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Introduksjon 
Informasjon fra unghesttester og konkurranseresultater brukes for å beregne avlsverdier i 
mange ridehestpopulasjoner. Informasjonen som benyttes er innhentet nasjonalt, det være seg 
tester for unghester, kåring av hingster, prestasjon i nasjonale konkurranser etc. Bruk og avl 
av ridehester har blitt en internasjonal industri hvor sæd transporteres over landegrensene og 
hester kjøpes og selges mellom land og kontinenter. Informasjon fra ulike tester og tidligere 
nasjonal konkurranseprestasjon utveksles imidlertid ikke mellom stambøker og går dermed 
tapt når hesten importeres til et nytt land. For at avlsverdier skal være sikre og relevante må 
en viss mengde informasjon ligge til grunn for beregningene. Dette kan være utfordrende for 
mindre populasjoner da ikke alle hingster brukes i stor grad i alle populasjoner, og deres 
avkom vises på tester eller starter i konkurranse kun hvis eier er interessert i dette. Tidligere 
studier har vist at det er stor genetisk likhet mellom ridehestpopulasjonene i Europa (Thorén 
Hellsten et al. 2008; Ruhlmann et al. 2009), og at korrelasjonen mellom tilsvarende 
egenskaper registrert i ulike stambøker er relativt høye (Thorén Hellsten et al. 2008; 
Ruhlmann et al. 2009). Dette indikerer at det burde være mulig å gjennomføre internasjonal 
avlsverdiberegning for ridehest. I denne studien er data fra Norsk Varmblod (NWB) og 
Svensk Varmblod (SWB) slått sammen for å undersøke om det var mulig å gjennomføre 
felles avlsverdiberegning for disse to populasjonene. I tillegg ville vi undersøke hvordan 
denne internasjonale evalueringen påvirket sikkerheten på hingsters avlsverdi.  
 
Materiale og metoder 

Data benyttet i denne analysen kom fra to forskjellige unghesttester i SWB OG NWB, en 
treårstest og en fireårstest. Begge testene er såkalte felttester som avvikles over én, alternativt 
to dager og er åpne for både hopper, vallaker og hingster. Under testene bedømmes hestens 
eksteriør, samt kapasitet som sprang eller dressurhest gjennom en sprang- og en 
gangartsprøve. Totalt 31.588 hester hadde informasjon fra én eller begge tester, fordeling på 
land og type test i tabell 1. Totalt 2.799 hester hadde informasjon fra både tre- og 
fireårstesten, men ingen hadde informasjon fra treårstest i én populasjon og fireårstest i den 
andre. Avstammingsinformasjon fra begge stambøker ble slått sammen og avstammingsfilene 
brukt i analysene ble laget ved å nøste avstammingen til hester med informasjon så langt bak 
som mulig, størrelse på avstammingsfiler i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Antall hester med testinformasjon fra unghesttester i Sverige og Norge, samt 
totalt antall hester i de felles analysene, og størrelse på avstammingsfiler. 

  Norge Sverige Felles 

Treårstest  110 12.101 12.211 

Fireårstest 684 19.783 20.486 

Antall hester i avstammingsfil 7.692 68.392 70.702 
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Egenskapene som ble analysert i denne studien var: type, skritt for hånd, trav for hånd, 
eksteriør, sprangteknikk og kapasitet, temperament/ridbarhet under sprangprøven, skritt under 
rytter, trav under rytter, galopp under rytter samt ridbarhet under gangartsprøven. 
 
En univariat linær dyremodel ble brukt i de genetiske analysene, som ble gjort for NWB SWB 
separat og felles. Følgende model ble brukt for alle egenskaper: 
 

������ � �	ø��� � ����� � ���������� � ���� � ������ 
  
hvor Yijklm er resultatet for hver egenskap for hvert dyr; kjønni er effekten av å være enten 
hunkjønn eller hankjønn (i=1,2), alderj er hestens alder (j=3,4,5), arrangementk er 
kombinasjonen av teststed og år for hver test, (k=1,...30) for det norske datasettet, (k=1, ... 
652) for det svenske datasettet, og (k=1, ...682) for det sammenslåtte datasettet. I de felles 
analysene ble Norge regnet som ett teststed per år innen det svenske systemet. Dyrl er den 
tilfeldige effekten av hvert dyr og eijklm er residualet. Estimering av varianskomponenter og 
prediksjon av avlsverdier ble gjort ved hjelp av DMUAI-rutinen i DMU (Madsen and Jensen, 
2008). Genetiske korrelasjoner mellom tilsvarende egenskaper i Sverige og Norge ble gjort 
med en bivariat linær model med de samme faste og tilfeldige effektene som i modellen angitt 
ovenfor. Genetisk likhet mellom populasjonene ble beregnet ved å bruke en metode utviklet 
av Rekaya et al. (1999). Da genetisk likhet ikke tar høyde for om én populasjon bidrar i større 
grad enn den andre ble også bidraget til den genetiske likheten beregnet.  
 
