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För att kunna påverka utvecklingen av en husdjursras g j
så att värdefulla genetiska resurser bibehålls och 
viktiga egenskaper förbättras så krävs:

• inhemskt avelsarbete 
• välutvecklat system för registrering av härstamning och

egenskaperegenskaper
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Bild 2

EC4 Kan du nämna ngt om vad fördelarna är med att ha ett inhemskt avelsarbete på denna eller nästa bild?
Emma Carlén; 2012-04-18



Djurslag för kommersiell produktionDjurslag för kommersiell produktion

Avelsarbete finns på nationell/nordisk nivå:Avelsarbete finns på nationell/nordisk nivå:
• Mjölkkor
• Köttraskor
• Grisar
• Får
• Hästar
Avelsarbete internationellt eller ej kommersiellt
• Getter• Getter
• Värphöns, Broiler
• Kalkoner, Ankor, Gäss, ,
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Bild 3

EC1 Gjorde en ny indelning nedan.

Ska alla djurslag i listan vara med? Finns kommersiell produktion av alla dessa i Sverige idag?

Varför är häst inom parentes?
Står grisar under rätt rubrik eller finns det nordiskt avelsarbete för svin?
Emma Carlén; 2012-04-18

EC2 Kan ändras till finns på internationell nivå... Bidrivs det avelsarbete utomlands som påverkar de svenska getterna till exempel?
Emma Carlén; 2012-04-18

EC11 Ska inte dessa flyttas upp?
Nisse pratar om Nordic genetics?
Emma Carlén; 2012-04-19



Denna presentationDenna presentation

A l b t  fö  jölk h köttk• Avelsarbete för mjölk- och köttkor
– Stark avelsorganisation
– KodatabasenKodatabasen
– Mjölkraser: Nordiskt samarbete, avelsmål och effekter
– Köttraser: avelsmål och effekter

• Avelsarbete för grisar



Svensk Mjölks roll och ansvar Svensk Mjölks roll och ansvar 

• Officiell avelsorganisation för nötkreatur (mjölk- och g ( j
köttkoraser) och ytterst ansvarig för
– avelsmål, avelsvärden och uppföljning

k k t ll– kokontroll

• Enligt föreskrifter från SJV/ EU• Enligt föreskrifter från SJV/ EU

• Alla får vara med• Alla får vara med

• Beräknar även avelsvärden för fåren men där är Beräknar även avelsvärden för fåren men där är 
Svenska Fåravelsförbundet officiell avelsorganisation
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Bild 5

EC6 vet inte riktigt vad du menar meds alla får vara med.
Emma Carlén; 2012-04-19



Kodatabasen – mjölk- och köttkorj

Vägning
Tillväxt
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Bild 6

EC8 Detta är Nisses nya bild, men kanske är den gamla versionen mer läsvänlig
Emma Carlén; 2012-04-19



Mjölkraskor
SRB  Svensk Röd Boskap SWE 113 000• SRB, Svensk Röd Boskap SWE 113 000

DNK+FIN 163 000
276 000

• SLB  Svensk Holstein SWE 141 000• SLB, Svensk Holstein SWE 141 000
DNK+FIN 422 000

563 000

SJB  S k J  SWE 2 000• SJB, Svensk Jersey SWE 2 000
DNK+FIN 68 000

70 000



Avelsarbete mjölkkorAvelsarbete mjölkkor
• Nordisk avelsvärdering NAV  

 ä d i  h l ål– gemensam värdering och avelsmål
– effektiviserat avelsarbete 

1 2 miljoner kor – 1,2 miljoner kor 

• Nordiska avelsprofilen: totalindex (NTM)
jölk  till ä t  f kt h t  häl  – mjölk, tillväxt, fruktsamhet, hälsa, 

kalvningsförmåga, funktionell exteriör, 
hållbarhet

• VikingGenetics
– 2,5 miljoner doser i DNK-FIN-SWE,5 jo e dose S
– 1,4 miljoner doser på export



Ett konkurrenskraftigt avelsarbete ger möjligheter till 
att påverka utvecklingen av en ras även internationellt  att påverka utvecklingen av en ras även internationellt. 
Exempelvis så är det svenska/nordiska avelsmålet för 
mjölkkor med fokus på friska, hållbara och lönsamma 

åkor sedan länge en föregångare internationellt. 

