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Svensk nötkreatursavel under ett sekel
NILS KORKMAN
Agr. och Jorsr. dr, Uppsala

NÖTBOSKAPEN VID 1800-TALETS SLUT
Uppgifterna om nötkreatursaveln i äldre tider är synnerligen bristfälliga. Vi vet dock att ett
betydelsefullt arbete utfördes under medeltiden på många klostergårdar. Och från Gustav
Vasas tid finns bl. a. uppgifter om import av nötkreatur frän Holland.
Om senare utveckling finns något bättre uppgifter. Vid början av 1800-talet fanns det tre
rasgrupper med större spridning. Fjällras fanns då så långt söderut som t. ex. i Östergötland . Den s måländska rasen fanns, som namnet säger, ursprungligen i Småland, men hade
brett ut sig över betydande områden. En besläktad ras på Gotland var väl kä nd. Den
småländska rasen hade långt huvud , långa böjda horn , lång hals . spetsigt stupande kors
och fin benbyggnad . Färgen var gul eller rödbrun , ofta med vita teckningar. I söder fanns
den skånska rasgruppen. Inom denna grupp var djuren betydligt större, flera importer hade
uppenbarligen satt sina spår. På några storgods hade även s kapats »lokalraser». En del av
dessa byggde på äldre importer av svartbrokiga djur och kan ses som en allra första början
till vad som senare blivit s vensk låglandsboskap.
Mot slutet av 1830-talet steg intresset för nötbos kapen. Man såg sig omkring, och
nötkreatursaveln i England imponerade. År 1844 beviljade staten medel för ett antal
stamholländerier. Stamholländeriverksamheten bestod i att staten placerade avelsdjur hos
enskilda djurägare. Tanken var väl i initialskedet att förädla det inhemska djurmaterialet,
men intresset för importerna tog överhanden. Det anlades stamholländerier för ayrshire-,
pembroke-, voigtländer- och allgauerraserna. Många ville också ha ett holländeri för
korthorn, men pengarna tog denna gång slut. Först så sent som 1864 var man redo all
anlägga ett stamholländeri för korthorn sboskap. Detta förlades till Alnarp och varade ända
till 1901 . Av de övriga var det endast den för ayrshireboskap på Skarhult, som fick varaktig
betydelse. Som allmänt omdöme kan man säga, att vid sidan av mjölkproduktionen
betydde köttproduktionen mycket. Antalet nötkreatur var år 1880: 1409000 kor,
48000 tjurar, 289000 oxar och 481000 ungnö t och kalvar.
SEKELSKIFTET OCH DE FÖRSTA DECENNIERNA AV 1900-TALET
Samverkan mellan djurägare

År 1878 konstruerade de Laval mjölkseparatorn , och därmed kom mjölkproduktionen oc h
mjölkboskapsaveln in i ett nytt s kede. Smörfetlet kunde nu tillvaratagas på ett betydligt
effektivare sätt. Mjölkmängden och mjölkens fetthalt i de enskilda kornas mjölk blev allt
viktigare. Visserligen var köttproduktio nen alltjämt betydelsefull , men mjölkproduktionens relativa vikt ökade.
Under huvuddelen av 1800-talet hade staten, hu shållningssälls kapen, några forskare och
enskilda djurägare stått för initiativen och arbetet på nötkreatursavelns område. Betydande förändringar inträdde nu vid slutet av 1800-talet. Samverkan mellan djurägarna tog nya
former. Den första kontrollföreningen , H vilans kontrollförening, började sin verksamhet
1898, och kontrollföreningsverksamheten blev en grundpelare för hela nötkreatursaveln.
Allt flera djurägare erhöll nu tillförlitliga mått på de enskilda kornas mjölkavkastning och
på mjölkens fetthalt. Tidigare hade de enskilda kornas avkastning regi strerats endast i etl
fåtal besättningar. Genom sitt medlemskap i kontrollföreningen lärde sig ett stort antal
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djurägare kä nna si na djur på ett helt nytt sätt. Uppgifter o m kons föräldrar, födelsetid,
kalvning och betäckning, samt om mjölkmängden vid senaste prov mjölkning, fanns på en
tavla ovanför ko n, och alla uppgifter samlades i kontrolljournalen.
Samverkan mellan dj urägarna tog sig även a ndra former. Det fa nns vid slutet av 1800talet djurägare representerande olika avelsriktningar. Man insåg nu att djurägare, som
intresserade sig fö r sam ma typ av djur (ras), borde samverka i arbetet på att förbättra sin
dj urstam och att hävda sina intressen. Liksom tid igare under 1800-talet var det staten
(lantbruksstyrelsen) och hushållningssällskapen som vid seke lskiftet gav avelsarbetet dess
ekono miska förutsättningar och bestämde avelns inriktning. A velsföreningarna trädde nu
in på arenan. Avelsföreningen fö r rödbrokig sve nsk boska p (RSB) grundades 1892, Svenska ayrshireföreningen 1899. Den svenska låglandsrasen premierades och stamboksfördes i
Skåne redan 1891, me n A velsföreningen för svensk lågla ndsboskap (SLB ) bildades förs t
1913. År 19 13 bildades även A velsföreningen för röd kullig svensk lantras och 1920
Avelsföreningen för fjällras. Dessa kulliga raser slogs 1938 ihop under namnet Avelsföreningen för svensk kullig boskap (S KB). År 1927 gick Avelsföreningen för rödbrokig
svensk boskap samman med Avelsföreningen för ayrshireboskap i A vel sfören ingen för
svensk röd och vit boskap (SRB).