Resultater og diskusjon 

Det var 113 hingster som hadde avkom med testresultater i begge land.  I det norske datasettet 
hadde 108 av disse hingstene mellom 1 og 5 avkom med testdata, fire hingster hadde 6-10, og 
bare én hadde mer enn 10 testede avkom i Norge. Hingstene hadde større avkomsgrupper i 
Sverige hvor 28 hadde mer enn 100 avkom med testdata. Antall felles hingster var høyere enn 
alle parvise sammenligninger i Thorén Hellsten et al (2008), og langt høyere enn de 20 felles 
fedre som er angitt som et minimum av Mark et al (2005) for felles genetiske analyser i ulike 
populasjoner av melkekyr. Den genetiske likheten mellom SWB og NWB var på 31%, men 
SWB bidro med 98% av denne likheten, noe som var forventet gitt størrelsen på 
populasjonene.  
 
Arvegradene varierte noe mellom populasjonene, og arvegradsestimatene for NWB var 
beheftet med større usikkerhet enn estimatene for SWB. Arvegradene var imidlertid moderate 
til høye (0,15-0,74) og i samme område som estimerte arvegrader for tilsvarende egenskaper i 
andre studier (Huizinga et al. 1990; Ducro et al. 2007, Viklund et al. 2008).  
 
Den genetiske korrelasjonen mellom antatt like egenskaper i NWB og SWB varierte mellom 
0,43-0,90 (tabell 2). Egenskapene som hadde høyest korrelasjon var eksteriør, sprangteknikk, 
samt skritt under rytter, mens egenskaper med lavest korrelasjon var de to 
temperamentsegenskapene; innstilling under sprangprøve og ridbarhet under rytter, samt 
galopp under rytter.  
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Tabell 2. Genetisk korrelasjon mellom tilsvarende egenskaper målt på 
unghesttest i Norge og Sverige. 
 Genetisk korrelasjon SE 

Type 0,70 0,22 
Skritt 0,69 0,30 
Trav 0,60 0,27 
Eksteriør 0,90 0,22 
Sprangteknikk og kapasitet 0,87 0,14 
Innstiling, sprangprøve 0,43 0,22 
Skritt under rytter 0,88 0,29 
Trav under rytter 0,77 0,21 
Galopp under rytter 0,58 0,21 
Ridbarhet under gangartsprøve 0,59 0,28 
 
Sikkerheten på avlsverdiene til de 113 felles hingstene varierte fra 0,25 til 0,66 når bare 
informasjon Norge ble benyttet, tilsvarende tall for Sverige var 0,78-0,83 (tabell 3). Begge 
land fikk sikrere avlsverdier når informasjon fra det andre landet ble inkludert. 
 
Tabell 3. Gjennomsnitt sikkerhet på avlsverdier for enkeltegenskaper for 113 hingster som har avkom med 
testresultater i Norsk Varmblod (NWB) og Svensk Varmblod (SWB). Verdiene er gitt for nasjonal (NWB og 
SWB) samt felles avlsverdiberegning. Relativ økning i sikkerhet er differansen fra nasjonal til felles 
avlsverdiberegning. 

Gjennomsnitt sikkerhet Relativ økning i sikkerhet (%) 

Trait NWB SWB Felles  NWB SWB 

Type 0,31 0,83 0,85  174 2 

Skritt 0,32 0,79 0,81  149 3 

Trav 0,25 0,81 0,84  229 3 

Eksteriør 0,44 0,72 0,75  70 3 

Sprangteknikk og kapasitet 0,53 0,78 0,81  53 3 

Innstiling, sprangprøve 0,45 0,76 0,78  73 2 

Skritt under rytter 0,33 0,72 0,76  129 5 

Trav under rytter 0,66 0,75 0,79  19 5 

Galopp under rytter 0,42 0,73 0,77  82 5 

Ridbarhet under gangartsprøve 0,35 0,72 0,76  121 5 
 
 

Konklusjon 

Den store økningen i sikkerhet på avlsverdier når NWB inkluderer informasjon fra SWB viser 
at førstnevnte populasjon har mye å tjene på å inkludere informasjon fra beslektede 
populasjoner i sin avlsverdiberegning. Resultatene antyder at internasjonal avlsverdivurdering 
kan være nyttig i alle stambøker da også SWB fikk en økning i sikkerheten for de hingstene 
som hadde avkom i begge land. Denne konklusjonen støttes av positive og relativt høye 
korrelasjoner mellom egenskaper målt i de to populasjonene, og tilsvarende arvbarheter for de 
samme egenskapene.  
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