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Nya avelsvärden för semintjurar av köttras i december
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Framgångsfaktorer för genomisk 
selektion

Storleken på referenspopulationen = djur som har både 
traditionella avelsvärden och är DNA-typade

Kvalitet  på och mängden observationer = fortfarande viktigt 
att vara med i kontrollen

Bra metoder för beräkningar av avelsvärden och val av 
genetiska markörer
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Antalet djur i referensen har betydelse!

Source: Goddard 
(2009)
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Referenspopulationens storlek*

Tjurar Kor

Holstein 35 681 40 443

SRB/FAY/RDM 9 208 40 988

Jersey 2 692 20 857

6

*augusti 2018
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4 selektionsvägar
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Formel för genetiskt framsteg

ΔT = (rTI * i * δT) / L

ΔT = årligt genetiskt framsteg

rTI = samband mellan index och avelsmål

i = selektions differential  

δT = variationen i avelsmålet

L =  generationsintervallets längd

• Välj unga föräldrar som är högt selekterade och som har avelsvärden med höga 

säkerhet
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Säkerhet på genomiska avelsvärden

-säkerheten har fördubblats med GS
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Förändring av generationsintervallet, Holstein
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Användning av olika tjurkategorier

2016 2017 2018

Avkommeprövade tjurar 8 3 6

“Genomiska” tjurar 91 96 93
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Före introduktionen av genomisk selektion var andelen avkommeprövade tjurar 75 %!
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Genetisk trend, Holstein-tjurar
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Genetisk trend, SRB-tjurar
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Genetisk trend, jersey-tjurar
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Genetiskt framsteg för juverhälsa hos 
Holstein, både semintjurar och kor
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När medeltalet för 
tjurarna är högre 
än medeltalet för 

hondjuren så 
förbättras kornas 
medelavelsvärde
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Årligt genetiskt framsteg hos kor i 
NTM (totalindex)

Årligt genetiskt framsteg för kor I NTM

2000-2008 2009-2012 2013-2017

Holstein 1,85 2,61 2,82 (+52%)

SRB/FAY/RDM 1,88 2,34 2,11 (+12%)

Jersey 1,75 2,24 2,57 (+47%)
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Omrangering efter genomisk test, 
kvigor Holstein

Medeltal för index och säkerhet för index, N = 107

Före GS Efter GS Skillnad Största ökning Största minskning

NTM 8 8 0 +15 -15

Mjölkindex 106 (29) 106 (67) 0 (+38) +15 -22

Fruktsamhet 104 (17) 103 (42) -1 (+25) +11 -12

Juverhälsa 102 (23) 103 (56) 0 (+33) +15 -10

Juver 102 (25) 102 (60) 0 (35) +14 -19
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Andra effekter av genomisk 
selektion

Kortare generationsintervall gör att risken för inavel ökar/år 

Fler genetiska defekter har identifierats
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Från urval mellan familjer till urval inom familjer

Traditionell BLUP Genomisk avelsvärdering

Inavel och genomisk selektion

Helsyskon
-grupp 1 Helsyskon

-grupp 2 Helsyskon
-grupp 1

Helsyskon
-grupp 2
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Inavelsnivå SRB/RDM/FAy
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Inavelsnivå europeisk Holstein
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Fler funna genetiska defekter
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Genomisk selektion
-en möjlighet för avelsprogram för köttraser

I den genomiska eran är fenotyper fortfarande ”the KING”

Vi behöver att fortsätta att registrerar intressanta egenskaper

Fenotyper kostar mer att ta fram än DNA-profiler
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Fler köttrasdoser används till 
mjölkkor

Antalet mjölkraskvigor som DNA-testas ökar

Användningen av könssorterade doser ökar

Ökat intresse för användning av köttrassemin i 
mjölkkobesättningar
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Intressanta egenskaper för 
mjölkproducenterna

Kalvningar far, överlevnad

Kalvningar far, kalvningsförlopp

Kalvöverlevnad under uppfödning

Olika egenskaper för köttraser och mjölkkor?

Olika egenskaper för kvigor och kor!
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Intressanta egenskaper för 
ungdjursuppfödaren

Kön

Tillväxt

Slaktkroppsegenskaper

Fodereffektivitet

Överlevnad under uppfödning
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Intressanta egenskaper för 
självrekryterande besättningar

Kalvningar far och morfar, överlevnad

Kalvningar far och morfar, kalvningsförlopp

Kalvöverlevnad

Tillväxt

Slaktkroppsegenskaper

Fodereffektivitet

Fruktsamhet

Övrigt, (lynne, exteriör, marmorering)
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• Möjligheter för köttraser med Genomisk 

Selektion

• Behöver vi en referenspopulation bestående av tusentals 

genotypade tjurar med hög säkerhet på skattade 

avelsvärden?