Avelsarbetet

För att en ko s kulle kunna införas i avelsregister eller stambok var det tre krav den skulle
fy lla. För det fö rsta skulle den ha viss härstamning, för det andra skulle den fy lla vissa
bestämda krav i fråga o m typ och kroppsbyggnad , och för det tredje krävdes , att den
presterat viss avkastning. I fråga o m tjurar bortföll naturligtvis det sistnämnda kravet men
i stället stä lldes krav på moderns avkastn ing och i vissa fall även på döttrarnas prestationer.
Kraven på härstamning var lätta att fylla i det fall att avelsföreningen godkände någon
utländsk stambok och att fö räldrarna var infö rda i denna stambok. Men i fråga o m de
inhemska raserna registrerade man först djur, som fyllde övriga krav och fortsatte så att
välja bland avkom man efte r dessa registrerade djur. En uppfattning o m detta arbete ger
avelsföreningarnas krav på de dj ur, som skulle införas i deras oli ka register (stamböcker).
RSB indelade i början i sin stambok i 4 klasser. För att intagas i den högsta klassen (klass
I) krävdes att djuret härstammade från RSB-djur i fyra fö räldragenerationer. Senare
utvidgades generatio nsskalan och man räknade med 6 klasser. I den högsta klassen, som
nu kallades R (renrasiga djur), var det e ndast dj urets mormors mormors mor som ej
behövde vara intagen i stambok.
Vid 1800-talets slut hade ayrshirerasen rätt stor utbred ning, men bilden var ej ensartad.
Det fanns rätt storvuxna, övervägande röda djur med fö rhållandevis god mjölkproduktion.
Men det fanns även nyss importerade djur av den nya skotska »utstä ll ningstype n»,
päronfo rmiga övervägande vita djur med i många fall rätt ans prå kslös avkastning. Meningarna bröt sig, några dju rägare ville att man s kulle bygga på de nya importerna. Då Svenska
ayrshireföreningen bildades ko m dock den gamla typen att bli dominerande .
Ledningen för avelsar betet inom låglandsaveln handhades vid seke lskiftet av premieringsnämndem a ino m respektive områden. Det fa nn s en hu vudstambok och en förberedande avdelning med 5 generations klasser.
De svenska kulliga hade ej så invec kl ade kl assystem, och efter sammanslagningen av de
båda rastyperna slopades ge nerationssystemet nästan helt.
Då avelsföreningarna började sin verksamhet var det för medle mmarna viktigt att veta
hur djuren skulle se ut. Färg och kroppsbyggnad tillmättes stor vikt. För att kunna intagas i
stambok skulle så t. ex. såväl RSB- som ayrshirekorna fylla vissa mått (Tabell I ).
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Tabell I. S tambokskrav för RSB- och ayrshirekor

