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Tänkar infor framtiden

I tidigare avsnitt har vi diskuterat forskning
och övriga krafter som lett till den mycket
stora stegringen av de enskilda djurens pro-
duktivitet, som vi fått uppleva under 1900-

talet. Mjölkavkastningen hos de kontrolle-
rade koma har exempelvis stigit fran knappt
2 000 kg ar 1900 till cirka 8 000 kg per ko och
år ett sekel senare. Utvecklingen har varit
likartad hos får, svin och höns. Det är natur-
ligt att srålla frågan: Kommer utvecklingen
att fortsåtta på liknande sätt under nästa

10O-årsperiod eller finns det en $siologisk
eller ekonomisk gråns för produktionen? En
gräns finns det sannolikq men det torde val?
fruktlöst att försöka säga lar grånsen ligger.
Vi skall dåremot- utifrån dagens kunskap -
diskutera vilka avelsfrågor som sannolikt
kommer att vara i fokus under de närmaste
10-20 åren. Det är främst tre frågor, som
redan under 1990-talet har fått allt större
uppmåxkamhet och som kommer att tilldra
sig ökande intresse , nämligen den nya biotek'

zlåan och dess tillämpningar, avelns inverkan
pL dela gmeti'ska variati'onen och mångfald'en

samt de etiska frå'gor som husdjursgenetiken
ger upphov till.

Genteknik och reproduktionsteknik dis-

kuterades i kapitel 13 och kommer dårför
att endast kortfattat beröras hår. Avelns in-
verkan på de framtida genetiska resurserna
har däremot endast berörts i förbigående
tidigare och kommer därför att trehandlas

mera ingående. Vid sidan av den intensi ,

starkt produktionsinriktade aveln har en
mera hobbybetonad avelsverksamhet med

lantraser rarxit fram som ett led i bevarandet
av vårt kulturaw, ofta i samarbete med perso-

ner och organisationer som är intresselade av

natuwård i allmänhet. Detta är en angelägen
verksamhet. Avel i de små populationer. som

det hår ofta är fråga om, år emellertid en

ganska kinkig historia, om man vill undvika
inavel och genetisk drift. Här behövs hus-

dj ursgenetikernas upPmärksamher och stöd.

Når det slutligen gäller etiken, år det vik-
tigt att aveln sker på ett sådant sätt att den
accepteras av de stora konsumentgrupper-
na, Dessa saknar numera direkt kontakt
med jordbruk och husdjursskötsel. Sverige

har under cirka 70 år gått från att vara ett
jordbrukarland till ett industri- och !ånste-
samhålle, dår bara någon procent av befolk-
ningen sysslar med husdjunskötsel. De etiska

frågorna kretsar vanligen kring biotekniken
och dess tillåmpningar. Det frnns dock ytter-
ligare aspekter på aveln som behöver upp-
mårksammas,

Biotekniken skapar nya
förutsättningar
Som framgick av kapitel 13 har molekylär-
genetiken på några decennier blivit det
område inom genetiken som - oberoende
av om det är fråga om människa, husdjur
eller våxter - sryr den inomvetenskapliga
uwecklingen. Människans DNA-sekvenser
(genkarta) har klarlagts helt genom HUGO-
projektet, och kartläggningen av de olika
husdjursarternas genom pågår. Tillämp-
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ningarna inom husdjursaveln var vid rnillen-

nieskifiet ånnu ganska 1å, men nyheter kom-

mer slag i slag.
DNA-markörer har visat sig mycket an-

vändbara i undersökningar av vitt skilda slag.

Effektiva statistiska metoder har utarbetats
för studier av markiirernas eventuella sam

band med kvantitativa egenskaper, liksom ock-

så för att studera förändringar i populations-
str-uktru och släktskap mellan populationer
Det förhållandet att i Yissa fall analyserbart
DNA har kunnat uh'innas från arkeologiska

fynd ökar möjligl.reterna till intressanta histG

riska studier Redan har det blivit möjligt att

revidera och precisera kunskap oclt uppfatt-

r.ringar om husdjurens domestikation och

släktskapen mellan raser. Man kan förvånta

sig en snabb utveckling och fördjupning
inorn detta område under ?000-talets första

decennier
Flera anlag med klar effekt, som pår'erkar

djurens hälsa och produktion, t.ex. genen

1ör stresskänslighet hos svin (faktamta XII)
och ett antal letal- och defektgener hos mjölk-

boskap, kundc tidigt identilieras och gen-

karteras. De orsakande genernas DNAstruk-
tur har kunnat fastställas eller också har

nära kopplade DNA-markörer identifierats'
Svaghetsanlagens utbredning har däreJier

snabbt kunnat begränsas genom markör-
be{ånat urval, N4-AS.

De flesta djur bär sannolikt på recessiva

mutanter, som i dubbel uPPSättning är leta-

la eller förorsakar defekter och svagheter' Så

länge anlagen är mycket sällsynta fitrorsakar

de inea problem i populationen. Men med

den struktur aveln tått, främst inom mjölk-

boskapsaveln, dår en enda semintjur kan Iå

tiotusentals avkomlingaq kan enskilda svag-

hetsanlag få stor spridning. Aven vid måtdig

inavel på sådana "matadorer" leder detta till
r.rtkllning av missbildade eller dödfödda

kalvar. Problemet blir särskilt allvarligt om

generna 1örorsakar missbildningar i skelet-

iet, som ger sr'åra födslar Den svenska djur-

skyddslagen stipulerar att semintjurar skall

vara fria från skadliga anlag, men man vet

knappäsl om de är bär'are av sådana. innan

de defekta kalvarna börjar dyka upp l hus-

276

djursavelns historia har upprepade fall kun-
nat konstateras, där vissa handjur efter ut-
bredd anrändning givit r.rpphov till missbildad

avkomma, som förorsakat s\'årigheter lid
tiamfödandet och lidande för moderdjuren.

Urval av ungUurar och programmen föt
provinsemineringar innebär stora investe-

ringar Det år där för viktigl att ttngtjurat n..

år fria från defektgener, som har så hög frek-
vens i den aktuella populationen att fara
föreligger för att rnissbildade kalvar skall

födas. Det kommer sannolikt att bli rutin au

testa ungqjurar utvalda för semin lör aktuella

svaghetsanlag med hjålp av DNA-markörer
Hårigenom kan defektanlagens frekvens

hållas på så låg nivå, att de saknar ekono-

misk betydelse.
När det gäl1er produktionsegenskaperna

pågår forskning i många laboratorier värl-

äen över för att pårisa s.k. QTL, dvs loci med

stark effekt på kvantitativa egenskaper' I
kapitel 13 beskrevs resultat från de svenska

studier som utförts på svin. Denna typ al
forskning kommel msd 51ö1512 53nn olikhet

att iDtensilieras. Ett av målen kommer natur-

ligtvis att vara att öka förståelsen för hur-

kvantitativa egenskaper kontrolleras gene-

tiskt och hur olika gensystem samverkar'