Ja, vi behöver en stor referenspopulation. Ju högre 

säkerhet som de DNA-typade djuren har ju bättre. Därför 

är tjurar bättre än kor och semintjurar bättre än gårdstjurar.

Kan vi samarbete med andra länder för att skapa en 

referenspopulationen? Fenotyper via Interbeef? 

Regelbundna uppdateringar av genomiska resultat för 

redan DNA-typade djur. 
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• Möjligheter för köttraser med Genomisk 

Selektion

• En referenspopulation per ras?

• Om vi använder en testpanel med 50 000 markörer kan vi 

bara arbete inom ras (-grupp). Hereford och Angus är egna 

grupper. Kanske kan Charolais och Limousin hanteras 

tillsammans? Hur gör vi med de andra raserna?

• Provtagning: blodprov på djur i fält och semindos för AI-

tjurar. (Lagra blodprov för senare analyser?)
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Enkät inför WCC 2018
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Enkät juni 2018

Kontakt togs med följande länder
• Frankrike

• USA

• Kanada

• Irland

• Australien
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Frågor
Har ert land genomiska avelsvärden för Charolais?

Hur många renrasiga Charolaistjurar ingår i referenspopulationen?

Ingår även renrasiga Charolaiskor i referenspopulationen?

För vilka egenskaper har ni genomiska avelsvärden?

Hur mycket ökade säkerheten på skattade avelsvärden för ungtjurar och 
avkommeprövade tjurar efter introduktionen av genomiska avelsvärden?

Har ert land ett internationellt samarbetar för beräkning av genomiska 
avelsvärden?

Vilka förändringar av de nationella avelsvärderingarna kan man förvänta 
sig de kommande 2-3 åren?
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Har ert land genomiska 
avelsvärden för Charolais?
Land Kommentar

Frankrike Ja, flerstegmetod, arbetar med att ta fram single step

USA Ja, använder single step avelsvärdering sedan december 2017

Kanada Ja, använder single step avelsvärdering sedan juli 2018

Australien Inte än, single step avelsvärdering kommer att införas i slutet av 2018

Irland Ja, har använt genomiska avelsvärden sedan 2015, multi-breed avelsvärderingar som 

även använder information från korsningar, arbetar med att ta fram en single step metod 
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Hur många renrasiga Charolais tjurar ingår i 
referenspopulationen?

Land Kommentar

Frankrike dBW, dCE, dWW210, dMTS, dSTS and dBT. 20’-22’ (total) / 1.800-2.000 (high accuracy)

mCE and mWW210.                                        5.900-6.700 / 1.100

SA, CC and CW.                                               3.100-3.600 / 1.000

USA 1018 genotypade tjurar

Kanada 1365 tjurar i testkörning

Australien 1339 LD and 60 HD (+National BREEDPLAN evaluation 22’ bulls and 153’ dams)

Irland se kommande bild
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Antal genotypade djur i Irland

Kategori Total CH

Antal djur 1.163.748 257.624

Härstamningsdjur 173.343 39.774

Renrasiga, ej stamboksförda 81.058 21.940

Semintjurar 5.382 470

Gårdstjurar 60.795 16.888

Kor (renrasiga och korsningar) 612.169 112.869
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Ingår även renrasiga Charolais hondjur i 
referenspopulationen?

Land Kommentar

Frankrike Ja

USA Ja

Kanada Ja, några

Australien Ja, några

Irland Ja

36
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För vilka egenskaper har ni genomiska 
avelsvärden?

Land Kommentar

Frankrike dBW, dCE, mCE, dWW210, mWW210, dMTS, dSTS,dBT, SA, CC and CW

USA dCE, mCE, BW, WW, YW, MILK, total maternal, scrotal, CW, REA, fat and marbling

Kanada CE, BW, WW, YW, MILK, CWT, REA, fat and marbling

Australien

Irland Alla traditionella kalvnings tillväxt och slaktkroppsegenskaper 
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Hur mycket ökade säkerheten på skattade avels-
värden för ungtjurar och avkommeprövade tjurar 
efter introduktionen av genomiska avelsvärden?