Mankhöjd
Bröstbredd
Höftbredd
Bärbensbredd
Spenlängd
Främre omfång
Bakre omfång

RS B
fastställda 190 I
cm

Ayrs hire
fastställda I908
cm

122
38
50
30

120
38
48

30
4,5

175
185

Orsaken till att krav på viss spenlä ngd ställdes för ayrs hirekorna var att importerade
skotska »utställningskor» ofta hade alltför ko rta spenar. Som exempel på hur noggrant
exteriören bedömdes kan nä mnas att A velsföreningen för RSB år 19 18 bestämde att
bedömningspoängen för kroppsbyggnad kunde variera från I till 10, fö r färg från I till 5 och
för typ från I till 6. År 19 17 anlade Ayrshireföreningen ett speciellt register för fra mstående
ko r. För att intagas i detta register måste en ko vara till minst 70 % röd . Dessa kors spenar
skulle vara minst 5 cm långa.
Även för lågla ndsdjuren ställdes likartade krav på kroppsbyggnad och övrig exteriör.
Det kan antecknas att i e n ännu så sent som 1938 fas tstäl ld typbeskriv ning står det: »färge n
skall vara klart svart och vit. Ej ö nskvärda tecken är vitt huvud , hjälm, vit mulring, bläs
samt svarta tecken på frambenen nedanför lättklövarna eller på bakbenen nedanför hasens
ben och skenbenet samt å pungen . Svanskvasten bör helst vara vit. » Ma n tillägger dock att
oväsentliga färgfel ej får påverka typbeteckningen.
Vissa typkrav ställdes naturligtvis även på djuren tillhörande de kulliga raserna , då de
skulle införas i stambok. För fjällrasen fas tställdes 1892 att färge n skulle vara övervägande
vit med svarta ell er röda tecken (mö rk mule , svarta elle r röda öronspetsar och ringar kring
ögone n samt svarta eller röda prickar på kinderna och bröstets sidor). Djuren skull e vara
ho rnlösa och utan lösa tappar.
Om man bortser från skillnaderna i storlek och färg gick utvecklingen inom de s kilda
raserna i rä tt likartad riktning. Man strävade efter djur med rak rygg, välställda ben och
god höftbredd.
Produkternas pris har alltid inverkat på avelsmålet. Mjölk- och smörfettproduktione ns
ö kade eko nomiska betydelse in verkade även på avelsarbetet. Redan 1897 anges i RSBföreningens s ta mboksregler att ko skall ha givit minst 100 kg smörfett i medeltal för, so m
det heter, normala år, och att fe tthal te n ska ll vara minst 3,2 %. För tj urmödrar var kravet
120 kg smö rfett. N är Ayrshireföreningen 1901 började införa kor i sitt regi ster hette det att
»åt hondjurets härstamning och mjölkproduktio n bör, när förhå llandena medgiva, största
uppmärksamhet ägnas ». Man fastställde uppenbarlige n ej någon gräns , men det verkar
som o m 2 700 kg mjölk varit en min imifordran. Kraven steg, och djur med hög avkastning
uppmärksammades på o lika sätt. För a tt erhålla före ningens avelsd iplom och bli d iplomko
bestämdes 1908 att kon under minst två år lämnat en årl ig avka stning o m minst 150 kg
s mörfett , och att mjölkens fetthalt ej understigit 3,60 %. Det sta nnade dock ej vid detta ,
utan kraven höjdes ytterligare i olika etapper.
För lågla ndsrasen ställde man strax från början höga krav på mjölkavkastning, men
nöjde sig med lägre fetthalt i mjölken. 1907 bestämde man, att för att en tjur s kulle kunna
stamboksfö ras, skulle modern under no rmala år ha lämnat mi nst 5000 kg mjölk och 150 kg
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s mörfett . Småningom skärptes kraven, me n ä nnu så se nt som 1938 var kravet på tjurmo r
att hon i medeltal för två år givit minst 170 kg smörfett oc h att medelfetthalten varit minst
3,3 %.
Då lantbruksstyrelsen 1907 fastställde regler för fjällrasdjur (vit ku llig sve nsk la ntras)
räknade man självkl art med att de kor, som sta mbo ksfördes skulle vara goda mjölkkor,
men bestämda krav på mjölkavkastning stä lld es ej då. Först 1928 fastställdes som krav för
stamboksföri ng att kon givit minst 85 kg s mörfett under två på varandra följande år eller i
medeltal fö r minst 3 år , och att medelfetthalten varit minst 3,4 % . Då de kulliga raserna
1938 samman slogs till sve ns k kullig bos kap (SKB) höjdes kravet till 100 kg smörfett under
minst 3 på varand ra följande å r med e n medelfetthalt av minst 3,7 % .
Som det framgått fastställdes reglerna för avels urvalet av staten genom lantbruksstyrelsen. Även ute i fältet fu ngerade de statliga premieringarna och stamböckerna fördes delvi s
av lantbruksstyrelsen. Men avelsföreningarnas och hushållningssäll skapens konsule nter,
som oftast i gott samförstånd vid gemensamma besök på gårdarna verkställde stamboksföring av djur, hade utan tvivel ett stort infl ytande på aveln s inriktning och resultat. Alla
större besättningar hade egna tjurar, och vid anskaffning av ny tjur vägde konsulentens råd
tungt.
En sto r del av de bästa tj urarna såldes på avelsföreningarnas auktio ner (Fig. I).
Dessa auktio nsti llfällen hade e n viktig uppgift , tjuruppfödarna fick veta vad som krävdes
av en tjur för a tt priset skulle bli högt. Det var köpare n som verkstä llde selektionen, och
det är tydligt att tjurens utseende starkt inverkade på priset.
Tjurhållningens o rd nande var inom många o mråden en svår fråga . Inom vissa områden
försökte de statliga premieringsnämnderna ordna tjurhållningen med hjälp av stamdj ur
ino m små kretsar. Denna form av tjurhållning b lev dock dyr, och redan från slutet av 1800talet övergick man till tjurföreningar. State n, hu shålln ingssälls kapen och i några fall även
landstingen lämnade bidrag till d enna verksamhet , som för de mindre jordbruken var av
stor betydelse. Den med statsmedel genomförda nötboskapspremieringen , som pågått
sedan slutet av 1800-ta let upphörde i fråga o m kor 1922. och 1923 bestämdes att pre miering
av tjur endast skulle ske i fråga o m föreningstju r. Premieringen blev sålunda ett medel att
stödja tjurfö reningsverksamheten. All premiering upphörde 1933, men tjurföreningarna
erhö ll ändå statsb idrag. Ännu år 1947 fanns det 3 155 tjurföreningar med 76 390 medle mmar
och 4 126 tjurar. Med lemmarnas koantal var 419221. Tjurarna fördelade sig på de ski lda
raserna på följande sätt: S RB 2 9 12, S KB 893 och SLB 32 1 stycken . Tjurföreningarnas
betydelse för avel n var störst inom S KB-området.
År 1942 antogs e n lag om tjurbesiktningstvång. Efter framställning av vederbörande
hushå llningssällskap kunde Kungl. Maj:t förordna att tjur icke fick vare sig mot ersättn ing
eller kostnadsfritt upplåtas till betäckning av andra kor än tjurägarens egna om den ej var
införd i riksstambok.
Tjurarnas avkomma har alltid beaktats, då ett ordnat avelsarbete bedri vits. Men det har
också funnits djurägare , som ansett att tjurens enda uppgift är att få korna dräktiga. Bland
försök till avko mmebedömning av tjurar kan antecknas att Sve ns ka ayrshirefö re ningen år
1917 bestämde att tjur, som kunde uppvisa minst 10 av koml ingar varav minst 2 tj u rar och
minst 6 kor , skulle förkl aras för diplo mtjur om döttrarn as av kastning var min st 130 kg
smörfett och mjölkens fetthalt min st 3,8 % . Hårfärgen s kulle hos samt liga söner och
döttrar vara till minst 70 % röd.
Olika avkommebedömningsmetoder prövades äve n inom de andra raserna. I de regler ,
som fastställdes 1938 fö r S RB-rasen. uppde lades bedömni ngen i två delar, bedömning av
produktionsanlag och bed ömning av anlag fö r exteriör. A vkommebedömni ngsmeto derna
diskuterades ständigt och ä ndringar vidtogs. G rundfelen kunde dock ej avhjäl pas , avkommeskaran var för liten och döttrarna stod oftast i en och samma besättning.
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Fig. I. Tjurauktion.