Detta blir en mycket svår uppgift. Redan

innan man kunnat förklara genernas Ssiolo-
giska effekter, kommer man sar-rnolikt att
med hjälp ar, markörgener söka öka säker-

heten i avelsarbetet. En bärande id6 med

N{.Asruval är att man med markörerna skall

kunna förutsåga de unga djurens fiamtida
produktionsförmåga. Sådan Iörutsägelse

iker redan nu med hjålp av olika index base-

rade på föräldrarnas avelsvärden. MAS-

värdering kommer i den nåra framtiden
icke att ersätta de existerande systemen utan

komple ttera dem. Forskning ilver hur mar-

körbetingad och traditionell indexvärdering

skall kunna sammanvägas pågår och kom-

mer sannolikt att intensifieras.
Ett område dår markörbetingad selektion

har en given plats är vid vissa typer av kors-

ningar. Skulle man t.ex. vilja utnyttja de

kinesiska svinrasernas överlågsna firtktsam-
het genom att kor-sa sådana med exempelvis
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svensk lantras, vore det logiskt att utnyttja
markörer för fruktsamhet hos det kinesiska
svinet och för tillväxt och kvalitetsegenska-
per hos den svenska rasen. I de nårmsta ge-

nerationerna efter F, skulle man sedan välja

djur som i huvudsak hade "svenska markö-
rer" men bar på "kinesgenerna" 1ör hög
fruktsamhet. På liknande sätt skulle DNA-
markörer kunna vara behjålpliga vid in-
förzndet av produktionsanlag från mjölkbo-
skap i de tempererade länderna till boskap

i tropikerna. Boskapen där visar hög tole-
rans mot tropiskt klimat men saknar i all-
mänhet gener lör god mjölkavka:'tning

Reqrod,uhtionstehnologlz är stadd i mycket
snabb utveckling. Som nämndes i kapitel 13

håller forskarna på att utveckla olika tekno-
logipaket, där omogna ågg kan insamlas

fiån levande kor och efter en mognadspro-
cess ilaboraLoriel och belruLtning iprorrör
utvecklas till embryon redo för överföring
till fostermödrar. An så länge år tillämp-
ningarna behåftade med vissa svårigheter,
men det är inte osannuliLt att vi inom en

nära framtid skall få uppleva massproduk-
tion av embryon i laboratoriet från föräldrar
med höga avelsvärden. Skulle dessutom me-

toderna för könsseparation av spermier och,/
eller embryon lunna eflektjviseras. öppnas
nya möjligheter att öka avelsframsteget per
tidsenhet.

Den andra stora landvinningen inom re-

produktionsbiologin. produktion av n1a in-

divider genom kloning av somatiska celler,
kommer inte i första hand att påverka den
genetiska föråndringstakten Per tidsenhet.

Djur i en klon år alla genetiskt lika, förutom
för de somatiska mutationer som kan ha

skett och skillnader i mitokondriellt DNA.
Kloning möjliggör alltså produktion av djur
som i det närmaste år genetiska kopior av

exempelvis en ko med hög avkasmingsför-
måga eller av ett djur som har en specif,ik

och mycket eftertraktad egenskap. Kloning
ger icke som vanlig avel en förändring i
önskvård riktning från generation till gene-

ration. För att kloning överhuurd skall få
någon större tillåmpning fordras, att tek-

niken görs säkrare och billigare. De nårmast

liggande tillåmpningarna kan komma att
gälla kloning av transgena djur för använd-

ning inom den farmaceutiska industrin och
transplantationskirurgien.

Husdjurens genetiska resurser

- mångfalden i aveln
De avelsåtgärder som beskrivits i tidigare
kapitel har inte endast lett till stora produk-
tionsökningar De har också förorsakat stora

förändringar i den svenska husdjursstockens

sammansättning. Raser har försvunnit och
andra har tillkommit genom impnrt Inom
vissa djurslag har mångfalden minskat kraf-
tigt. Detta gäller siirskilt mjölkboskap, medan
exempelvis hästbeståndet i Sverige känne-
tecknas av ökande genetisk variation En
gemensam trend i den industrialiserade
världen år att mångfalden inom den inten-
siva husdjursproduktionen minskar.

Allmänt om den genetiska mångfald'en
Den genetiska variationen år källan till alla

framtida förändringar genom avel. Det år
därför viktigt att tilhåcklig variation bibehål-
les. Inom de olika djurarterna har ett stort
antal raser och typer skapats genom med-
vetet urval, eller som en anpassning till loka-

la betingelser eller speciella krav från män-

niskan. Globalt kommer huvudParten av

husdjursproduktionen från omkring tio oli-
ka arter'. och ingen av dessa är utrornings-
hotad. Detta till trots sker en snabb utarm-
ning av den genetiska variationen, särskilt i
de industrialiserade lånderna, genom att
många lokalraser försvinner. Detta har stor
effekt på totalvariationen, som i hög grad
beror på skillnader mellan raser Samtidigt
pågår en likriktning av de raser som blir
kvar, vilket likatedes leder till en ninskning
av variationen.

De främsta krafterna till denna likrikt-
ning i industrilånderna år som följer:

Produhtionsslstemen är enhetliga, främst för
mjölkboskap, svin och höns, med intensiv
utfodring, god veterinärservice och skick-

liga lantbrukare.
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fu gistrerin g av vssa produktionsegenskaper
t.ex. mjölkavkastning år allmänt utbredd
och utgör grunden för intensi t urual.
Många egenskaper, t.ex. djurhålsa och
fruktsamhet, ges dock vanligen mindre
uppmårksamhet.

Höplpknologi som artificiell insem ination.
embryotransfer m.m. tillämpas, och kom-
munikationerna är goda.

Samma teknihtlllämpas i stora områden. Ing-
et behov föreligger för "traktegna" raser

I(raftig honkunens sker mellan kommersiella
raser inom länder och internationellt.

Resultatethar bli\it en koncentration på ett
fåtal internationella populationer. I indu-
striländerna håller övriga raser på att för-
svinna.

Frågan om förlusten av traditionella hus-

djursraser och en eventuell utarmning av

husdjurens genetiska resurser, som ett resul-

tat av pågående avels- och förbåttringsarbete,
började på allvar diskuteras på 1960-ta1et.

FAO (FN:s livsmedels- och lantbruksorgani-
sation med huvudkvarter i Rom) var sanno-

likt först med att söka lyfta upp frågan till
allmån debatt. Jag hade nöjet att deltaga i
det fö$ta expertmöte om husdjurens gene-

tiska resurser som FAO ordnade 1966, och
under perioden 1968-82 varjag ansr.arig för
utvecklingen av organisationens program
inom området.1 Från allra första början
kopplade FAO samman behovet av genkon-
servering med behovet av utveckling av de

genetiska resurserna för Produktion.'? Pro-
grammet blev alltså ej statiskt konser-verande

utan dynamiskt utvecklingsorienterat. Ge-

nom påtryckningar från FAO och andra in-
tresserade grupper kom frågor om husdjur-
ens genetiska resurser upp på dagordningen
för FN:s första miljökonferens, tillsammans
med frågor om viixternas genresrrrser. Kon-
ferensen, som hölls i Stockholm 1972, fick
stor betydelse för det fortsatta intresset för
genresurser och deras bevarande.
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Efter Stockholms-konferensen inråttade:
i flera lånder arbetsgtupper och nationella
kommittder för bevarande av genresurser. I
industriländerna kom intresset att i hurud-
sak inriktas på bevarande av gamla lantraser-

Man hade sett att flera husdjursraser för-
smnnit eller var hotade av att utplånas. FAO

fortsatte sin lide, att genresursbevarande ar
en dynamisk process, dår bevarande och
förbåttrande kan förenas. Missförstånd upg
stod lätt med representanter för i-ländema
Deras "genetic conservation" motsvarade
nårmast statiskt bevarande.