Hög avkastning Friska fruktsamma kor

Funktionell exteriör



Nordiska avelsmålet 

Ett hjälpmedel 
för bonden att 

14 delindex:
• Mjölkindex (MIN)

Till ä t för bonden att 
välja friska, 

funktionella och 

• Tillväxt
• Fruktsamhet
• Kalvning direkt

produktiva 
avelsdjur som 

 bä t 

• Kalvning maternell
• Juverhälsa
• Övriga sjukdomarNTM

ger bäst 
totalekonomi

• Övriga sjukdomar
• Klövhälsa
• Kropp
• Ben
• Juver
• Mjölkbarhetj
• Lynne
• Överlevnad



Relativa vikter i NTMRelativa vikter i NTM

36% 53% 11%Jersey

36% 48% 16%RDC

32% 56% 12%Holstein

Produktion Hälsa Exteriör



AvelsframstegetAvelsframsteget

Genetisk trend i euro för svenska kor
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Genetisk trend i euro för svenska kor

2000-2010 ,  RDC  181 euro  och HOL 176 euro
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Utveckling i koantal

160000 Antal födda kalvar olika raser

Utveckling i koantal
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120000

100000

SLB

SRB

80000 Endast ca 5000 
mjölkproducenter i Sverige idag!
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Bild 13

EC12 Såg att Nisse nämnde att det går mot färre men större besättningar. Passar ju även för korna. 

Kanske kan du flika in målet att vända negativa mjölktrenden!
Emma Carlén; 2012-04-19



E t  f å ik lExport av framgångsrik avel

• Viking Genetics har de senaste åren exporterat över Viking Genetics har de senaste åren exporterat över 
1 miljon spermadoser från SRB-rasen till USA

• Används främst för korsning med Holstein för att ge 
årobustare kor med bättre fruktsamhet och hållbarhet

• Korsningseffekt gör avkommorna bättre än 
genomsnittet av föräldrarasernagenomsnittet av föräldraraserna

Högre lönsamhet för SRB-HOL ko jfr med 
ren Holstein ko har beräknats till mellan
ca 500 och 1000 kr i olika länderca 500 och 1000 kr i olika länder
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Bild 14

EC9 Visste inte riktigt vad du tänkt säga om result vad det gäller export och korsning
Emma Carlén; 2012-04-19



Framtida utmaningar och behov

å• Konkurrensen hårdnar
• Kostnaderna ökar

V l  i k• Volymerna minskar
• Djurvälfärd
• Etik• Etik

Det kommersiella avelsarbetet behöver innefattar flera 
konkurrenskraftiga raser med balanserade avelsmål för 
att möta framtida utmaningar och behovatt möta framtida utmaningar och behov.



Köttraskor

I  ti ll   j   l ä dInga nationella raser, sju raser avelvärderas
Kalvningar per år
• Charolais 6000 • Charolais 6000 
• Hereford 3500
• Simmental   2600• Simmental   2600
• Limousin  1300
• Angus  1100Angus  1100
• Highland  850 
• Blonde  330



Totalindex för köttrasernaTotalindex för köttraserna
Avelsindex väger samman:

M d i d• Modersindex
– Maternell effekt kalvningsförmåga
– Maternell effekt tillväxt födelse – 200 dagarMaternell effekt tillväxt födelse 200 dagar

• Produktionsindex
– Slakttillväxt
– EUROP-klass

Fettgrupp– Fettgrupp

• Födelseindex
– Direkt effekt kalvningsförmåga



Ett exempel på avelsframsteg
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SammanfattningSammanfattning

å• Viktigt att nationellt/regionalt inflytande på 
avelsarbetets inriktning

• Avelsarbete kräver ett register över djurens • Avelsarbete kräver ett register över djurens 
härstamning och släktskap, samt fenotypiska 
mätningar av viktiga egenskaper 

• Ett konkurrenskraftigt avelsarbete ger möjligheter till 
att påverka utvecklingen även internationellt 

• Viktigt att även det kommersiella avelsarbetet är 
diversifierat för att snabbt kunna möta nya 
utmaningar och framtida behovutmaningar och framtida behov
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Bild 19

EC10 Hade missat att budskapen kom här och har smygit in dem på lite andra bilder. OM det ska vara kvar så blir denna bild som en liten 
sammanfattning över presentationen. Ska det komma här, eller efter Nisses presentation?
Emma Carlén; 2012-04-19