Den sammanslagning av RSB-rasen och ayrshirerasen, som verk ställdes 1927, var ett
försök att förena två olika raser och tillvarataga det bästa frän vardera rasen. Resultatet
blev dock ett annat. RSB-rasen blev dominerande. Orsaken var sannolikt att RSS-djuren
genomgående hade den önskade färgen och den något köttrasbetonade typ, som man
uppenbarligen ville ha. Man kan däremot kna ppast förklara denna utveckling genom att
antaga att djuren med de bästa mjölkproduktionsanlage n valts till tjurmödrar.
Inom SKB-aveln hade ma n ett specialproblem, som förorsakade bekymmer. Avelsmaterialet var litet, och i en besättning, som slog igenom i den första avelscentertävlingen,
fanns det en tjur med anlag för ovarie- och testikelhypoplasie, och den gen, som bar detta
anlag fick en katastrofartad spridning. Kulme n nåddes omkring år 1935. då man beräknade
att frekvensen inom fjällrasdelen av SKB var cirka 28%. Tack vare de undersökningar,
som professor Karl Eriksson gjorde, och en rigorös tillämpning av resultaten kunde genom
selektion frekvensen s nabbt pressas ner, och redan 1947 räknade ma n med att den var
endast cirka 5 %.
Avelsarbetet under 1900-talets fyra första dece nnier var inriktat på att inom de erkända
raserna SLB , SRB (inbegripet RSB och ayrshire) och SKB förbättra djurens exteriör och
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Tabell 2. Mjölkproduktionens utveckling. (De kontrollerade kornas avkastning /900-1940)

År

Kor
antal

Mjölk
kg

Fett
%

Smörfett
kg

Mjölk
kg

1900
1910
1920
1930
1940

1203
198389
140 366
288293
35 1396

2857
2828
2929
3 486
3458

3,20
3,43
3,47
3,68
3,78

92
97
102
126
131

2 523
2586
2 702
3284
3345

mjölkproduktionsanlag. Målet var renrasiga, produktiva djur av den typ man fastställt för
rasen. Det är ej möjligt att med siffermaterial visa framgå ngen i fråga o m kroppsbyggnad
och typ, men de fotografier, som finns tyder på att framstegen i detta avseende var tydliga.
Under seklets två första decennier förändrades ej avkastningen nämnvärt, men därefter
steg såväl mjölkavkastningen som mjölke ns fett halt. Tabellen visar ej utvecklingen inom
de skilda raserna, och förskjutningar i rasernas a ndelar kontrollerade kor ka n i någon mån
ha påverkat resultatet.

SEMINAVEL
Organisation

Medan arbetet för nötkreaturens förädling fortsattes ute på fältet av för denna avel
intresserade djurägare och konsulenter enligt planer, som fastställts av la ntbruksstyrelsen,
avelsföreningarna och hushållningssälls kapen arbetade forskarna vidare och mycket hä nde
under 1900-talets femte decennium. Po pulationsgenetiken utvecklades och inseminationstekniken fulländades.
Po pulatio nsgenetikens utveckling och seminavelns genombro tt öppnade helt nya möjligheter. Forskarna visade hur stor del av olikheterna mellan djuren i fråga om de skilda
egenskaperna, som kan tills krivas arvet , och vilken betydelse miljön har. Forskarna fick
nu möjligheter, att mera direkt berätta hur man ansåg att avelsarbetet borde bedrivas.
Populationsgenetiken fick nu en central ställning i strävan att förbättra djurpo pulatio nens
anlag för e kono mis kt viktiga egens kaper.
Under seklets första decennier hade av nödtvång vid valet av tj ur, modern s avkastning
spelat huvudrollen. Ma n visste fö r lite om fade rns anlag, då egentlig avkommebedömning
saknades. Nu kom seminaveln , och de möj ligheter populationsgenetiken pekat på , kunde
nu utnyttjas.
Den articificiella inseminatio nen introducerades av Institutet för husdjursförädling. Dr
Kåre Bäckströ m studerade seminverksamheten i England och Sovjetunionen och startade
försök på Wiad . Den fö rsta seminföreningen - Södra Luggude se minförening - bö rjade sin
verksamhet 1943. Utvecklingen gick snabbt, riksorganisationen bildades, och fyra år
senare fanns det 26 före ningar till vil ka 13 683 besättningar med 171 552 ko r var anslutna.
Antalet semintjurar var då 225.
Seminföreningarnas riksorganisation blev basen för verksamheten på nötkreatursavelns
område. Då avelsföreningar anslöt sig gavs organisationen namnet Svensk husdjursskö tsel
och till denna anslöt sig även Kontrollföreningarnas riksförbund. Även mejeri- och slakteriorganisationerna blev s måningom allt mera intresserade av verksamheten inom Svensk

K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1988)

