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Innledning 

Genombasert avl utnytter genetiske markører i form av SNP markører til 

prediksjon av avlsverdier. Hvordan disse markørene er fordelt og antall markører 

vil bety noe for hvor mye av den totale genetiske variasjonen som forklares av 

markørene, og således bety noe for hvor godt man kan predikere en avlsverdi 

basert på bakgrunn av genetiske markører. Andre viktige faktorer som påvirker 

sikkerheten på en genombasert avlsverdi er den effektive størrelsen på 

populasjonen, Ne og graden av koblingsulikevekt eller ’linkage disequilibrium’. I 

tillegg er det ikke tilfeldig hvilke dyr man legger til grunn i referansepopulasjonen 

hvorfra man lager sine prediksjonslikninger. Når man refererer til den genetiske 

arkitekturen beskriver man gjerne veien mellom genotype og fenotype, men her 

vil fokuset være vinklet mot populasjonsstrukturen og hvordan denne påvirker 

sikkerheten på avlsverdien med bruk av genombasert avl. 

 

 

Effektiv populasjonsstørrelse og antall SNP markører 

Den effektive populasjonsstørrelsen, Ne beskriver hvor mange ubeslektede dyr 

som bidrar med gener til neste generasjon. Således er den effektive 

populasjonsstørrelsen direkte relatert til innavlsgraden, og beskriver egentlig en 

tallverdi på innavlsgraden. I en idealisert populasjon vil det være like mange 

hanndyr som hunndyr, og alle får like mange avkom. I storfeavlen vil en okse bli 

brukt som far på mange hunndyr, og således skape ubalanse i den idealiserte 

populasjonen. Generelt kan man si at jo mindre effektiv populasjonsstørrelse, jo 

mer innavlet er populasjonen. Den effektive populasjonsstørrelsen og antall 

markører er også relatert til graden av koblingsulikevekt, og kan forenklet 

estimeres etter følgende formel: 

 

      
 

        
  (Sved, 2009) 

 

hvor E(r
2
) er forventet koblingsulikevekt, Ne er effektiv populasjonsstørrelse og c 

er rekombinasjonsraten mellom to markører. Figur 1 viser hvordan graden av 



koblingsulikevekt forventes med samme rekombinasjonsrate mellom markørene 

(samme markørtetthet) men med ulik Ne.  

 

Som vi ser av figuren vil en lavere effektiv populasjonsstørrelse gi høyere 

forventet koblingsulikevekt, noe som er fordelaktig i genombasert avl. Dette kan 

være med på å forklare hvorfor sikkerheten på avlsverdien viser seg noe høyere i 

f. eks. US Holstein enn i NRF for tilsvarende egenskapsgruppe og med samme 

antall dyr i referansepopulasjonen.  

 

 
 

 

Figur 1. Forventet koblingsulikevekt mot effektiv populasjonsstørrelse. 

 

 

Referansepopulasjonens størrelse 

Referansepopulasjonen beskriver totalt antall dyr som er genotypet, og som har 

fenotypisk informasjon. Det er ut fra denne populasjonen man lager sine 

prediksjonslikninger, og således vil størrelsen på denne avgjøre hvor gode 

prediksjoner man får. Generelt kan man si at jo større referansepopulasjon, jo 

bedre prediksjoner får man. 

 

For mindre raser kan dette være problematisk, fordi man ikke har tilstrekkelig 

antall dyr med registrerte data som er genotypet. For NRF vil 

referansepopulasjonen utgjøre alle avkomsgranskede okser som har fenotypiske 

registreringer via sine døtre.  

 

Det er heller ikke tilfeldig hvilke dyr som inngår i referansepopulasjonen i forhold 

til sikkerheten på avlsverdien. En cross-validerings studie utført med 

referansepopulasjonen i NRF hvor man delte populasjonen inn i ulike blokker med 

dyr som skulle predikeres viste til dels store forskjeller på sikkerheten avhengig av 

hvilke dyr som ble predikert og hvilke dyr som inngikk i referansepopulasjonen 

(upubliserte data). 
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Egenskapens arvbarhet og fordeling 

Hvor arvbar egenskapen er, og hvor mange gener og fordelingen av disse har også 

en avgjørende betydning for hvorvidt man oppnår en sikker prediksjon eller ikke. 

Hvis egenskapen er lite arvelig må man kompensere med flere fenotypiske 

målinger og/eller flere markører i genomet som kan fange opp den totale genetiske 

variasjonen. En studie utført av Hayes et. al. i 2009 illustrerer at antall dyr med 

fenotyper (d.v.s. antall dyr i referansepopulasjonen) må være opp mot 18.000 hvis 

man ønsker en sikkerhet på 0.8 på en egenskap med arvbarhet på 0.2 (figur 2).  

 

 

 
 

Figur 2. Gjengitt fra Hayes et al., 2009.Figuren illustrerer antall dyr nødvendig i 

referansepopulasjonen (# dyr med fenotyper) for ulike arvegrader gitt to ulike 

sikkerheter på avlsverdien. 

 

Egenskapens fordeling har også betydning for sikkerheten. For eksempel vil 

egenskaper som er styrt av få gener med stor effekt generelt gi noe bedre sikkerhet 

enn komplekse egenskaper som styres av mange små gener. Resultater fra 

predikerte avlsverdier for NRF med samme modell indikerer høyere sikkerheter 

for egenskaper med antatt færre gener som styrer egenskapen (fett % i melk) enn 

mer komplekse egenskaper (mastitt) (upubliserte data). Dette underbygges også 

av en studie av Hayes et. al. i 2010 som fant en høyere predikert avlsverdi for 

egenskaper med en større andel gener med stor effekt enn for egenskaper hvor 

ingen loci viste stor effekt. Dette til tross for at analysemetoden tok hensyn til 

fordelen av fordelingen av effektene. 

 

Konklusjon 

Sikkerheten på avlsverdien i en genombasert kontekst avhenger av mange 

faktorer. Blant annet vil antall markører og hvordan disse er fordelt ha betydning 

på sikkerheten. Antall dyr med både genotyper og fenotyper har også stor 

betydning på prediksjonsevnen, da det er ut i fra referansepopulasjonen man lager 



sine prediksjonslikninger. Egenskapens arkitektur har også noe å si, d.v.s. hvor 

stor andel av den totale genetiske variasjonen som forklares av genene gjennom 

markørene. Generelt kan man si at det kreves flere tusen dyr i 

referansepopulasjonen for å oppnå en sikkerhet på over 0.6 på egenskaper med en 

arvbarhet på under 0.3. 
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