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Innledning 

Geitavlen har vært inne i en stor omlegging de siste 5-10 årene. Den samlede avlsframgangen 
vurderes nå å være god (Blichfeldt, 2011). Dette tolker vi som at avlstiltaka våre er 
hensiktsmessige, og at kvaliteten i registreringene, avlsverdivurderingene og 
seleksjonsarbeidet er tilfredsstillende. 
 
Det er likevel ingen grunn til å lene seg tilbake og hvile på laurbærene. Strukturen i næringa 
endrer seg mye om dagen der ”Friskere geiter” er en viktig premissgiver. Når smitte-
saneringen er sluttført om et par år regner vi med å ha minst 50 aktive og motiverte 
avlsbesetninger som tar ansvaret for avlsframgangen, og vi håper å øke antallet til 75-100 
avlsbesetninger om noen år. Avlsbesetningene vil som hovedregel være enkeltbesetninger 
som avkomsgransker bukker i egen flokk, og vi har antakelig ikke mer enn to bukkeringer 
igjen med til sammen 10-12 avlsbesetninger. 
 
Semin har blitt et svært viktig avlstiltak. Alle avlsbesetningene er pålagt å inseminere så mye 
at de får minst 3 nye geiter med seminfar i produksjon hvert år, og de aller fleste prøve-
bukkene har en seminbukk som far. 
 
Seminbukkene velges blant de 100-150 avkomsgranskede bukkene (2,5 år gamle, med 5-10 
døtre halvvegs i sin første laktasjon) og blant de 500 kårede bukkene (0,5 år gamle, ingen 
egne avkom). Det aller viktigste utvalgskriteriet er den samlede avlsverdien. 
 
Informasjonsmengden for den enkelte bukk er liten, og det skaper usikkerhet i utvalget (lav 
korrelasjon mellom beregnet og sann avlsverdi). Vi har i tillegg en annen usikkerhet i 
utvalget. Er avlsverdien beregnet i en besetning sammenlignbar med avlsverdien i en annen 
besetning? 
 
Skal avlsverdiene være sammenlignbare, må vi ha gode genetiske bånd mellom besetningene. 
Dette innlegget vil ta for seg styrken i de genetiske båndene i geitavlen. 
 
Materiale og metode 

I avlsverdivurderingen prøver vi å skille mellom hvor stor del av et dyrs prestasjon, eller 
observasjon, som er bestemt av dyrets avlsverdi, av besetningsmiljø og av andre miljøforhold. 
Hvis det genetiske gjennomsnittet i besetningene varierer ved starten av et avlsprogram, er det 
nødvendig med genetiske bånd for å skille forskjeller i avlsverdier fra besetningsmiljø (Kuehn 
et al., 2008a). 
 
Vi har brukt en metode utviklet av Lewis et al. (1999, 2005) for å studere genetiske bånd i 
denne undersøkelsen.  
 
Datasettet er fra Geitkontrollen og er det samme som brukes i de rutinemessige 
avlsverdiberegningene. Slektskapsfila inneholdt 400 496 individer. 
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Observasjonen ”geitas første fettmåling i første laktasjon” (arvegrad 0,25) ble brukt som 
egenskap i beregningen av genetiske bånd. Antall observasjoner var totalt 168 526 i til 
sammen 866 besetninger. Vel 300 av disse besetningene er aktive medlemmer i 
Geitkontrollen i dag. Aktive avlsbesetninger var 81, 37 av dem i 8 bukkeringer og 44 
enkeltbesetninger. 
 
Styrken i de genetiske båndene mellom to besetninger uttrykkes som en 
besetningskorrelasjon. Som vist i Figur 1 så synker usikkerheten i sammenligningen av 
beregnede avlsverdier mellom besetninger med økende besetningskorrelasjonen. Når 
besetningskorrelasjonen er fra 0,1 og oppover, er de genetiske båndene meget gode og 
usikkerheten lav. Er den fra 0,025 og nedover, er båndene dårlige og usikkerheten høy. 
 

 
 

Figur 1. Sammenhengen mellom besetningskorrelasjonen som uttrykker styrken i de genetiske båndene og 

graden av usikkerhet knyttet til sammenligning av beregnede avlsverdier mellom besetninger. Grunnlaget for 

vurderingen av besetningskorrelasjonen er hentet fra Kuehn et al., 2008b 

 
Resultater 

Avlsbesetningene 

Vi beregnet først de parvise besetningskorrelasjonene mellom hver enkelt av de totalt 81 
aktive avlsbesetningene som inngikk i analysen. Resultatene ble vurdert innen hver av de 8 
aktive bukkeringene (Tabell 1), og deretter samlet for alle avlsbesetningene under ett  
(Figur 2). 
 