Suensk nötkreatursauel under ell sekel 231

husdjursskötsel (SHS). I det utvecklingsarbete, som ständigt pågår deltar förutom djurägare och annan sakkunskap inom SHS även sakkunskap från lantbruksuniversitetet, lantbruksstyrelsen och mejeri- och slakteriorganisationerna. En för avelsarbetet central ställning har Svensk husdjursskötsels nämnd för avels värdering av tjurar och kor (NAT). Först
arbetade NAT endast med avkommebedömning av tjurar, men jämlikhetstanken har slagit
igenom, nu arbetar den med värdering av både tjurar och kor.
För arbetets utförande i fältet finns det lokala samlande organ, husdjursföreningar, för
seminavel, kontrollverksamhet och andra frågor av betydelse för djurägarna. 1 de flesta fall
omfattar en husdjursförenings verksamhet ett lä n, men avvikelser finns.
Seminaveln kom och segrade. Redan 1960 var över 40 % av samtliga kor anslutna till
semin, och nu är detta procenttal nära 90.
Det bör antecknas att lantbruksstyrelsen fastställer ramföreskrifter för semin- och
kontrollverksamheten, men att detaljreglerna överlåtits åt Svensk hu sdjursskötsel , som
bl. a. äger godkänna stamboksreglerna. På 1940-talet kunde antecknas ett allmänt ökat
intresse för nötkreatursaveln som ekonomisk faktor. Detta intresse, som ju var känntecknande för SHS, tog sig även ett uttryck i att djurägare , rådgivare och forskare i de nordiska
länderna år 1948 samlades i den ekonomiskt inriktade nötkreatursavelns tecken i Nordisk
0konomisk Kvregavl. Av de pådrivande krafterna i Sverige må nämnas husdjurskonsulenten Erik L. Larsson. Detta var alltså en sammanslutning av enskilda personer. På
initiativ av N0K tillkom ytterligare ett samarbetsorgan för de nordiska länderna.
Denna samarbetskommitte för de nordiska husdjursorganisationerna ingår numera i
Nordiska bondeorganisationernas centralråd (NCB) som en branschkommitte.
Det är även orsak att fästa uppmärksamheten vid det bet ydelsefulla internationella
samarbete på husdjursavelns område, som ägt rum under de senaste 40 åren. Representanter för Sverige har synnerligen aktivt tagit del i arbetet inom Europeiska federationen för
animalieproduktion och den internationella organisationen för mjölkkontrollverksamheten.
Avelsmaterialet

Avelsarbetet under seklets fyra första decennier hade givit djurägarna tre erkända djurraser, SRB, SLB och SKB . De representerade var sin egen typ. I hög grad hade dock aveln
inom dessa raser haft samma inriktning. Utöver mjölkproduktionsegenskaperna hade man
speciellt inom de två större raserna beaktat kroppsbyggnaden med viss tanke på köttproduktion. Man hade fäst stort avseende vid djurens rygg, kors, ben och juver. I en del fall
hade framgången kanske t. o. m. varit för stor. I kampen mot ett spetsigt kors hade man i
en del fall fått en korsform , som ej var den bästa för att underlätta kalvningen. Och man
hade i strävan att undgå krokhasiga djur fått en del djur med raka och stela bakben. Men i
stort sett fyllde raserna i fråga om kroppsbyggnad rätt stora krav. Som en liten parentes må
här antecknas att då kravet på den ekonomiska kon restes, och ökad mjölk- och smörfettproduktion blev helt dominerande mål för selektionen, en del djurägare bekymrade sig över
att ej mera få se verkligt vackra djur på auktionerna. Men fruktan var onödig, det
ändamålsenliga är vackert.
Vid den tidpunkt då seminaveln kom var prisförhållandena sådana att mjölkens fetthalt
betydde mycket. Jerseybesättningar hade visserligen funnits redan på 1890-talet på några
enskilda gårdar, men först 1949 hade ägarna av korna med den fettrika mjölken , jerseykorna, blivit så många att en avelsförening för jerseyboskap (SJB) bildades.
Intresset för nötkreatursaveln tog sig även andra uttryck. Några djurägare riktade
blicken mot ayrshirerasen sådan den utveckla ts bl. a. i Finland. Det var den moderna
skotska typen, som gett goda resultat. Djur importerades frå n Finland och en svensk
ayrshireförening uppstod igen, utan att dock få någon verkligt stor anslutning.
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Under 1900-tale ts förs ta decennier hade, som det framgått, även djurens köttproduktion
beaktats. De köttraser, som tidigare funnits hade visse rligen fö rlorat si n betydelse, medan
köttproduktionsanlagen hos mjölkraserna värderats. Intresset för de rena köttraserna hade
dock ej helt fö rsvunnit, och under 1930-talet importerades bl. a. aberdeen-angus och
korthorn. Ett genombrott fö r köttraserna kunde antecknas 1945, då Avelsföreningen fö r
svensk gödboskap bildades. 1946 fastställde lantbruksstyrelsen stamboksregler för köttraserna. Mjölkproduktio nens stigande kostnader och bristen på arbetskraft bid rog till ö kat
intresse för köttraserna. Det blev snart en samverkan mellan de nordiska länderna och
1957 ändrades avelsföreningens namn till Nordis ka avelsföreningen för biffraser (NAB).
Detta no rdis ka samarbete varade flera år , men numera fun gerar NAB i hu vudsak som ett
organ för de svenska köttraserna.
Avelsåtgärder