FN:s stora konferens om miljö och utveck-

ling i Rio deJaneiro 1992 framhöll krafdullt
berydelsen av ett uthålligt och miljöanpassat

lantbruk som ett led i bibehållandet av den

genetiska mångfalden. En Lonvention om
biologisk mångfald antogs av konferensen.
och har sedan undertecknats avflertalet lån-

der i vårlden. För husdjuren finns en aukto
ritativ uttolkning av konventionen av en ar

topp{änstemånnen på UNEP (FN:s milj
organisation).3 Enligt konventionen bör
man sträva efter ett samtidigt be rande a\-

den biologiska mångfalden och ett uthålligt
anvåndande av dess komPonenter. U-länder-
nas problem bör ges mera uppmärksamhet-
Rio-konferensen ansluter sig således i ston
till FAO:S tidigare uppfattning om en lång-

siktig förvaltning av den genetiska resursen.

Varför bör genresurssr bet)(ffas?
Frägan tarfiirhar redan delvis besvarats. Det

år viktigt attbibehålla genetisk variation; det

ger flexibilitet inför nya situationer och krar-.

Vi kan inte blicka in i en framtid, som såken

kommer att bjuda på många överraskningar.

Det finns också andra skäl att bevara raser

och populationer från tidigare epoker. De

irrar ett kultwellt och histotisht uirde Pä sa''irma

sätt som historiska byggnader och monu-
ment av skilda slag. Vi har ett kulturellt
ansvar utöver det rent nyttomåssiga. Det
gäller att beakta såväl nyttoaspekterna som

de kulturella värdena.
I en lägesrapport över rasvariationen i

Europa anger Ollivier och medarbetare, att

av de 877 raserna av häst, nötkreatur, får, get



och svin, som förekom i början på 1990-

talet. var cirka 18% kritiskt hotade och en

tredjedel mer eller mindre hotade.a Förhål-

landena var ganska likartade fiir de olika
djurslagen. Bland nötkreaturen lar den srart-

brokiga låglandsrasen av amerikansk typ

stadd i kraftig ökning i EuroPas lågländer
Alpboskap och simmen-taler-tlperna hiill sin

numerär någotsånär i Ost- och Centraleuro-

pa. I Skandinavien behiill de röda raserna
(SRB, NRF och finsk ayrshire) sin starka ställ-

ning. Ör.riga raser minskade kraftigt i beq'del-

se. NIan kan alltså konstatera, att aveln hade

koncenh'erats till ett fåtal starka mser med vål

utbyggda avelsprogram, medan de mindre
lut"rn, fixde srårt all hålla numerären

Hur ska,Il man göra för att min ska

genförlustema?
Fleia oliLa sttateqier bör'och lan utnrttjas.

Man bör skilja på ännu kommersiellt kon-
kurrenskraftiga raser och sådana som redan

förlorat så kraftigt i numerär, att deras kon-

kurrenskmft upphört Om de senare anses

ha stort kulturellt värde, bör de bti föremål
för särskilda bevarandeåtgårder. Sådana Pro-
gram kan ofta kombineras med nattrrvårds-

åtgärder, cljurparker och hembygdsgårdar'
Iniernationellt fir'rns flera goda exempel på

hur kulturhistoriskt intressanta populatio-
ner kunnat ber,ar-as med fitll livskralt i rela-

tivt små slutna enhe ter. Chillingham-boskaP
eller engelsk parkboskap lår ha hållits i en

sluten besättning sedan 1270, och Ram-

bouillet-Iår har hållits i en flock i centrala
Frankrike. \'id ett slott med samma namn'
sedan 1?86. Denna typ av berarande har

blir,it allt vanligare i Europa men är tvvärr

ganska dlrbar'. om man inte Lan utrryttia

entusiastiska privatpersoners intresse. I in-

dustriländerna år stadsbelblkningeu ofta

beredd att betala liir att få se husdjur' Lant-
raser i gammal kulturmiljö ökar kultumpp-
levelsen vid fäbodar och liknande. På sam-

ma gång son.r djuren hjälper till att hålla
landskapet iippet och vål hår'dat, utgör de

alltså en extra krl'dda.
För de kommersiella raserna gäller det att

ridmakrhålla rillråcLlis genetitk r a ria ti"n '

samtidigt som avelsframsteget blir så stort att

konkurrenskraften bibehålles. Detta år en
sr'år r rppgifi. t ill r ilLen r i åter lom me r mcr i

ett senare avsnitt.

Figr 1 5 : 1. Got klndsrut set

åt- en ponn)ras som fiie
hotnntr i många.fiirgryPeL
Häste11 anses ha Junnits
p(i Gotland, sedan slen'

åL4ern. Rasen höll På att

Frsninna i början På
1900 talel. För att säher

stiill.a b eL) (l.randet bildades
I 9 I 2 Gotlantl s Russaaels

f ören ing. Ras e n Jit ttt s
nltnera ötter heLa lantLet

a.h är ej längP tdl'otning\'
Intad.
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Svenska aktiviteter
Det statliga genresursarbetet på husdjurs-
området kon.r igång ganska sent. Den egent-
liga starten blev en utredning, tillsatt av

regerineen 1978, och dess betånkande "Be-

varande av genresurser hos husdjur".i Ut-
redningen koncentrerade sig på bevaran-
deaspekterna och redogjorde för möjliga
metoder och för läget i Sverige, Norden och
internationellt. En genbanksnämnd för hus-
djur inråttades av dår'arande Lantbrukssty-
relsen med företrädare för bl.a SLU, Natur-
rårdsverket, en del lult rrlella instilrll i,'ner
och näringen. De medel som ställdes till för-
fogande var dock mycket begrånsade Tln-
der en period clisponerade nämnden den
svindlande summan av 5 000 kr/år

Nordiska ministerrådet inrättade 1984
den Nordiska genbanken för husdjur'. Nam-
net är något missvisande, då det ingalunda
år fråga om en genbank med uppgift att spa-

ra gener i en bank. Det är snarare fråga om
en nordisk nämnd för att samordna arbetet
lör bc\arande al husdjurcns genre'urset i

Norden. Ett mindre kansli finns på Nor-ges

Lantbruksuniversitet i Ås. Arbetet, både i
Nordisk genbank för husdjur och i de enskil-
da länderna, var i början i hurudsak inriktat
på bevarande av samla lantraser Efter FN
konferensen om miljil och utveckling 1992

fick det officiella genresursarbetet både i
Sverige och i Norden en vidare inriktning. I
Jordbruksverkets "Aktionsplal för bevaran-
de ocl.r hållbart nyttjande av den biologiska
mångfalden inom husdjursområdet, 1995"
ar-rges att "ansvaret för den biologiska mång-
falden innebår att bevara och hållbart ut-
nyttja de genetiska |esurserna".d Man såger
vidare: "Ansvaret gåller således inte enbart
de hotade raserna utan strategin måste ock-
så omfatta ett ansval för avelsarbetes upp-
låggning i de aktiva husdjurspopulationerna
så att förutsättningen att bedriva avelsarbe-
te finns kvar dvs. avelsprogrammen rnåste
rar a urhålliga . {nsvar.t l'ör de aktiva popu-
lationerna delegerades i huvudsak till resp.
avelsorganisation. Genom ökade statliga an-
slas och medel som ställdes till Iörfogande
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av EU. blev det från mitten av 1990-talet
möjligt fitrJordbruksverket att bedriva ett
mera aktivt bevarande arbete än tidigare.
Samtidigt fick Nordiska genbanken för hus-
djur medel för olika projekt. Exempelvis
kunde en omfattande studie genomlöras
över slåktskapen mellan nordiska nötkrea-
tursraser, beskriven i kapitel 13.

