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Innledning 

Avlsmålet inneholder alle egenskaper av økonomisk viktighet, og predikeres av totalindeksen 
(TI). Egenskapene inkludert i totalindeksen og avlsmålet kan være ulike, da indirekte 
seleksjon brukes for enkelte egenskaper. En totalindeks, der avlsverdiene til alle egenskaper 
vektes sammen av indeksvekter, har frem til nå manglet for norsk kjøttfe. Avlsverdier blir 
dermed beregnet for enkeltegenskaper og det er opp til produsenten å bestemme den optimale 
vektleggingen av disse. Dette reduserer mest sannsynlig potensialet for genetisk fremgang.  
De økonomiske verdiene til viktige egenskaper for norsk ammekuproduksjon har blitt 
beregnet og disse ble presentert under Husdyrforsøksmøtet 2011 (Åby et al, 2011). Det neste 
logiske steg er dermed å utvikle en totalindeks som kan implementeres i det norske 
avlsarbeidet med kjøttfe. I tillegg blir potensialet for genetisk fremgang ved seleksjon basert 
på denne totalindeksen evaluert.  
 
 

Material og metode 

Avlsmålet skal bestå av alle økonomisk viktige egenskaper. Åby et al. (2011) beregnet 
økonomiske verdier for 14 egenskaper under norske produksjonsforhold for to rasegrupper 
(intensiv og ekstensiv): fødselsvekt (FV), slaktevekt (SV), slakteklasse (KL), fettgruppe (FG), 
tilvekst fra fødsel til avvenning, tilvekst fra avvenning til ett års alder, tilvekst fra ett år til 
slakt, levealder ku, innkalvingsalder, kalvingsintervall (KI), kalvingsvansker, dødfødsler, 
tvillingsfrekvens og klauvlidelser. På grunn av ulike faktorer ble dette avlsmålet modifisert.  
De tre tilvekstperiodene ble redusert til to perioder: tilvekst før (Tilv1) og etter (Tilv2) 
avvenning. Fødselsvekt er en indikatoregenskap (for kalvingsvansker og tilvekst) og ble 
dermed tatt ut av avlsmålet. Kalvingsvansker ble oppdelt i direkte (fødselsforløp, FF) og 
maternal effekt (kalvingsevne, KE). I tillegg skilles det på fødselsforløp for ku og kvige. Den 
økonomiske verdien til kalvingsvansker ble brukt for alle egenskaper. Avlsverdier for kjøttfe 
predikeres i dag for 10 egenskaper: fødselsvekt, 200-dagers vekt (200-dg), 200-dagers vekt 
maternal (200-dgm), 365-dagers vekt (365-dg), slaktevekt, slakteklasse, fødselsforløp på hhv. 
kvige og ku og kalvingsevne. Slaktevekt, slakteklasse, fettgruppe og kalvingsvansker 
(fødselsforløp og kalvingsevne) er dermed inkludert både i avlsmålet og seleksjonsindeksen. 
De resterende avlsverdiene ble brukt til å predikere egenskapene i avlsmålet gjennom 
genetiske korrelasjoner. Estimater for de genetiske korrelasjonene basert på norske data 
(TYR) ble brukt, men estimater var ikke tilgjengelig for alle kombinasjoner av egenskaper, 
spesielt mellom egenskapene i seleksjonsindeksen og avlsmålet. Manglende korrelasjoner ble 
funnet i litteraturen. Likevel manglet korrelasjoner mellom flere egenskaper, eller estimatene 
ble funnet til å variere betydelig mellom ulike kilder. Det ble dermed valgt å redusere 
avlsmålet ved å kutte ut levealder ku, innkalvingsalder, tvillingfrekvens og klauvlidelser. 
Tabell 1 viser de økonomiske verdiene for egenskapene i det reduserte avlsmålet.   
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Tabell 1: Økonomiske verdier (EURO per enhet per ammeku og livstid) for egenskapene i det reduserte 

avlsmålet for to rasegrupper  

Egenskap og enhet Intensiv Ekstensiv  

Kalvingsintervall, dag -1.47 -0.97  
Dødfødsler, % -5.15 -2.93  
Fødselsforløp, kvige, klasse -31.75 -28.26  
Fødselsforløp, ku, klasse -31.75 -28.26  
Fødselsforløp, klasse -31.75 -28.26  
Tilvekst, g/dag    
   Fødsel-avvenning 0.18 0.20  
   Avvenning-slakt 0.58 0.54  
Slaktevekt, kg 5.57 5.05  
Klasse  34.98 25.92  
Fettgruppe -16.74 -24.46  