Land Kommentar

Frankrike Se kommande bild

USA Se kommande bild

Kanada Se kommande bild

Australien

Irland Marginella förbättringar av säkerheten på de genomiska avelsvärdena

38



www.vikinggenetics.com

Hur mycket ökade säkerheten på skattade avels-
värden för ungtjurar och avkommeprövade tjurar 
efter introduktionen av genomiska avelsvärden?
Frankrike

Egenskap IFNAIS

dBW + dCE

mWW210

Säkerhet härstamningsindex,

avelsvärden

Förbättring av säkerheten på 

genomiska avelsvärden

Förbättring av säkerheten på 

genomiska avelsvärden

0.10 +0.27 +0.10

0.30 +0.18 +0.06

0.50 +0.10 +0.03

0.70 +0.04 +0.01
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Hur mycket ökade säkerheten på skattade avels-
värden för ungtjurar och avkommeprövade tjurar 
efter introduktionen av genomiska avelsvärden?
Kanada WW

# of progeny EPD GEPD Difference

0 0.19 0.38 +0.19

20 0.43 0.53 +0.10

30 0.47 0.55 +0.08

277 0.78 0.78 +0.00
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Hur mycket ökade säkerheten på skattade avels-
värden för ungtjurar och avkommeprövade tjurar 
efter introduktionen av genomiska avelsvärden? 
Kanada

Egenskap # djur Säkerhet GEPD Säkerhet EPD Skillnad

CE 1081 0.36 0.22 +0.14

BW 1365 0.65 0.40 +0.25

WW 1365 0.42 0.25 +0.17

YW 1365 0.33 0.18 +0.15

MILK 1365 0.25 0.14 +0.11

CWT 1365 0.16 0.10 +0.06

REA 1365 0.17 0.08 +0.09

Fat 1365 0.16 0.10 +0.06

Marmorering 1365 0.15 0.07 +0.08
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Har ert land ett internationellt samarbetar för 
beräkning av genomiska avelsvärden?

Land Kommentar

Frankrike Nej

USA AICAs medarbetare ligger i framkant vad gäller aktiviteter relaterade till internationell 

tillämpning av genomisk selektion (Nej)

Kanada Inte än

Australien Ja, via ABRI, BREEDPLAN som är en avelsvärdering på tvärs av länder

Irland Nej, deltar gärna i samarbete och utbyte av data
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Vilka förändringar av de nationella 
avelsvärderingarna kan man förvänta sig de 
kommande 2-3 åren?

Land Kommentarer

Frankrike Införa single step GBLUP

USA En fortsatt snabb ökning av DNA-teser samt en bättre förståelse och användning  av 

selektionshjälpmedel hos avelsuppfödare och kommersiella uppfödare

Kanada Förväntar sig an stor användning av genomiska avelsvärden för både han- och hondjur. 

Uppmanar uppfödare att producera mer slaktkroppsdata

Australien Single step BREEDPLAN slutet av  2018, härstamningsverifiering med SNP-DNA panel

Irland Program fokuserade på datakvalitet

43



www.vikinggenetics.com

Aktuella ansökningar

Marmorering
• SLU i Skara

Genomisk selektion köttraser
• SLU, Växa och VikingGenetics

• DNA-prover från individprövningen samt härstamningsverifieringen

• Charolais och Hereford
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Foderintag

VikingGenetics utvecklar en ny metod för registrering av 
foderintag baserad på 3D kamera teknologi

Det här kommer att förändra hur foderintag registreras

Det är lättare att registrera och utvärdera växande djur än kor 
med mjölkproduktion
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Nya avelsvärden semintjurar
Uppgifter från Freddy Fikse, Växa Sverige

Kalvningsegenskaper
• Dödfödslar/kalvningssvårigheter/storlek(DK)
• Kvigor/kor

Slaktkroppsegenskaper
• Tillväxt/formklass/fettklass
• Kvigor/tjurar (stutar?)

Urval djur
• Mödrar är renrasiga mjölkkor
• Fäder är renrasiga semintjurar av köttras
• Djuren är födda i mjölkbesättning
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Avelsvärden kalvningsförlopp
Tjurar med 50 % säkerhet
Skillnader mellan raser och inom raser



Avelsvärden för daglig slaktkroppstillväxt, köttrastjurar med 

minst 50 % säkerhet

Skillnad mellan ras och skillnader inom ras
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Sammanfattning 1
Genomisk selektion har helt förändrat aveln med mjölkkor

I den genomiska era behöver vi fortfarande fenotyper

Ökat intresse av köttrassemin till mjölkkor

I framtiden kommer härstamningsverifieringen att ske med 
SNP DNA paneler vilket ger ett stort antal genotypade 
individer

I framtiden förväntas genomiska avelsvärden bli standard 
även för köttraser

49



www.vikinggenetics.com

Sammanfattning 2

I framtiden kommer vi att kunna registrera foderintag och 
fodereffektivitet  på ett stort antal djur

Nya avelsvärden för semintjurar i december 2018

Nya forskningssatsningar på köttraser
• Marmorering

• Genomisk selektion (?)
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