D e aktia a aa ekp opulationana
Liksom i övriga Europa år hotet mot den
genetiska variationen störst inom mjölkbo-
skapsaveln. Som beskrevs i kapitel 10 har
den svenska aveln alltmer koncentrerats till
SRB och SLB, medan SKB har minskat starkt
i numerär och hotas av undergång. Jersey-
boskapen har funnit en nisch i mjölkpro-
duktionen och utgör en liten men relatilt
konstant del av koantalet. SvenskJersey år
närmast en avlåggare till dansk.Jersey, varför
några åtgärder för bevarande av rasens gen-
r esurrer knappasl är aktuella i Srerige.

De nordiska avelsorganisationerna för
ntitkreatur blev tidigt ö\.ertygade om beq-
delsen ar art ide aktira zvelspopulatjonerna
registrera, inte bara produktionsegenskaper
som mjölkavkastning och proteinhalt, utan
också djurhälsa och brttksegenskaper som
lynne och mjölkbarhet (se kap. 10). Genom
denna omfattande registrering minskar-
risken för förluster av gener som påverkar
andra värdefulla egenskaper ån de traditio-
nella målegenskaperna. Som tidigare fram-
hållits har de nordiska länderna sjoft en
pionjärinsats för denna tt? av utökad elien-
slaprregistrering. som lett till ctl i inlernalio-
nelljämförelse gott hälsotillstånd hos djurer.
Samtidigt har avelsbasen vidgats, något som
är värdeIullt i ett genresursperspektiv

Avelsarbetet med de svartblokiga raserna
i världen domineras sedan mitten av 1980-

talet av amerikansk holstein och av åtgärder
som vidtages i fråmst USA, Kanada och Ne-
derländerna. De nordiska ländernas arbete
för utökad egenskapsregistrering har därför
fått starkast genomslag i deras röda raser De
nordiska röda raserna har utvecklats till ett
vårdefullt alternativ till holstein-aveln.
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Svensk röd och vit boskap SRB, en senetisk
resurs för framtiden
aa Bengt Lind,hö

I tidigare kapitel och i faktar.uta I har beskri-
vits hur SRB-rascn bildades genorn cn sam-
manslagning 1928 ncllan de tidigare rascr-
na Svcnsk ayrshire och Riidbrokig svensk
boskap, RSR. Efter sammanslagning kom
RSB-djuren art dominera den n,va rasen.
SRB-$urarrra fick stor beg'delse under upp-
byggandet av den norska boskapsrasen
Norskt Rödt Fe, NRI'.

[.fter införandct av NAl-oreroden för
avkommebcdömnine tog avkastningsiik-
niugen hos SRB lart från miften av lg50-
talet, se fis. l0:8. Under 70-talet påbö{ades
ett utbyte rncd Finland och Norge av sper--
ma från lämpliea $urfåder- i avelsarbeter
med SRB. I Finlald har rnan ayrshire och
i Nor-ge den nåmnda NRF-rasen. I)et är
lrämst inporterna fiår'r Finland som kotn-
mit att prägla SRB-r'asen under de scnaste
dcr cnrrierna. I rrdcr 80-raler hrde n)rt itr
var tredje an\'änd avkommebedörnd tjur en
finsk far.I Den exteriiira likformiShet, som
Slernsunds-aveln skänkte SRB-korna, har
cNatts av en stöne spridning i storlek och
extedör. Dägens SRB-kor har flera vira 1älr
ärr ridigarr'. De moder'nr kot nJ ;r'
huvudsakligen avhornade men långa horr-r
år annars ytterligarc ctt tecken på avrshirc-
inflytandet Iiån Finland.

l)cn orntalacle globaliseringen av avcls-
arberer har lett till att dcn star.kt USA-influc-
rade holstein-rasen, till r.ilken våra svartbr.o-
kig;r kor numet a hör, snabbt har fårt en stor
spridninu viirlden ö\'er. Som en konsekvens
hal många lokala r-ascr försvunlit. Det är i
dagslåget bara ett fåtal rasel i \'ärldcn so l
har en produktionskapacitet och andra goda
cgcnskaper som gör art de långsiktiet kan
hävda sie i en framtida konkurrens med ho1-
stein. I mäj ?000 publiceradc INTERIIULL i

Uppsala avclsvärden på 63 700 holsteil,
!urar och 20 600 Simmental-ljurar På tred-
je plats kom den s.k. Ayrshire-gruppen med
7 800 $urar I INTERBUl.L-sammänhans
tillhör SRFrasen Aynhire-gruppen. Den dcr
mirreta' ar Finlarrd. \olgr u, h 5rcrige. som
står för 85% av tiurar-nå. De röda korna i
Norden utgör med andra ord cn av de Iå
ra.qrrrpperirqar i rirldcn. .onr har cn rnöj-
lighet att prägla världens rnjölkproduktion
undcr 2000-talet parallellr med holsrein.
Denna utvecklirrg glnnas också av der-r nu
påeaende olga r I isttoriska samorrln inqcrr rr
avelsar-beaet i dc nordiska läuderna- Inom
några år har vi i Norden sannolikt en gc-
mensam tlurcentral ocir tra stora raser, den
heirrorrliska ri;dJ rJspn uch rlt rr inrernario.
r-rella holstein-rasel.

I tabell XV:l rcdolisas storleken av dc
r-öda populationelna i cle olika nor-diska län-
derna och deras avkastuing- Dcn danska
RDN{-rascn lrar sina r.irtter gemensamt nred
den tyska aneler'-rasen och skiljer sig därför
härstamningsmilssigt från de övriga. Under
senale år har man emellertid i Danmark an-
vänt bctydande mångder SRB-sper-ma, var-
för RDM-rasel så småningom också kan
komma att inrymmas i avrshire-gr-uppen
inorn lnter-bull.

Dcn nordiska riida popnlationor uppgår
1ör'närvarande till 728 900 kor Enligt cn
ganmal tumregel iikar avelsarbctcts effekti,
tircr rncd poprrl.rrionr.rs <ror lrl rrpp rill
iuo 000 lor. \ arrlt( r' mcr\ irdrr r\ en ) trcr-
ligare öknilg av populationsstorleken blir
marginellt. Dcn samlacle uoldiska r-öda rasen
är'rn.a.o. tillräckligt stor för ctt avelsarbete,
som i effektiviter kan mäta sig med den in-
ternationella holstein-rasen. Ef tersorrr tnan
nyligen beslutat att, liksom i Darrrnark och
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Tab€l X/:1. Artal kontrollerade röda kor i de nordiska l;inderna och deras avkastnids (år 2000).