 
 
Indeksvektene (a*), ble estimert ved å bruke metodikken utviklet av Schneeberger et al. 
(1992):  

 
 
hvor  er den inverse n×n genetiske kovarians matrisen for de n egenskapene i 
totalindeksen,  er en n×m genetisk (ko)varians matrise mellom de n egenskapene inkludert 
i totalindeksen og de m egenskapene inkludert i det reduserte avlsmålet. Kovarians matrisene 
er ikke vist her. 
 
Potensialet for genetisk fremgang ved å bruke totalindeksen som basis for seleksjon ble 
evaluert for åringer som er seleksjonstrinnet med høyest seleksjonsintensitet. Avlsverdier for 
kalver født i 2010 ble brukt. Fordi sikkerheten på avlsverdiene varierer mye mellom 
egenskaper og individer, ble det kun brukt åringer som hadde egen registrering på 200-dagers 
vekt samt mor med registrert 200-dagers vekt. Denne kombinasjonen gir den høyeste 
sikkerheten for 200-dg og 200-dgm under dagens forutsetninger. Potensialet for genetisk 
fremgang (∆G) ble beregnet ut fra følgende formel: 
 

  
 
hvor  er korrelasjonen mellom totalindeksen og avlsverdi for egenskap i,  er 
sikkerheten til totalindeksen, i er seleksjonsintensiteten for okser (o) og kviger (k),  er det 
genetiske standardavviket til egenskap i og L er generasjonsintervallet. 
Estimater for seleksjonsintensitet og generasjonsintervall ble beregnet ut fra data fra Hereford, 
som tradisjonelt har vært den mest tallrike rasen. Seleksjonsintensiteten var 1,76 og 0,34, 
mens gjennomsnittlig generasjonsintervall ble beregnet til 4,4 og 2,9 år for okser og kviger, 
respektivt. Sikkerheten til totalindeksen ble beregnet til 0,57 og 0,56 for den intensive og 
ekstensive rasegruppa. Korrelasjonen mellom totalindeksen og individuelle avlsverdier er vist 
i Tabell 2. Korrelasjonene er endret for enkelte egenskaper slik at positive korrelasjoner er 
ønsket for alle egenskaper (dvs. seleksjon basert på totalindeksen vil føre til genetisk 
fremgang i egenskapen).  
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Tabell 2: Korrelasjoner mellom totalindeksen og individuelle avlsverdier (intensiv rasegruppe vist over 

diagonal, ekstensiv rasegruppe under)  

 FFkv FFku KE FV 200-dg 200-dgm 365-dg SV KL FG TI 
FFkv  -0.12 0.72 -0.72 -0.34 -0.21 -0.28 -0.25 -0.02 -0.03 -0.29 
FFku -0.25  0.14 -0.07 -0.15 0.18 -0.10 -0.22 -0.28 -0.16 -0.20 
KE 0.76 0.08  -0.67 -0.30 -0.20 -0.23 -0.24 -0.02 -0.11 -0.25 
FV -0.68 0.18 -0.39  0.57 0.17 0.37 0.31 0.04 0.03 0.42 
200-dg -0.30 0.16 -0.16 0.51  -0.50 0.85 0.64 -0.07 -0.17 0.64 
200-dgm -0.08 0.14 0.05 0.19 -0.51  -0.31 -0.16 0.21 0.23 -0.05 
365-dg -0.12 0.15 0.07 0.43 0.85 -0.20  0.82 -0.04 -0.08 0.84 
SV -0.06 0.13 0.18 0.41 0.69 -0.11 0.91  0.39 0.23 0.98 
KL 0.21 0.03 0.20 -0.08 -0.17 0.08 -0.08 0.18  0.63 0.45 
FG 0.08 0.11 0.11 0.00 0.04 -0.04 0.03 0.01 0.05  0.24 
TI -0.06 0.18 0.20 0.49 0.67 -0.10 0.91 0.98 0.22 0.09  
 
 
Grunnet ugunstige korrelasjoner mellom totalindeksen og avlsverdiene for enkelte 
egenskaper, f.eks kalvingsegenskapene, ble det utviklet to alternative indekser for å hindre 
genetisk tilbakegang i disse egenskapene. Dette ble gjort ved å endre indeksvektene til 
egenskapene slik at den genetiske endringen var 1) ingen endring i kalvingsegenskapene FFkv 
og FFku  og 2) genetisk fremgang i FFkv og FFku.   
 
