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God balanse i avlsmålet 
Geno sin visjon er "avler for bedre liv". Denne visjonen passer godt med vårt fokus på gode 
og funksjonelle bruksegenskaper som tar hensyn til dyrets velferd og funksjonalitet. 
Avlsmålet i Geno sikrer en god balanse mellom produksjon, helse og funksjonalitet (Tabell 
1). Et mål for Geno er å bevare og videreutvikle dagens konkurranse fortinn med vekt på god 
helse og fruktbarhet som sikrer et bærekraftig avlsarbeid. I tillegg er det kort avstand mellom 
FoU og våre medlemmer, noe som skaper en god samfunnskontakt og sikrer kompetanse ut til 
våre medlemmer.  
Et bredt avlsmål med mange egenskaper har bidratt til at NRF-kua mjølker bra, produserer 
mye kjøtt, har god fruktbarhet og helse, sterke bein og gode jur. I tillegg kalver den lett og er 
svært livskraftig. Dette har vært mulig å få til gjennom et effektivt registreringssystem og 
villighet blant våre medlemmer til å vektlegge helse og fruktbarhet. Dette ble også lagt merke 
til gjennom rapporten om verdens dyregenetiske ressurser som ble utarbeidet av FAO (FAO, 
2007)  
 
Tabell 1. Avlsmål for NRF. 

Egenskap Vekt (%) 
Produksjon, melk 28 
Mastitt 21 
Fruktbarhet 
Jur 

18 
15 

Bein 
Kjøtt 
Lynne 
Andre sjukdommer 
Utmjølking 
Kalvingsvansker 
Dødfødsler 

6 
6 
2 
2 
1 

0,5 
0,5 

 
Nye utfordringer med ny teknologi 
Hele genomet (arvestoffet) til storfe ble kartlagt i 2009 (Bovine HapMap Consortium, 2009). 
Samtidig ser vi at utviklingen innen 'genomics', og den teknologiske utviklingen har 
muliggjort det vi kaller genombasert seleksjon. Genombasert seleksjon er en avlsmetode som 
gjør det mulig å selektere avlsdyr før dyret selv viser egenprestasjon, eller prestasjon gjennom 
avkom. Metodikken baserer seg på genetiske markører som viser en sammenheng til de ulike 
egenskapene. Metodikken beregner effekten av de genetiske markørene, og summen av 
effekten til et utvalg av bestemte gen markører brukes som mål for de ulike egenskaper 
(Meuwissen m.fl., 2001; Solberg, 2009). Genombasert seleksjon har nokså god sikkerhet for 
økonomisk viktige egenskaper, og egenskaper med høy arvegrad som for eksempel 
produksjon, mens dårligere sikkerhet for egenskaper med lav arvegrad, typisk helse og 
fruktbarhet (Solberg m.fl., 2011). Det vil derfor være en risiko for at økonomisk viktige 
egenskaper tillegges mer vekt i seleksjonen, og at et bredt og bærekraftig avlsmål snevres inn 
ved for sterk vektlegging av genombasert seleksjon.  
 
Geno har derfor valgt en litt forsiktig strategi ved at vi utnytter genombasert seleksjon som 
pre-seleksjon og som et tilleggsverktøy ved innkjøp av seminokseemne. På denne måten 
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sikrer vi at helheten og alle egenskaper i avlsmålet blir ivaretatt. Det er også vanlig å 
kombinere genetisk informasjon med foreldremiddelet (gitt at vi kjenner foreldrenes 
avlsverdi), til en såkalt 'blended verdi', eller GEBV.  
 
God samfunnskontakt 
Geno ligger fremst i en verdikjede ift matproduksjon, og flere utviklingstrekk peker nå i 
retning sterkere fokus på økt matproduksjon. Bla. gir stortingsmeldinga "Velkommen til 
bords" tydelige signaler om en produksjonsøkning i tråd med befolkningsveksten. Spørsmålet 
er om økt produksjon går på bekostning av krav til kvalitet og bærekraftighet, og dermed også 
dyrevelferden? Uansett ligger det forventninger om en mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige 
ressurser og innsatsfaktorer i tiden fremover.  
 