Den articificiell a inseminationen medförde ej väsentliga förä nd ringar i avelsmålet. Målet ä r
för de största raserna e n re lativt muskulös ty p med anlag för hög mjölk- och smörfettproduktion och en kroppsbyggnad , som underlättar skötsel och vård och gör att djuren tål den
höga produktionens påfrestningar. Nytt är a tt även mjö lkens proteinha lt beakt as.
Avelsarbetet har i och med seminverksamheten på e tt helt nytt sätt påverkats av den
veterinära sakkunskapen. Svåra fö rlossningar, juverinflammatio ner, kal vningsförlamningar och andra störningar registreras och kan i förekom mande fa ll beaktas i avelsarbetet.
Denna del av avelsarbetet är långsiktigt, och resultaten kan i de flesta fall ej märkas så
snart, men den ger stabilitet åt aveln, och kan hindra en felaktig inriktning.
I seminaveln är det de spermaproducerande tjurarnas kvalitet , som ger resultat. Första
steget vid produktio n av tj urar, som kan väntas ha ö nskade anlag, är att söka lämpliga
tjurmödrar. SHS har för detta ändamål ko nstruerat ett koindex i vilket ko ns data beaktas i
förhållande till de ras ekonomiska betydelse och arvbarhet. Då man funnit de ö ns kade
tjurmödrarna insemineras de med sperma frå n tjurar, som visat sig ha ö nskade anlag.
Om den kalv , som därefter föds, är en välbyggd tjurka lv granskas tillväxten , kroppsbyggnaden och könsfunktionerna på en pröv ningsstation . Tillväxten är ju bl. a. ett mått på
lämpligheten för köttproduktion . Grans kningen på dessa pröv ningsstationer har lett till att
ca hälften av de insatta tjurkalvarna gallrats ut unde r försöket och vid fö rsökstidens slut.
Viktiga utgallringsorsaker har varit, att djure n ej fyllt de krav man ställ t på till växt och
exteriör. En annan viktig orsak ha r varit störningar i ungtjurarnas kö nsfunktio ner, bl. a.
svag könsdrift , betäckningsimpote ns, fe l i s permaproduktionen och svag spermakvalitet.
, Den för mjölkraserna viktigaste delen av ungtjurarnas prövni ng återstår, avko mmebedömning av de i föregående prövning god kända tjurarna. E tt bekymmer är, att ett stort
antal tjurar måste användas innan de bli vit avkommebedö mda. För att få för avkommebedömning tillräckligt stora avko mmegrupper, måste cirka 35-40 % av inseminatio ne rna s ke
med sperma från icke avkommebedömda tj urar_ Under första tiden var det i stort sett
endast av kommans mjölk- och smörfettavkastning som avgjorde om tjuren kunde användas i seminaveln, me n kraven har steg för steg stigit. Redan i början av 1970-talet
framträdde behovet av ett med beaktande av olika faktorers ekonomiska betydelse och
arvbarhet kons truerat index. I detta tjurindex ingår nu följa nde faktorer: mjölkindex ,
tillväxt, dotterfruktsa mhe t, dödfödslar, mjölkbarhet, juverform, juvrets golvavstånd ,
spenlängd , spenavstånd fra m, procent övertaliga spenar, benställning och lynne jämte
sjukdomsresistens mot mastit och öv riga sjukdomar. Det mjölkindex , som ingår som bas i
tjurindexet, baseras på mä ngden smörfett och mjölkprote in. Efter de n gallri ng, som nu
äger rum är det endast eliten , som blir kvar. Sperma frå n dessa tjurar djupfryses i
erforderlig mängd , och i de fles ta fall går tjurarna därefter till slakt.
Seminavel kan innebära e n stark koncentration av avelsmaterialet, och därigenom öka
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ri sken för inavel. För att minska denna risk delade man inom några raser djuren i grupper,
så att ej hela rasen skuUe få praktiskt taget samma härstamning. Risken att eventuellt
värdefulla gener s kulle gå förlorade skulle även därigenom minska. Dylik gruppavel har
bedrivits under många år, men det är inte så lätt att utvärdera resultatet. En annan åtgärd
har kans ke spelat en större roll. Man har ej hållit så strängt på den gamla renavelsprincipen, utan tillåtit införsel av närbesläktade raser. Till SRB-rasen har man infört arvsanlag
från ayrshirerasen i Finland och den norska röda rasen i Norge. I den nors ka röda rasen
har tidigare införts arvsmassa från SRB, så det var ej något helt främmande, som tillfördes
SRB.
I fråga om SKB-rasen är det ej främst en fråga om import frå n annat land, ehuru import
av närbesläktade raser från Finland och Norge förekommit. Det är »importerna» från
södra Sverige, som är av speciellt intresse. Sålunda har bl. a. SLB införts i SKB-rasen.
Framtiden får visa vilken betydelse detta har för SKB-rasens utveckling.
SLB-rasen har ej tillförts avelsmaterial frå n andra raser, men basen har vidgats genom
import av låglandsdjur och sperma från andra länder. Tidigare kom tillskottet främst från
Nederländerna, men under senare tid har viktiga importer kommit från USA. Även från
Kanada och Danmark har man fått tillskott.
Basen för köttraserna är till stor del under de senaste decennierna importerade djur.
Raskorsning i stor skala har ej förekommit. lnom köttproduktionen har i någon utsträckning sperma från köttrastj ur använts till kor av mjölkras. Dessa moderdjur har därefter
använts som amkor för lämpligt antal kalvar. Den egna kalven behöver ju ej hela mjölkmängden. Största användningen hade köttrastjurarna under 1970-talet, då några år över
3 % av samtliga inseminationer gjordes med sperma från köttrastjurar. Tidigare var andelen hereford och aberdeen-angus betydande, numera insemineras kor av mjölkras och
mjölkraskorsningar i förekommande fall främst med sperma från charolais, simmental ,
limosin och hereford. Totala antalet dylika var dock 1985 endast 1,7 % av samtliga
inseminationer.
I viss omfattning har även mjölkraserna korsats med varandra. Oftast är en sådan
korsning början till en övergång till annan ras. Under 1970-talet ökade antalet inseminerade SLB-kor, medan antalet SRB-kor minskade. Denna minskning var då cirka en procent
per år, men har därefter avtagit och var senaste år endast cirka en halv procent. Då SLBrasen var på frammarsch ökade även antalet inseminationer med s perma från SLB-tjur till
hondjur av annan mjölkras. Även sperma från SRB-tjurar och i liten omfattning även från
tjurar av de andra mjölkraserna har använts till dylik kors ning. Utom att avsikten varit att
övergå till annan ras, har man även i några fall önskat få in vissa arvsanlag i djurstammen.
Vid här omnämnda korsningar har man knappast räknat med att korsning i och för sig
skulle ha någon speciell betydelse. Även denna fråga har man dock studerat. Sålunda visar
en granskning av skillnaderna mellan avkastningen och fertiliteten hos djur av ren ras och
korsningsdjur i samma besättning, att korsningsdjuren har kortare kalvningsintervall och
lägre procent dödfödda kalvar än de renrasiga djuren. Det finns även en tidigare undersökning , som visar lägre frekvens av kalvningsförlamning för korsningsdjur. Men den låga
arvbarhet dylika företeelser ofta har, kan man vänta snabba resultat av selektion, men
korsning synes ge resultat. Ifråga om anlagen för mjölk- och smörfettproduktion är
arvbarheten så hög, att korsning ej kan väntas ha nämnvärd betydelse.
Några resul tat