Danmark,
RDM

Finland, Norge,
NRF

Sve.ige,
SRB

Antal besåttningar

Kor,/bcsätrninB
Procent av lande!s
kontrollerade kor
Mjölk, kg
FerYo
Protein %
Protein kg

Sverige, behålla alla a'v'kommebedömda !u-
rar levande fram till avkom mebedöm n ing-
en i Norge och Finland, finns det en grund
för ett kommersiellt avelsarbete i en stor
population.

Besåttningsstorlekarna varierar från l4 i
Norge till 52 i Danmark. På den punkten
sker f.n. snabba [öråndringar. Avkastning.-
nir'ån varierar starkt i Norden. Dessa skillna-
der är till största delen en konsekvens av
den förda jordbrukspolitiken. Den ekono-
misha motivationen för att exploatera kor-
nas avkastningskapacitet varierar starkt mel-
lan länderna.

Likheter och olikheter mellan kindana
De olika ekonomiska förutsättningarna för
mjölkproduktion i de olika nordiska lånder'-

20 318

285 087
14

100,0
ri 108
4,13
3,23
196

na kan också avläsas i de tillämpade $ur-
indexen. I)e i tabell XV:2 redovisade siffror-
na visar vilka årliga framsteg man får i olika
delindex i ett avelsarbete på nordisk basis
med hjälp av de tjurindex, som nu tillämpas
i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Be-
råkningarna baseras på ett selektionsindex,
där de anrända genetJska korrelationerna
är desamma som nl4igen beräknats för den
svenska SRB-rasen.

En mjölkindexenhet är detsamma som
en procentenhet. En årlig ökning med 1,51
indexenheter innebär att avkastningskapa-
citeten på korna av modell år 2000 har en
avkastningskapacitet som ligger 1,5 index-
enheter över de kor som sattes in 1999. För
de öwiga indexen är det inte lika lätt att
illustrera effekten bl.a. därför att många har

1 070
55 .180

52

9,4
7161
1,20
3,57
256

12 700
202 928

l6

15,3
? 383
4,30
3,30
241

4 950
i85 4,{B

31,5

49,0
7 980

4,25
3,12
2J3

39 038
12a 543

18,7

Tab€ XV:2 Skattat årligt framsleg uthyckt i indexenheter i ett nordiskt avelsarbete m€d hjälp av de selektione
index som nu anviinds i de olika nordiska l:inderna. Anv?itlda g€netiska koielationer överenssriimmer med dem
som ryligen beräknats för SRB-rasen.

Finl d, rA
^-orye, 

NRF Srerige, SRBDelindex Danmark, RDM

I{jölkindex
Köttind€x
Dotter.fcrtilitct
Kalvningsindex, Far
Kalvningsinder, MF
N,Iastit

övriga sjukclomar'

Juver
Berr
Kroppsllöjd
L,vnne
Res. öwrlevanrietal

1,53
0,37
0,06
0,13
0,43
0,13

,0.02

0,88
0,24
0,18
0,10

0

1,83
0,06

-0,08
0,06

0.44
-0,06

0,60
0
0
0
0

0,90
0,?9
0,62
0,13
0,57
1,17
0,38
0,95
0,19

(0,33)
0,16

0

1,51

0,41
0,17

0,,19

0,74
0,08
0,81
0,28
0,20
0,12
0,21

Kälh: Litldhå, 2040
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byggts upp med hjälp av en serie bakomlig-
gande delindex. Indexet för dotterfertilitet
har byggts upp med hjålp ar' 9 bat-omliggan-
de delindex. Grundprincipen är att den
bakomliggande g€netiska standardawikel-
sen standardiseras till 7 enheter för alla
egenskapertl

Resultaten i tabell XV:2 visar att Dan-
mark och Sverige har ett nära nog identiskt
avelsmåI. I Finland har man en större vikt på
avkastning men lägre vikt för bruksegen-
skaperna medan man i Norge har den ojåm-
förligt största vikten på bruksegenskaperna.

I ett inledningsskede för det gemensam-
ma nordiska samarbetet kommer sannolikt
de olika länderna att från den gemensamma
rjurpoolen välja olika riurar. men det år in te

osannolikt att de ekonomiska förulsättning-
arna för mjölkproduktion efterhand kom-
mer att ugåmnas. De årliga framsteg som

redovisas för Sverige i tabell XV:? överens-

ståmmer mycket nära med de genetiska tren-
der som det nuvarande avelsarbetet resul-
terat i,irr

Li,kheter och olikheter mellan SRB och

SLB
SRB och SLB är till numeråren ungefär lika
stora (år 2000) men detsker en svag förs$ut-
ning mot en större andel SLB-kor i Sverige.
I tabell XV:3 redovisas aktuella skillnader
n-rellan de båda raserna. Avkastningssiffror-
na är tagna från kontrollresultaten 1999/
2000 medan örriga egenskaper hämtas från
den av Svensk Mjölk utgivna skriften llat-
djutsstati.stih 2(.)00 och hånför sig rill kont-
rollåret 1998,/99.

Som framgår av tabellen har Sl-B-korna
högre avkastning ån SRB. SLB har tidigare
haft bättre fertilitet än SRB, men SLB har
nu en längre period mellan kalvningen och
den första inseminationen som kommer
dårefter. 5killnaden i antalet inseminatio-

Tabetl xv:S. Medelral för en serie eg€nskaPer för
SRB- resp. Sl-B-rasen

Egenskap

Kg qjölk
Vo lett
% protein
Kg energikorrigerad
mjölk
ADtalet dagar kalvning
till l:a insemination
Antalet inseminatioDer/
påb6{at djur
Procent mastiter/
laktation
Procent dödfödda

kalvar, kt'igor
kor

Procent utgallmde,
1:a iaktationen
alla iaktationer

ner per påbörjad ko har reducerats till näs-

tan ingen skillnad alls. Sl-B-korna har vidare
fler mastitbehandlingar per år och en större
andel dödfödda kalvar. Detta är speciellt
uttalat för den första kalrrringen. Som de två

sista raderna i tabellen visar finns det knappt
någon skitlnad mellan raserna för andelen
utgallrade.

Sammanfattning
Importer av ayrshire och shorthorn från
England för 100-150 år sedan har lagt grun-
den för de röda raserna i Finland, Norge
och Slerige. I dagsläget finns det ett storr in-
flytande från Srerige iavelsarbetet med den
danska RDM-rasen, Ä,r 2005 har \ i "an 

nolilt
ett helt integrerat avelsarbete för alla röda
kor i Norden. Denna population kommer
att bedriva ett avelsarbete som i effektivitet
kan mäta sig med avelsarbetet i den vårlds-

omspånnande holstein-aveln. I

8963
3,96
3,28

8842

89

1,69

16,6

8209

3,41

8458

85

1,7r

13,4

4,8 9,5

1,3 4,5

26,4 26,9
37,5 36,8
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Som en säkerhet mot okontrollerbara
genförluster har de svenska seminförening-
arna sedan början av 1960-talet fryst in ett
begrånsat antal spermadoser från i stort sett

alla semin{urar som använts i avel Denna
typ av fiirvaring kan nu användas på de fles-

ta husdjur men har hittills nästan bara till-
låmpats på tjurar Spermabanket har den

fördelen att de är lätta att etablera och billi-
{:a i dritt. Även om sannolikheten år låg för
att den lagrade sperman skall komma till
ekonomisk användning i framtiden, så utgör
lagringskostnaden en mycket låg försäk-

ringspremie mot fi-amtida genetisk utarm-
ning. Sperma rePresenterar dock endast

halva an'smassan. För att kunna återskapa
en levande population fordras hondjur.