Geno ser det som en klar samfunnsverdi å opprettholde en stor nok genetisk variasjon til å 
møte kommende behov for tilpasning av husdyra til fremtidens miljø, klima, 
produksjonssystem og markedsbehov. Genetisk variasjon (diversitet) er en forutsetning for 
tilpasning og sikring av fremtidens matproduksjon. Seleksjon for kun et fåtall egenskaper 
medfører tap av genetisk variasjon, og kan begrense mulighetene for å vektlegge andre 
egenskaper en gang i fremtiden. Balansen mellom det markedet og samfunnet krever, 
implementering av ny teknologi, økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt vil derfor ha en 
kontinuerlig fokus i vår organisasjon.  
 
Sikrer høy kompetanse 
For å ivareta balansen mellom det bærekraftige avlsarbeidet og den stadig økende 
konkurransesituasjonen nasjonalt og internasjonalt kreves høy kompetanse på flere områder. 
Vi skal være raskt på banen med å implementere den nyeste teknologien og noen ganger først 
ute med nye produkter, men samtidig skal vi ivareta de genetiske ressursene på en bærekraftig 
måte. For å lykkes med dette er det viktig med kunnskapsrike medarbeidere og gode nettverk. 
Heldigvis har vi i Geno gjennom flere FoU prosjekter nasjonalt og internasjonalt skaffet oss et 
godt nettverk og god kunnskap, noe som sikrer at vi er del av utviklingen og at avstanden 
mellom FoU og implementering av ny teknologi er kort. Dette gjelder både innen avl, 
reproduksjonsbiologi, produksjon og veterinærfaget.  

Ift fremtidig kompetanse på disse områdene er det derfor viktig at vi også i fremtiden sikrer 
oss god kompetanse på alle områder som i sum bidrar til et bærekreftig og konkurransedyktig 
avlsarbeid. Dette vil igjen bidra til fokus på god dyrevelferd. God kompetanse er for oss helt 
vesentlig for at dyrevelferd også kan ivaretas i praktisk dyrehold. Kompetansen om 
dyrevelferd og dyrs behov må være tilstrekkelig til at dyreholder fullt ut forstår hensikten med 
bestemmelsene i loven, og dermed forebygge velferdsproblemer og finne tiltak hvis 
velferdsproblemer oppstår.  

Vekt på bruksegenskaper som sikrer god dyrevelferd  
Generelt har mange internasjonale avlsorganisasjoner hatt en betydelig vekt på 
produksjonsegenskaper på bekostning av funksjonelle egenskaper, bl.a. på grunn av dårlige 
systemer for registreringer av helseopplysninger og manglende opplysninger om kuas 
fruktbarhet. Dette har medført at mange har problemer med kuas fruktbarhet, vanskelige 
kalvinger og mye bruk av antibiotika på grunn av dårlig helse. Gjennom vårt datterselskap 
Geno Global har vi gjennom flere år høster mye erfaring med krysninger mellom for 
eksempel Holstein og NRF. Vi ser at vår genetikk og de egenskapene NRF besitter bidrar til 
en bedre totaløkonomi enn mange rene raser. Dette skyldes i vesentlig grad forbedret 
fruktbarhet, mindre sykdom, lettere kalvinger, bedre holdbarhet og bedre fôreffektivitet 
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(www.geno.no). Disse fakta sammen med erfaring med at innkryssing av NRF gir en enklere 
hverdag for melkeprodusenten bidrar vesentlig til forbedret dyrevelferd.  
 
Konklusjon 
Geno sikrer at dyrevelferdslovens krav til husdyravl blir fulgt gjennom et balansert avlsmål 
som sikrer friske, funksjonelle og livskraftige dyr. Dette gjør vi gjennom å vektlegge 
egenskaper som helse, fruktbarhet og funksjonalitet i avlsmålet. Geno sikrer også god 
samfunnskontakt, høy kompetanse og balansen mellom ny teknologi/konkurransekraft og 
biologi ved at vi sørger for kort avstand mellom forskning/utvikling og samfunnets krav og 
behov. Dette er i tråd med Geno sin visjon "Avler for bedre liv". 
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