Letalanlagens decimering så att de ej mera spelade någon egentlig roll var ett av de första
tydliga resultaten av seminverksamheten. Semintjurarna lämnar ett så stort antal avkomlingar, att om någon tjur bär på ett recessivt letalanlag, sperma från tjuren med stor
sannolikhet kommer att befrukta ett ägg, som bär samma anlag. Letalanlaget kommer i
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Fig. 2. Svensk röd och vit boskap.

100 Benita 99852. Medelavkastning
8 år 5 män . 8525 kg mjölk, 4,6 %
fett, 394 kg smörfett, 3,5% protein.

dagen i det foster, som födes. Oc h så sna rt ett d ylikt foster kommit sla ktas tj ure n. Det var
främst inom SLB-rasen de t fanns leta la nlag. Inom SRB-rasen var de t störningar i tjurarnas
fruktsamhet som framgå ngsrikt bekämpades. Sålunda var det genom att till semin ej
godkä nna tjurar med nedsatt betäckningsförm äga som denna tidigare rätt vanliga defekt
utmönstrades.
Ehuru de första semintjura rna ej var av kommebedö mda, stä llde man dock så stora krav
på tjurarnas härstamning ifråga o m mjölkproduktionsanlag, a tt det resulterade i e n ökning
av dö ttrarnas mjölkproduktion. Men det var först efter det de avko mmeunder sökta tjurarnas och deras söners döttrar började producera ma n fic k bevis på seminavel ns verkliga
möjligheter. T a bell 3 visar utvecklingen.
Några kors avkastning är så hög, att de n fö r några är sedan skulle verka osannolik. F yra
bilder av högproducerande kor (Fig. 2-5) visar a tt exteriören ä r som tidigare trots de n
synnerligen höga avkastningen. Det bör a ntecknas, att uppgifterna o m mjölkens proteinhalt är endast frä n de se naste åren .
F igurerna 6 och 7 ger en viss uppfattning om det resultat man nått inom köttraserna.
De resultat , som nåtts i Sverige på nötkreatursavelns område , har även tilldragit sig

Tabell 3. De kontrolferade kornas avkastning / 955-1985
År

Kor
antal

Mjölk
kg

Fett
%

Fett
kg

3860
4833
5 382
6321

4,06
4,14
4,07
4,32

157
200
219
273

2345 10
227 567
224992
249900

2830
3698
4096
4887

4,28
4,42
4.32
4.55

121
164
177
223

18361
17 626
4219
2863

Fett
%

Fett
kg

70379
6652 1
89077
1585 15

4541
5407
5870
6529

3.85
4,02
3,90
4,08

174
217
229
266

326 1
3606
3820
4 383

5,91
6,02
5,65
6,07

192
217
216
266

SJB

SKB
1955
1%5
1975
1985

Mjölk
kg

SLB

SRB

1955
1%5
1975
1985

Kor
antal

949
3630
4270
4305
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Fig. 3. Svensk 111glandsboskap. 196
Neimy 190494. Medelavkaslning 15
11r7773 kg mjölk, 4,7 % fett , 362 kg
smörfett, 3,65 % protein .

Fig. 4. Svenskjerseyboskap. 1·
73590- 177 Ringblomma. Medelavkastning 4 är IO män . 6 173 kg
mjölk, 7,3 % fett , 449 kg smörfett,
3,9% protein .

Fig. 5. Svensk kullig boskap. 3725866-244 Sarmoa. Medelavkast•
ning 2 är 8 733 kg mjölk , 4,6 % fett ,
401 kg smörfett, 3,7 % protein

uppmärksamhet utanför landets gränser. Under de två senaste åren har sammanlagt ca
2500 djur och närmare 40000 spermadoser exporterats. Huvuddelen av de exporterade
djuren har varit av SLB-ras, men även djur av andra raser bl. a. SRB-djur och köttrasdjur
har funnit köpare i andra länder. Spermadosema fördelar sig jämnare på flera raser, och
hi.lr är SRB-rasen och köttraserna väl representerade. A velsdjur och/eller sperma har
exporterats till följande länder: Etiopien, Grekland, Holland, Ita lie n, Kenya, Libyen,
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Fig. 6. He refordrasen. Tj uren 107
Heat av l-lerrgölet. Födelsevikt 42
kg, 200-dagarsvikt 305 kg, 365-dagarsvikt 92 kg. I 708 g daglig tillväxt frä n 180 dagar till 365 dagar.