Efter korsling och upprepad återkorsnittg
av kor med den lagrade gursperman (något

som år dyrt och tidskråvande), kan en popu-

lation skapas, som inrymmer de gener som

tjurar na en gång hade. De srenska tjursper-

mabankerna torde ha byggts upp tidigast i
\'ärlden och utgör dårför en omfattande och

mycket värdefull genetisk resurs.

Modern teknik gör det nu möjligt att be-

vara intakta "ir.rdivider" i form av frysta em-

bryon. Sådan lagring är möjtig för flera olika

djurslag men har hittills inte anvånts i någon

stiirre omfattning. Metoden har den ftrr-
delen att man kan berara elt:'lumPmtissicl
uwal från en hel population Man undviker-

alltså slumpmässig genetisk drilt, som kan

vara betydande i små enheter som bibehå1

les genom normal fortPlantning.

Beuarande au lantraser oclt andra
in tre s s an t a P o P u kt'ti o ner

Jordbn-rksverket har sedan mitten ar' 1990-

ralet lagt ned ett omIättande arbete på att
kartlägga utrotningshotade raser och poPu-

lationer samt ge information och annat stiid

till grupper av intresserade djurägare. Un-
der senaLe år har det år'en blivit möjligt att
ge direkta penningstöd fiir djur-hållandet.

Gutefriretvar de:n!ör'sta lantrasen som ble!
lör'emäl för direkta bevarande åtgårder i
Sverige. I biirjan på 19'10-talet höll det be-

hornade gotländska lrtegån€isfåret På att
försvinna. En gruPP intresserade pel:soner
började då samla ihop resterna av de behor-
nade färer.r. Enligt Nils Dahlbeck, som var en

av dessa personeq fick man ihop en srupP
om knappt 40 djut som genom fbrtsatt avel

utvecklats till vad som i dag kallzrs grrtefår De

år behornade, har en nllpäls med mycket

tåckhår, har en färs från ljusgrått till niistan

svart samt år: mycket härdiga (fig 15:2). Det
fanns 1999 cirka 5 000 tackor av rasen sprid-
da örer hela lander. Råddning\oPeralioncn
har alltså l1'ckats.

När det gåller nötkreatr-rq var som tidiga-

re omtalats, den s.k. tödhullerctten vanlig i
norra delen av Svealand och i siidra Norr-
land under hela första hällten av 1900-talet

I Norrlancl domineracle Ijällrasen. År 1938
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slogs de båda raserna samrnan till Svensk
Kullig Boskap, SKB. Av skilda orsaker korn
dock de två ursplungsraser:na att hållas isär.

Under 1950- och 60 talen kom ett antal
tjurar av våstlinsk ras att an\'åndas i rödkul-
lornas kärnområde krins Silian. I och med
seminverksamhetens utbredning norrut k()m
först rödkullornas och senare lållrasens
numerär att minska starkt. Håkan Hallander
har i sin intressanta bok Szansåa Lantraser
beskrivit skeendet och hur snabbt det gick.s
Under 1970-talet hade autalet rödkullor re-
duccrats till några tiotal. År 1984 bildade ett
antal entusiaster Sveriges Rödkulleförening
och ett berarandearbete togrid. Förcningcn
hal fått ekonomiskt stöd frånJordbruksver-
ket och \älp för hållande av register och
insamlande av spermaprov för framtida
bnrk. Antalet renrasiga djur hade 1999 ökat
till ,{00-500.e

lnom den andra grenen av SKB,frillr-asen,
började man efter seminavelns genombrott
att i stor utsträckning anvånda SLB-tjurar
och andra raser i det uamla !ällrasområdet.
Flera korsninustjurar sattes in i den godkän-
da SKB-aveln. För att trygga raseus fiamtid
tog en grupp intresserade djuräeare 1993
initiativet till Projektet Rädda Fjällrasen,
som tiå år- senare ledde till bildandet av För-
eningen Svensk Fjällrasavel, vars avelsplan

Figur 15:3. ljlillrasen är
setlan 1993 Jiirernål Jör
aht i a L ar or(rn deå tgä rdn.
Arbet?l [eds a1) Fireningen
Svnsk Fi ällras auel oc lt
stöd,s genotn birl.rng fån
.lortlbr <sterhet oclt EU.
Bnarandet sker iblantl i
sanarbete ned gtupp?r
engagerrxle i uirden aa

Ea kt ltuhurnilj öer

endast tillåter avel med renrasiga Ijällras-
djur. I slutet ar 1990-talet [anns nårnlare
? 000 ljällraskor (fig. 15:3).

Man kan konstatera att, genom de åt-
gärder som vidtagits, såväl gutefåret som
riidkullan och !ållrasen har räddats från
akut utrotningshot. Bevarandearbetet stiids
för nårvarande (år 2000) av Jordbrr.tksver-
ket, son med anslag lrån EU, ger ett bidrag
till djnrågarna på omkring 1.000 kr fiir var-

.je nötkreatur över två år av de två raserna
samt cirka 150 kr för varje får. Bidmget skall
utgöra kompensation fiir att djuren sanno-
likt ger lågre ekonomiskt utbyte än hållan-
det ar L,'mmcrsit-lla raser. Djurägar na lir
genom kontrakt åtasa sig att följa en avJord-
bmksverket godkänd avelsplan m.l.r.

Gutefåret och den nuvarande !ällrasen
torde vara ganska representativa liir de lant-
rasdjuq som under- 1900-talets förra hälft r,ar-

allmänna på Gotland respektive i Norrland.
Hur representativ den nuvarande rödkullan
år för den rödkulla som fanns under tidigt
1900-tal år en öppen fråga. En kraftig inkors-
ning avvästfinsk boskap hade skett på 1950-

och 60-talen, och når bevarandearbetet bör-
jadr lannr [i djur kvar. Srord 'lumpmäsriga
firrändringar i rasens genetiska sammansätt-
ning LeD ha ägt rum qenom inl,,rrsningar
och genetisk drift.
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Förutom stöd för de tre här nämnda
raserna, som har en våldokumenterad plats
i tidigare svensk husdjursskötsel, utgår stöd
för bevarandet av ryafår och finullfår samt

ett antal lantraspopulationer med mera

okänd bakgrund, exempelvis den s.k. väne-

kon och ringmåla-kon och grupper av s.k

allmogefår och -getter. Vidare utgår sröd till
det s.k. linde röds-svine t.r0 Motiven för offi-

ciellt stöd till en del av dessa populationer år

något oklara. Eftersom bevarandearbetet i
stor utsträckning måste baseras på enskilda

djurågares intresse och entusiasm, harjord-
bruksverket en mycket grannlaga uppgiftvid
stödåtBärderna. Förhoppningsvis skall DNA-

studier kunna bringa klarhet i hur unika de

olika grupperna av s.k. allmogedjrrr är Vissa

skulle eventuellt kunna slås samman.