Tabell 1. Besetningskorrelasjoner mellom besetningene innen den enkelte bukkering 

Bukkering Medlemmer 
Besetningskorrelasjon 

Gj.snitt Min Maks 
61 5 0,21 0,15 0,28 

111 4 0,24 0,14 0,33 
144 5 0,36 0,29 0,46 
152 5 0,22 0,11 0,33 
153 4 0,25 0,24 0,26 
184 8 0,40 0,31 0,47 
193 3 0,32 0,30 0,33 
199 3 0,18 0,16 0,21 

 
Resultatene viser at de genetiske båndene mellom besetninger innen en bukkering er meget 
gode, med besetningskorrelasjoner i området 0,2-0,4 (Tabell 1). 
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Figur 2 viser resultatene for alle 81 avlsbesetningene samlet. Gjennomsnittet av alle parvise 
korrelasjoner mellom en avlsbesetning og de 80 andre er 0,036. Hovedtyngden av 
besetningene har dårlige genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon under 0,025) 
eller mindre gode genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon 0,025-0,05) til de 
andre avlsbesetningene. Det er kun ¼ av avlsbesetningene som har en gjennomsnittlig 
besetningskorrelasjon på 0,05 eller høyere og som faller i kategorien gode genetiske bånd. 
 

 
 

Figur 2: Gjennomsnittlig besetningskorrelasjon mellom den enkelte avlsbesetningen og alle de andre 

avlsbesetningene (81 avlsbesetninger totalt) 

 
Bruksbesetningene 

Vi beregnet også den gjennomsnittlige besetningskorrelasjonen for en og en bruksbesetning 
mot alle de 81 avlsbesetningene (Figur 3). De aller fleste av bruksbesetningene har dårlige 
genetiske bånd til avlsbesetningene (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon under 0,025), og 
kun tre av dem har gode genetiske bånd (gjennomsnittlig besetningskorrelasjon over 0,05). 
 

 
 

Figur 3: Gjennomsnittlig besetningskorrelasjon mellom den enkelte bruksbesetningen og de 81 

avlsbesetningene. 

 
Diskusjon 

Besetningene i en bukkering har felles bukkehold og både prøvebukker og elitebukker får 
avkom i de fleste av besetningene i ringen. Besetningskorrelasjonen som vi nå har beregnet, 
viser at bukkeringene har fungert godt med tanke på å lage gode genetiske bånd innen ringen 
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(Tabell 1). Seleksjon av prøvebukker og rangering av avkomsgranskede bukker på tvers av 
besetninger innen bukkeringen har dermed vært beheftet med liten usikkerhet knyttet til 
besetningens genetiske nivå. 
 
Semin har vært et avlstiltak i mange år, og vil gi genetiske bånd mellom besetninger på tvers 
av bukkeringene. Inseminasjonsteknikken var tidligere vanskelig og innlegget måtte utføres 
av en veterinær eller semintekniker. Semin ble derfor brukt i et lite omfang i bare noen få 
ringer. Fra midt på 2000-tallet ble inseminasjonsteknikken forenklet (såkalt ”skudd i blinde”), 
og geiteholderne fikk tillatelse til å utføre innlegget selv. Dette har ført til økt bruk av semin, 
og i avlsbesetningene vil nå vanligvis 10-20 % av påsatte geiter ha seminfar. 
 
Vi har hatt forhåpninger/forventninger til at den økte seminbruken skulle gi gode genetiske 
bånd mellom dagens aktive avlsbesetninger. Dette har dessverre ikke slått til (Figur 2). 
Seleksjon av seminbukker fra avlsbesetningene kan dermed være beheftet med noe 
usikkerhet. I verste fall velger vi en bukk som ikke skulle vært valgt fordi 
besetningens/ringens avlsnivå er overvurdert, eller vi unnlater å ta inn en bukk fordi 
avlsnivået er undervurdert. Avlsframgangen kan dermed bli mindre enn den ville blitt om de 
genetiske båndene mellom alle avlsbesetningene var gode. 
 
Resultatene viser at det er vanskelig å lage et avlssystem på geit som på noen få år gir gode 
genetiske bånd. Det er grunn til å håpe og tro at de genetiske båndene mellom 
avlsbesetningene blir sterkere etter hvert. Alle avlsbesetningene er pålagt å inseminere, og det 
gir døtre etter seminbukkene i alle besetningene. Om få år vil de aller fleste geitene i 
avlsbesetningene ha en seminbukk som far, farfar og/eller morfar. 
 
Beregning av genetiske bånd mellom avlsbesetningene vil bli tatt inn som et nytt element i 
kvalitetssikringen av avlsarbeidet på geit framover. 
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