Fig. 7. Charolaisrasen. Tjure n V.
Romain av Örkelljunga. Födelsevikt
53 kg, 200-dagarsvikt 348 kg. 365dagarsvikt 705 kg. 2 097 g daglig tillväxt frän 180 dagar till 365 dagar.

No rge, Polen, Portugal , Sovjetunionen, Storbrita nnien och Västt yskland. Italien, Portugal
och Sovjet har varit stora importörer av dj ur , medan spermadoserna fördelar sig jä mnare
på ett stort antal länder. Det ka n nämnas att S KB-spe rma exporterats till Norge.
RE FLEKT IONER
Figur 8 visar de kontrollerade ko rnas av kastning i 4 %-ig mjölk under perioden 1900-1986.
Det framgår att avka tningen ökade under åren 19 I5-1930, medan under de därp närmast
följande åren förändringarna var obetyd liga. Redan rätt tidigt fanns det ko r med bet ydligt
högre avkastning , vilket kan tyda på att det här och där fan ns outnyttjade produktio nsanlag, som visade sig först då utfodringen förbättrades. Diagrammet visar tydligt , att efter
det att semintjurarna är av ko mmebedö mda eller i varje fa ll har avkommebedömd fader,
har framgången fort satt med oförminskad styrka. Allt tyder på att det med nuvarande
ave lsmetod är möjligt att ytte rligare väsentligt fö rbättra mjölkproduktio nsanlagen . Det ä r
dock ej lö nt att vänta sig lugn och ro på nöt kreatursavelns område . Fors kninge n visar nya
möjligheter, och djuruppfödarna fö ljer ut vecklingen. Medan tjurarna hittills haft monopol
på att lämna så många ka lvar, att av kommebedömning kan verkställas, ko mmer äve n
ho ndjuren i framtiden att få samma möjlighete r. Massproduktion av ägg och äggtranspla n-

Svensk nötkreatursavel under ett sekel 237

K. Skogs- o. Lantbr.akad. Tidskr. Suppl. 20 (1988)

lr:t:IJ

6500

5500

500'.l

Fig. 8. Samtliga kontrollerade kors
avkastning i 4 %-ig mjölk åren
2500 -'r----.--,---r--.---ic---r-~---.-..---.----.--,---.---r--,.---r--.-.-

AA 1<ro

C1.i

10 15

20

2S 30

35

(() 45

SO

55 60

65

70

75 ~

1900- 1986.

1985

tationer hö r till dagens a ktue lla frågor . Det föds t. ex. i Danmark årligen ca tusen kalvar
efter äggtransplantatio n. Metoden är dock tillsvidare dyr, och verkligt intresse lår den
endast om äggen kommer från avko mme undersökta kor. Det ä r redan nu möjligt att genom
hormo ninjekti on få kon att leverera fle ra ägg, och andra metoder att massproducera ägg
studeras.
Möjligheten att överföra gener från en cell till en annan bör nämnas. Mycket tyder på att
en tillämpning av denna metod i de n svenska nötkreatursaveln ligger långt fram i tiden.
Nya avelsmetoder betyder inte förändringar i målet fö r avelsar betet. Mjölkko n skall
e ffektivt o mvandla det foder kons ägare ger kon till mjölk med det innehåll ko nsumenten
vill ha och är villig att betala för. Köttdjuren skall ratio nellt utnyttja billigt foder och
omvandla det till sådant kö tt, för vilket konsume nten betala r ett s käligt pris. Det är dock ej
säkert att konsumente n a lltid är nöjd med den kvalitet han tidigare ö nskat. Ett dylikt
exempel är produktione n av griskö tt. Konsumente n ropade på magert kött, och producente n gav ho no m/henne magert kö tt. Me n riktigt nöjd blev man ej. Smaken hade varit bättre
då det fa nns lite mera fett.
Förändringar i de eko nomi ska förutsättningarna och i konsu me nternas matvano r kan
säkerligen medföra förändringar i avelns inriktning. Det ändrade förhåll andet mellan priset
på smörfett och priset på mjölkens proteininnehål l har redan beaktats. Och det s kulle inte
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fö rvåna o m smörfettets kvalitet och mjölkproteinernas art skulle bli aktuella. Utveckl ingen
ka n även medföra betydande föränd ringar i fodre ts samma nsättning. Det är möj ligt att
produktionen i e n framt id kommer att bygga på nästan enbart he mmaproducerat fode r. Om
det då visar sig att det finns ärftliga s killnader mella n djuren i deras förmåga att utn yttja
olika foderslag, kommer detta att beaktas i avelsarbetet.
Även inom a ndra om råd en är betydande föränd ringar möjliga. Det ö kade kravet på att
djuren skall trivas och vara vid god hälsa kan medföra att ö kad uppmärksamhet ko mmer
att tillmätas anlag, som härvid är av betydelse. Det arbete, som bedrivits under detta sekel
har som resultat givit en dj urstam, som fy ller stora krav och utgör en god bas för det
fortsatta arbetet. Fördelningen på fle ra raser och sträva n att isolera raserna från varandra
har bidragit till att bevara gener, som kans ke försv unnit om allt varit en enda ras. Men
renrasighet kan i och fö r sig ej vara ett slutmål. Målet är och måste vara för sitt ändamål
lämpade bruksdjur. För att nå detta mål litar man nu hell på sele ktio n, och glömmer den
betydelse en ordnad korsningsavel ku nde ha för produktionen av friska och hållbara
bruksdjur. Ko rsningsavel kräver planering, men tillsvidare domineras aveln helt av intresset för de rena raserna.