I stort sett kan sägas att bevarandearbetet
utuecklades väl under 1g0o-talets sista årtion-

de. Ett problem är att stödåtgårder förr eller
senare alltid måste omprövas. Det vore r'ål-

betänkt om bevarandet av kulturellt intres-

santa husdjursraser kunde sammanlänkas
med åtgärder för bevarande av andra kultu-
rella minnesmärken på läns- och riksnir'å, så

att en ändring av uppfattningar inom EU

eller bland svenska politiker inte kommer att
spoliera det långsiktiga belarandearbetet.

En fråga som man ånnu inte har bödat
angripa i genresursarbetet år, hur den fram-
våxande alternativa hönshållningen med

frigående höns skall kunna betjänas med

låmpligt avelsmaterial Visst intresse har
visats för bevarande av olika stammar av all-

mogehöns, men når det gäller frigående
hönor för hög äggproduktion linns inget
systematiskt avelsarbete. En speciell situa-

tion har uppkommit i Sverige genom att
riksdagen förbjudit den internationellt do'
minerande skötselformen med äggproduce-

rande hönor i burar. De kommersiella stam-

mar som nu anvåndes har framställts genom

avel för hög äggproduktion i brrrar under
cirka 50 generationer, dvs ur genetisk syn-

punkt under mycket lång tid. Det frnns all
ånledning att förrnoda, att existerande avels-

djur genom avel baserad På burhållning fått
minskad motståndskraft mot parasiter (ef-
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tersom de i burarna l),fts bort från tråcken

och ändrat socialt beteende (eftersom de

inte längre upptråder i flock och kan få ut'
ör'a normalt flockbeteende). Det finns lisk
att existerande kommersiella stammar och

korsningar klarar sig relativt dåligt vid tradi'
tionell "goh'hållDing". Det år mycket ange-

läget att förekomst av svenska hönsstammar

som hållits i "icke-bursystem" inventeras'
och att deras produktivitet utvärderas och
jåmförs med produktiviteten hos nuvarande

kommersiella höns i olika inhysningssystem

Detta skulle vara ett steg i ett eventuellt in-

hemskt avelsprogram.

Etiska frågor
Husdjuren har förutom ett ekonomiskt
värde som producenter av olika födoåmneu

och en mängd andra nyttigheter också ett
immateriellt värde. De är delar av vår kultur'
Som individer kan de uppleva både glädje,

smårta och rädsla. Det är viktigt att djuren
behandlas vål och inte utsättes för lidande.
Gång på gång uppmårksammas vi emeller-

tid på att djuren - särskilt i industriella drifts-

former - kan komma i klåm och få utstå

onödigt lidande. Problemen med burhöns,

rävar i burar eller fixerade suggor är välkän-

da. Skötselformerna har på goda grunder'
kommit att stå i fokus i etikdebatten. En
diskussion av skötselformer ligger utanför
ramen för denna publikation. Genetik och

avel kan emellertid också ge upphov till
etiska frågestållningar' Det gäller då inte
endast den nya biotekniken utan också

effekterna av starkt urval och inavel samt, i
sällsynta fall, avel för enskilda gener som

påverkar det ekonomiska utbytet i Positiv
rikt ning och djurhälsan negativt

Från talrika försök med flera djurslag är

det sedan långe vålkänt, att inavel och en-

sidigt starkt urval ofta leder till nedsättning

av livskraften hos djuren och för inavelns

vidkommande en utkl)'\'ning av missbildad

avkomma, något som förutom lidande hos

avkomman kan vara förenat med svårigheter

vid framfödandet. Vi har flera gånger använt

oss av stresskänslighet hos svin (faktaruta



XII) som exempel på vad starkt ensidigt ur-
val kan 1öra med sig. Selektionen för köttig-
het och 1åg foderförbrukning ledde här till
en ökning av fiekvensen av en gen som för-
utom köttighet också gav upphov till stör-
ningar i cellens kalciumomsättnitrg, något
som i sin tur förorsakade ökad stresskänslig-
het och lidande, särskilt under transporter
När vål den genetiska bakgrunden hade
klarlagts kunde problelnet snabbt elimine-
ras med hjålp av markörbetiånat urval
(MAS).

Situationen är i viss mån likartad men
sannolikt n.rera komplex ilom broileraveln.
Det starka unalet för snabb tilh'åxt och kraC
tig bemuskling har resulterat i kycklingar
med stor aptit och snabb viktökning. Uneck-
lingen av skelett och ledband synes inte all-
tid hänga med, utan en del kycklingar får
rörelse- och skelettlidanden som förorsakar
en relativt hög frekvens av dödsfall rrnder
uppfödningen. Aven de vuxna djuren lider
av vissa anomalier Man har inte i aveln tagit
tillråcklig hänsyn till helheten. Kycklingar-
nas hälsa har blivit eftersatt.

Varken i fråga om stresskänslighet hos
svin eller skelettproblem hos broiler har det
rört sig om någon avsikt att 1örorsaka lidan-
de hos djuren. Lidandet har uppkommit
genom brist på uppmärksamhet eller kun-
skap hos avelsledningen. Det förekommer
emeller rid llera lall där man iareln utnyttjar
djur, som är bärare av en gen, som her en

önskr'ärd effekt i något hånseende, samtidigt
som den pår'erkar djurets hälsa negativt. Det
år \'ål dokumenterat att vissa lärggenet som
är eftertraktade inom pälsdjursaveln och
hos hund, kan ha el negativ inverkan på
djurens hälsa eller fruktsamhet. f)er mest

uppmärksammade exemplet, dår man kom-
m( rsiellt urn)rtjaren gen med llart negativa
effekter på livskraft och fruktsanhet, 1öre-

kommer hos nötkreatur i avel för s.k. dub-
belbemuskling e1ler dubbellår

Enstaka djur med stark, närmast onormal
muskelansättning beskrevs hos olika nöt-
krezf rrrsraser redan under 1 800-talet. Slakt-
kroppar från sådana djur var eftertraktade
av charkuteristerna men blev aldrig vanliga,

då djurägarna såg att egenskapen också
hade negativa effekter Det kunde ganska
tidigt visas att egenskapen bestämdes av en
gen lallad zl. re6 i drrbbel uppsättning
ledde till muskelhlpertrofi, dvs. muskelför-
storing. DNA-strtdier har visat att egenska-
pen kontrcilleras av ett gensystem på kromo-
som 2. Anlaget för muskelhypertrofi fanns i
den belgiska blå och vita rasen, BBV Djur-
ågarna i Belgien började göra systematiskt
urval för egenskapen, så att praktiskt taget
alla djur blev bårare av rzllgenen. Dubbell-
lårade kor har stora sr'årigheter att framföda
sina kalvar, något som man löste genom att
organisera specialiserade veterinärteam Iör
att utföra kejsarsnitt.