 
Resultater 

 
Tabell 3 viser de beregnede indeksvektene for de tre alternative totalindeksene.   
 
Tabell 3: Indeksvekter for de tre alternative totalindeksene  

 TI TIalt.1 TIalt.2  

 Intensiv Ekstensiv Intensiv Ekstensiv Intensiv Ekstensiv 
Fødselsvekt -0,80 -0,58 -0,80 -0,58 -0,80 -0,58 
200-dagers vekt 1,48 1,32 1,48 1,32 5,92 1,32 
200-dagers vektm 2,65 2,43 2,65 2,43 2,65 2,43 
365-dagers vekt 5,82 5,35 5,82 5,35 5,82 5,35 
Slaktevekt 49,82 39,06 49,82 39,06 49,82 39,06 
Slakteklasse -11,65 -19,95 -11,65 -19,95 -11,65 -19,95 
Fettgruppe -67,03 -57,99 -469,21 -57,99 -603,27 -318,95 
Fødselsforløp 
kvige 

-244,74 -221,40 -367,11 -221,40 978,96 -221,40 

Fødselsforløp ku -47,94 -42,41 -47,94 -42,41 -47,94 -42,41 
Kalvingsevne 9,78 9,08 9,78 9,08 9,78 9,08 
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Tabell 4 viser den forventede genetiske respons i alle inkluderte egenskaper i totalindeksen 
når seleksjon er basert på de tre totalindeksene. 
 

Tabell 4: Forventet genetisk respons når seleksjon er basert på tre ulike totalindekser 

  ∆G/år 

  TI  TIalt.1  TIalt.2 

  Intensiv Ekstensiv  Intensiv Ekstensiv  Intensiv Ekstensiv 

Egenskap Enhet         

Fødselsvekt Kg 0,2148 0,2551  0,1105 0,2551  0,0394 0,1738 

200-dagers vekt Kg 1,8514 1,9130  1,6534 1,9130  1,1883 1,7089 

200-dagers vektm kg -0,1055 -0,0215  -0,2822 -0,0215  -0,0022 -0,0022 

365-dagers vekt Kg 3,2101 3,5397  2,9986 3,5397  2,5735 3,3887 

Slaktevekt Kg 3,6167 3,6813  3,4788 3,6813  3,1857 3,5884 

Slakteklasse Klasse 0,0561 0,0279  0,0279 0,0279  0,0621 0,0335 

Fettgruppe Gruppe  0,0284 0,0108  0,0214 0,0108  0,0314 0,0124 

Fødselsforløp kvige Klasse -0,0075 -0,0016  0,0002 -0,0016  0,0046 0,0043 

Fødselsforløp ku Klasse -0,0042 0,0039  -0,0051 0,0039  -0,0043 0,0026 

Kalvingsevne Klasse -0,0020 0,0016  -0,0002 0,0016  0,0013 0,0031 

 
Det forventes dermed at seleksjon basert på totalindeksen (TI) vil føre til økt tilvekst (høyere 
FV, 200-dg, 365-dg og SV). I tillegg er fremgang i slakteegenskapene forventet. Derimot er 
det ventet en tilbakegang i kalvingsegenskapene, spesielt for den intensive rasegruppa. Ved å 
øke vektleggingen på fødselsforløp for kvige og ku i de alternative indeksene (TIalt.1 og TIalt2) 
vil den genetiske fremgangen for produksjonsegenskapene reduseres.   

 

Konklusjon 

Seleksjon basert på indeksen som er presentert her vil føre til økt tilvekst og bedret 
slaktekvalitet, men mer kalvingsvansker. Alternative seleksjonsindekser kan utvikles for å 
hindre denne negative utviklingen. Totalindeksen som er presentert her representerer en 
betydelig forbedring av det norske avlsarbeidet med kjøttfe. 
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