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Innledning 

De siste 8-10 årene har husdyravlen endret seg som følge av den ekspanderende 

utviklingen innen ”genomics”. Det er i dag mulig å genotype ulike husdyrraser for 

hundre-tusener av såkalte SNP-markører (single nukleotid polymorfisme), og 

mange avlsorganisasjoner har allerede genotypet tusenvis av dyr. Informasjonen 

fra disse SNP-markørene blir i stadig sterkere grad benyttet innen avlsarbeidet, og 

man ser en dreining fra det tradisjonelle avlsarbeidet mot mer bruk av 

genombasert informasjon i husdyravlen.  

 

Avlsarbeidet på NRF kjennetegnes av et bærekraftig avlsarbeid med fokus på 

funksjonelle egenskapsgrupper som fruktbarhet og helse. Disse 

egenskapsgruppene har lav arvbarhet, og krever således større dattergrupper for å 

oppnå en sikker avlsverdi, og bruk av genombasert avl vil således være ekstra 

utfordrende for disse egenskapsgruppene.  

 

Genombasert seleksjon (GS) har i mange sammenhenger blitt omtalt å kunne 

revolusjonere avlsarbeidet med en potensiell dobling av den genetiske 

fremgangen, samtidig som kostnadene reduseres betydelig (Schaeffer, 2006; 

Hayes et al. 2009). På lang sikt vil dette kanskje være tilfellet, men det forutsetter 

at sikkerheten på avlsverdiene beregnet med GS metodikk kan konkurrere med 

dagens avkomsgransking for alle egenskapene. Prinsippet rundt genombasert 

seleksjon og ulike implementeringsstrategier i NRF-avlen har vært omtalt tidligere 

(Solberg 2009). Geno sin avlsfilosofi og sitt bærekraftige avlsmål tilsier at vi også 

må ivareta de funksjonelle egenskapsgruppene som helse og fruktbarhet i denne 

sammenhengen. For disse egenskapene har det vist seg at sikkerheten på 

avlsverdien ikke foreløpig kan konkurrere med avkomsgransking. Det betyr 

imidlertid ikke at vi lar være å benytte oss av GS metodikk, men heller 

implementerer det som et tilleggsverktøy i kombinasjon med det vi vet fra før. 

 

Gevinst også i pre-seleksjon 

Dagens kriterier for innkjøp av oksekalv baserer seg på informasjon fra foreldrene. 

Kravene til seminokseemner settes slik at det blir født om lag 4000 

seminokseemner i året. For at Geno skal få kjøpt de ca. 330 oksekalvene som er 

nødvendig per år, må vi ha minst 1200 innmeldte kalver. Kalvene blir kjøpt inn 

etter en månedsvis fordeling sett i forhold til fødselsdatoen til kalven for å sikre 

maksimal utnyttelse av anleggene. Kalvene med godkjent avstamning og godt 

eksteriør blir videre vurdert i forhold til krav til kalven og kalvens mor.  



 

Med GS kan man beregne en avlsverdi til kalven så snart man har ekstrahert 

arvematerialet (DNA), genotypet prøven og analysert resultatet. Denne 

tilleggsinformasjonen kan man altså nyttiggjøre seg ved innkjøp av kalv. Data 

simuleringer viser at gevinsten med å bruke GS i pre-seleksjon er opp mot 10-12 

% (Lillehammer et al., 2010) forutsatt tilfredsstillende høy sikkerhet på GS-

verdien. I praksis vil nok gevinsten være noe mindre fordi sikkerheten på GS-

verdien ikke vil være like høy som i disse simuleringene, men selv en mer 

realistisk gevinst på 6-8 % vil være betydelig i denne sammenhengen.  

 

Hvordan utnyttes GS i pre-seleksjon 

Måten GS blir brukt på i pre-seleksjon er at man lager en samlet avlsverdi for 

kalven bestående av informasjon fra foreldrene, i tillegg til GS-verdien, en såkalt 

GWEBV (Genome Wide Estimated Breeding Value). På denne måten vil man 

kunne sikre seg at man ikke går i feil retning i forhold til for eksempel 

utelukkende å bruke en avlsverdi basert på genotyper og fenotypiske data (figur 

1). Man kan også balansere hvor mye av GS-verdien som blir vektlagt. For 

eksempel vil sikkerheten på GS-verdien variere mellom de ulike 

egenskapsgruppene. GS-verdien vil typisk være høy for egenskaper med høy 

arvegrad (for eksempel melk), mens den er mer usikker på lavarvelige egenskaper 

(for eksempel fruktbarhet og helse). Hvis GS-verdien er usikker kan den 

vektlegges mindre i den samlede GWEBV, og motsatt hvis sikkerheten er høy. 

 

 
 

Figur 1. Til avkomsgransking benyttes informasjon om slektskap og fenotyper 

(kukontrolldata). Genombasert seleksjon kan predikere en avlsverdi basert på fenotyper 

(kukontrolldata) og SNP-data. Ved å kombinere disse to informasjonskildene kan man lage 

en såkalt GWEBV (genome-wide avlsverdi). 
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Bruk av GS i praksis  

Alle innmeldte seminokseemner blir vurdert i forhold til avstamning, eksteriør og 

avlsverdier for kalven og kalvens mor. Etter denne vurderingen sitter man igjen 

med ca. 1200 seminokseemner per år. Med GS som et tilleggsverktøy vil vi nå få 

muligheten til å øke kvaliteten på de innkjøpte seminokseemnene, og dermed 

muligheten til å redusere antallet seminokseemner innkjøpt til fenotypetest på 

Øyer. Måten vi benytter GS-informasjonen på vil således ikke påvirke dagens 

ordning, men være et ekstra supplement og hjelpeverktøy til utvelgelse av 

seminokseemner. Det er imidlertid et par utfordringer som viser seg i praksis når 

vi nyttiggjør oss den nye informasjonen. Det ene er tidsaspektet fra den biologiske 

prøven ankommer Geno til vi har en GS-verdi. Ekstraksjon av DNA, selve 

genotypingen og beregning av GS-verdiene tar nødvendigvis litt tid, og alle disse 

analysene må være ferdig før logistikken rundt inntransport av seminokseemner 

bestemmes. Den andre utfordringen ligger i selve seleksjonen. Man kjøper inn 

seminokseemner etter måltall månedlig, og antallet varierer noe fra måned til 

måned. Generelt er ikke seleksjon fra små grupper ideelt, i tillegg medfører det at 

labarbeidet i.f.t. ekstraksjon og genotyping ikke optimaliseres (tidsaspektet tilsier 

at man ikke kan samle opp et visst antall prøver). 

 

 

Konklusjon 

Utnyttelse av genombasert informasjon som et tilleggsverktøy til innkjøp av 

seminokseemner viser seg å ha en gevinst i form av genetisk fremgang på opp mot 

10-12 %. Selv om disse prognosene er optimistiske vil selv en genetisk fremgang 

på 6-8 % være betydelig. Geno velger å utnytte genombasert informasjon som et 

tilleggsverktøy til dagens ordning. Dette gjør at kvaliteten på de innkjøpte 

seminokseemner økes, og antallet som kjøpes inn til fenotypetest kan reduseres.  

 

Utfordringen er derimot logistikken rundt prøvehåndtering, og tidsaspektet fra 

prøvetaking til beregnet GS-verdi. En annen utfordring, spesielt for NRF er 

ivaretakelsen av de lavarvelige egenskapene i en gemombasert kontekst p.g.a. 

lavere sikkerhet for lavarvelige egenskapsgrupper. 
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