Frågan om eyentuell avel rned BBV i
Sverige blev akut, när en skålsk kreatur-s-
handlare i mitten på 1990-talet importerade
BB\ -'perma och organisetade in'eminatio-
ner för att starta BBV-avel i Sverige. En lir,lig
debatt och råttsprocess kom att äga mm. Ett
faktaunderlag samp2156111 a1'.Jan Philips-
.e11 ger rid hrndcn. att ,?7å-genett. som i

homozygot tillstånd leder till muskelhvper-
trofi, också har en rad negativa bieffekter'l
Flera organ som level mjålte och hjårta blir
något undemtvecklade. Skelettet blir min-
dre medan muskelmassan är kr-aftigt försto-
rad (fig. 15:4). Eftersom födelsevikten år
högre och kornas bäckenmått mindre, blir
framfödandet sr'årt ocl.t kejsarsnitt måste
nåstan regelmåssigt tillgripas. Genom det
ökade r,ärdet på kalven som slaktdjur är han-
teringen dock liinsam, både Iör djurägare
och vetefinärer. Aven korsningsavel leder till
dokumenterat ökade kalvningsproblem.

Kalvningssvårigheterna hos homozygo
terna och deras nedsatta funktionsduglighet
gjorde, att Jordbruksverket, LRF och hela
"husdj urssverige" med stiid av föreskrifterna
om djurskydd lille förbjuda anr'ändandet av

sperma från BBV-rasen och fortsatt avel i
Sverige. Man ansåg det vara motbjudande
att hålla kor som man visste skulle behöva
fiirlösas nred kejsarsnitt. Råttsläget var
emellertid oklart. efiersom rasen var allmänt
anr,änd och tillåten i llera EU länder. Den
r ärriliga pr',( esser) mot dett 5Permaimpor te-



Fig. 15:4. Tirtr att rasen

Ite@sk l3ki o.h Vit (llBV)
Noteta de suiilkmtle låt-
muthlerna. Diuret är
homozygol för en gen :rtm

ger mush?lbPerbofi.
E genshaPen hallas dub b e l-

Iår e\ltr tlult belbertusklirL g.

Framfiklandet aa hahar
med denna egenshaP iir
fi;ftnat me(l stota saårig
tgler vorfijr Jardbn&s
rerket och LNt uLnl Jii-
bjurla BBV-rasen i Sterige

rande kreaturshandlaren resulterade i att
han frikåndes. Bondekooperationens slakte-

rier har emellertid vägrat att befatta sig med

djur med muskelhypertrofi. Det år därför
osannolikt att BBV-rasen 1år nåqon större ut-

bredning i Sverige. I detta fall, då djuretik
och enskilda personer-s kommersiella intres-

sen ställdes mot var:andra, vann djuretiken
genom att biinderna slöt upP bakom den
nordiska modellen med samtidig avel för
hög produktion och god djurhälsa.

Den nya biotekniken och etiken
Forskarna och samhållet i stort har genom

bioteknikens landvinningar ställts inför
många nya fiågor och problem. Ny kunskap

och nl'a möiligheter har skapats som måste

bli firremål 1ör etiska öven'åilanden och

ställningstaganden av tidigare okånd natur
Frågorna är särskilt sr'åra när det gäller mån-

niskan själr', rnen en del berör orkså hrrs-

djuren. Det är \,iktigt att i dcbatten hålla isår

vad som birr gålla rnånniska och vad som

gäller husdjur, även om det visats att vi på

DNA-nir,ån år mycket lika När det gäller
husdjuren är det viktigaste att djuren ej för-
orsakas lidande och att ingreppen ej kan

leda till problem lör samhället i stort
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Det bör påpekas att den g'p av genteknik
som hittills bedrivits på hnsdjur i Sverige på

intet sätt berör könscellerna. Djurens ueno-

qper har alltså inte förändrats genom några

artificiella ingrepp i arvsmassan Gentek-

niken har endast an\'änts för belysande aI
gmndlåggande frågor och för att identiliera
markörer som gör att man fairbättrar möjlig-
heterna att väUa de djur som bäst uppfyller^

ar,elsmålen. Hos månniska utnvttjas DNA-
tekniken för att identifiera foster som har
genetiska defekter och vuxna som år bärare

av delektgener Denna typ av diagnos reser

sr'åra etiska Iiågor. Likartade tester På unsa

eller vuxna husdjur bör rimligen inte ge

upphov till etiska bekymmer Fortplantning-
en har alltid kontrollerats hos husdjuren,
och så måste det förbli om avel skall kunna
bedrivas. DNA-testerna är bara ett sätt att

ytterligare öka säkerheten i urvalet
Framstålluingen av transgena djur, dvs'

djur som Iramkommit ur ågg dår genetiskt

material från en annan individ eller art in-

förrs och inkorporerats, har varit liiremål för
omfattande uppmärksamhet och debatt

efter 1982, clå de första experimenten på

möss publicerades (se kap. 13). Frågan är

mycket komplex. De metoder som hittills
tillämpats saknar den precision som skulle



fordms för att man hos husdjur skulle kun-
na producera transgena djur med exempel-
vis förhöjd tillväxt eller m jölkproduktion.
Man vet helt enkelt inte tillråckligt om den
genetiska kontrollen av dessa egenskaper
för atr man på ett fruktbart sått skall kunna
föråndra dem i önskvård riktning genom
någon form av genöverföring. De experi-
ment som gjorts på husdjur i USA har i flera
fall lert till delekter och lidande hos experi-
mentdjuren, något som på goda grunder
upprört den intresserade allmånheten. Up
penbarligen behöver både metoderna för
genöverföring och kunskapen om den gene-
tiska kontrollen av produktionsegenskaper-
na förbättras, innan det kan bli aktuellt med
genöverföringar. Som påpekades i kapitel 1 3

är det dåremot möjligt, att transgena djur i
en nåra framtid kan komma att användas för
produktion av specifika substanser efterfrå-
gade av den farmaceutiska industrin, på lik-
nande sätt som transgena mikroorganismer
i dag anvåndes för produktion av exempel-
vis mänskligt insulin eller tillväxthormon.
Då kommer det emellertid att bli fråga om
ett begränsat antal djur, som sannolikt kom-
mer att pröducens, kontrolleras och ägas av
läkemedelsindustrier. U nder förutsättning
att de berörda djuren ej förorsakas lidande,
kan etiska invändningar mot utnyt$ande av

sådana transgena djur knappast komma att
göras.

Bioteknikm och aaelns org&ni;ation
I den mån som den nya biotekniken kom-
mer att tilliimpas i den praktiska husdjurs-
aveln kan det bli nödvåndigt att flytta mer
och mer av det praktiska förädlingsarbetet
från de enskilda djurågarna till specialisera-
de enheter och laboratorier. En sådan ut-
veckling skulle lätt kunna leda till att vanliga
djurägare får mindre inflytande på aveln,
samtidigt som vågen öppnas för kapitalstar-
ka industriintressen på sått som redan skett
inom {äderfåskötseln. Sedan semintekni-
kens genombrott omkring 1950 har nötkre-
atursaveln i Norden bedrivits kollektivt av
demokratiskt uppbyggda föreningar och av
föreningsägda avelsföretag. Alla djurågare,
som deltar i mjölkboskapskontrollen har
möjlighet att delta i avelsarbetet och bidra
till avelsframsteget. Den samordning av avels-

värdering, {urval och embryoöverföring,
som är under utveckling i första hand mel-
lan Finland och Sverige men också med del-
tagande från Danmark och Norge, bör kun-
na ge en stabil grund för ett sannordiskt
projekt för utnytqande av de framsteg som
gjorts och görs inom biotekniken.
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