Slakteklasse 20,7 23,0 

Fettgruppe 64,2 65,3 

 

 



Potensialet for økt genetisk fremgang er sterkt avhengig av hvilke korrelasjoner 

mellom slakteegenskapene og ultralydegenskapene man oppnår for Norsk kjøttfe. 

Dersom absoluttverdien på korrelasjonen ble rdusert med 25 % så ble potensialet 

for økt genetisk fremgang nærmere halvert (tabell 4). 

 
Tabell 4. Prosent økt genetisk fremgang når 50 og 100 % av avkommene måles vha. UL, i 

forhold til situasjonen uten UL, i simuleringer med selind, hvis genetiske og fenotypiske 

korrelasjoner ble redusert med 25 %.  

 
 % forbedring 

 50 % UL 100 % UL 

Slakteklasse 11,5 13,0 

Fettgruppe 39,4 40,1 

 

Studien viser at det er et stort potensial for økt genetisk fremgang for slakteklasse 

og fettgruppe dersom ultralydmålt fett- og muskeldybde kan brukes som 

hjelpeegenskaper. Den genetiske fremgangen for slakteklasse og fettgruppe er i 

dag noe begrenset i Norsk kjøttfe (ikke vist). Dette kan komme av at produsentene 

vektlegger egenskapene lite når de velger ut dyr til påsett, sammen med at 

sikkerheten på avlsverdiene for slakteklasse og fettgruppe på unge dyr er lav. En 

innføring av ultralydmåling av fett- og kjøttdybde på åringer vil i tillegg til å 

forbedre kvaliteten på avlsverdien også kunne føre til økt fokus på disse 

egenskapene hos produsentene. Potensialet for økt genetisk fremgang for 

slakteklasse og fettgruppe ved innføring av ultralydmåling av åringer er derfor 

trolig større enn den prosentvise forbedringen som kan oppnås gjennom forbedring 

av kvaliteten på avlsverdiene alene. 
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