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Viktigare forskningsresultat i perioden
195G-80 och utblickar mot seklets slut

I e11 lidiga.e alsnilL har beskr^ivits htrl för'sk
rtirtgstesuLserrta inorn huscljulsgcrrctikcrr
trörjadc förstzirkas trrrclcr- l!150 och 60 talcn,
crr liirstärkning- som kulminer-ade i och med

'il,l:rndet :rr sreriqe: l Jnll' Uk:ulli\er.ilcr.
Sl.ll. DessLrtcnn ktLDcle fcr|skuiugsmcclel för
särskiltla pr-ojckt crhiillas {rlin.lor-clbnrkets
Forskninssr'åd och olika foncler, t.ex. Lxport-
rnedelsfbrrclel. Folskuilgc'l vicl lautbrLrks
oclt vctcrirrär-hirgskolornii, liksonr senlre ricl
Sl.l.l. r'ar stalkt nrålinriktacl Drot tillånpling
lr inoru.jordbnrk och huscljursskiitsel. Dcn
s.k. fiirsöksverksamheLer lirr Eienorn lör-f att
rringcn ålagd att syssla rncd fiågor-sorn var av
betvclclsc fiir- det pralitiska jor-clbruket. Hus-
cljur-sgeneliken och h r Lsd-jLrlsfirrädlingen rrt-
gjorcle inget rurdantag, är'en orn avelsarbeteLs

lziugsiktigr karaktrir-gjor-dc att man i hög-

gr-acl kom att slssla mecl principiella liiige-
ställ ninsar'.

Aven orn clen h usd-ju rsgcr etiskzr folsk
ningcn var starkt mirlinriktacl, har-ctelar av
clen varil av rnl cket glr,urdläggande kirlaktår
Itrr t;il-r t rr .trr'lirr irr.,rrr,l.r, lrarrti erir.r

urr relilrn , ,r h r r t, rloqin sam t ill, rll r ir ll'r rr rn, F

gcnctik och biokcrnisk gcrrctik och ickc
minst den liirskning i molekr'lär- genetik,
sorn r,äxtc fi-ani fi-årr [rittcr av 1980 tirlet.
Hc.lt naturligt iignatlcs stor kralt irt rrcclär'r-
ning oclt her-itabilitet ar, prodrtkrions- och
brLrksegenskaper hos olika djurslag sanrt åt
sarubantl rncllarr cgcrrskapcr, rttcd rnirlsätt
ning att utarbeta metoder liir alelsliirde
ring. dr,s. skattningar av enskilda djrrrs cllcr

EirLrppcr s r'år'tlc för iu'clu. (lrnfattanclc sttL

cliel gjor-dcs ocksli ör'cr iuvt'rkzrn ar,ir-ralcl
och kor-sning pa cljurcns produktilitet och
livskr-al't. I det pr-aktiska avelsarbeteL:ir clet
rilriqt etr l.r lram rr.rnrerhar.r \\\lcm. \,,rn I

.tq tttLlrtcl, r.ll ,r\r l.\iril, llll!i ,,, lr p,ir'nllrq.
Dretoder, och som g..er-lä[gsiktiF..l optima]1
ekonolniskl a\ elsfr-amstes per ticlsenhet.
l-orskrring iivcr slidarr slstcrrrar,cl tick allt
sti;rre utr\mme under clen senare fiärcle-
cleien ar' 1900-tirlet.

Firr att Lisaren skall fiL clistans till de en-
slildl folskningsresultaten och kunna se

clcrn i ett stiirr-e ticlspcr-spektir'. komnrcr
l'ramställningen irtt koncentreras på arbeten
gjorclir före 1980. Ticlsgliinsen hirr clock av
llerir skäl bljvit flvtancle. Några resultat inom
clcrr rntilckyliira g^cnctikcrr korrrnrcr att bc
l;,t:r{ i er .-rrrrr, Lrrpit-1. d,r ,lr..,r ,ipprrar
helt nva perspektir,och mirjligheter- fiir- hus-
cljtrlsgcrrctikcrr. ForskrrinpJ ix'cr praktiska ar.
elssvstern clch deras elfekt på procluktionen
behandlas i kapitel l0-12. ibelsarbetets in-
ver karr på lantbr ukets biodivelsitct, dvs. ltLrr-
djur-ens genetiska resrrrser, cier-as bevarande
och utleckling, komrner-i lolthel at1 lle-
rirras i det avshrtarrtle kapitlct.

GRI]NDI,AGGANDE
KVANTITAIIV GENETIK
L)cn fiirstc fi;rcstindaren fiir LartbnrLs-
hiig'.skolans Institution för husdjursgertetik,
professor- h'ar.f ohansson, r,ar rn,"-ckct augc
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lägen att irka både bt-etlclctr och det leterr
skapliga cljupr:t i institutionens vcLksallhet.
Ett t)rDr'äde soDr hlrr r ille se beh,st var' Lrelr,-

delsen n'oclr tir-szrlicr-lla Lill rlalernella cffek-
Lervid ktlsning mellau olikir raser Ett atutirt
lar selektionsför'sciL nrecl labolatoliedjtrr,
dair- fi-iigeställnin!lar krtnde bellsas, sorn var
av betl clclse för den pr-aktiska h nsdjrrr-salcht

l))en som av tids- och kostDadsskiil var-orliij
lig-a att stuclerir hos ltuscljrLt-. Iuom hrtsdjtLrs-

genetilicD llar Dröss och bltrirnflug:r kotttrrtit
till stol anr'änclning som modellcljtrl i avelr-
experinr.'lt. Forskat-grttppc'r i Eclinburglt
gjolcle lian 1940 talet och fi-atn:it omfallan-
clc scleklionsfirrsök lned labot-:ttot icdj tLr',

som har bel11t m,r,ckct firl för'sLielseu av

klantitativa cgenrkaper-s rrcdrir-vlil g. Iur-.f rr

hansson lar skepLisk till batrattflugor-sour
rrrociellcljrrr-. Hau ansåg clerr stri för'lånet
1'r liu huscljrrlen. Pli Ilslitutionctt firt hus-
cljLrrsgerrctik antiincle rnart sig cLåt-liit- av

rnöss i selektioDsexperimentcll. I sltilet a!
I9.10 trlet elhiill instittrtionen ett srtråci.itLts-

stall och för'sök med katritrcr och miiss krttr
cle påbiir-jas.

Slt.trlier rnt n(rLet'n ell,a t'J[i.ltk t
Sedarr uLrninnes tidcr kai]rner man till rltt
.eslrltatct uv kotsuing rncllal beslåktaclc
rfter, t.er. rr-rcllart bist och åstta, blit tttvcket
olikl beloende på r'ilkcn ar1 solr:ir [roder'
resp. fader. Kot-sningar rnellan häststo och
åsnehingst gel en ttivckct r'ät clefu)lale pro
drrlr. en mttl: . irr drr r re, iprr,L.rlr,r.rrirrrrlr
sorn gcr en rluliisrra. Engelsmäntrctt \\hlton
och Hallrlitond beskrcr' 1938 e11 lr]\'ckct
upprniirksamrrrat cxperiment, dzit cle kcirsat
clen rnvcket stot_a hiistl^asen shir_e tncd srnå
.lretl,rrrd. porrni.r. De t, , iprola \ot'tritrtat
nl fick rrvcket olikir storlek. Ar,korntl:rn i
korrnitrg.rt d.ir rnnd-ttt \,r' l\ .lrirc-r:r. \'rl
rlvckct störr-e rid fijclseLr ån korsttitrgirr nred
shellancls-mor. och eu dcl iiv stor.leksskill
nirden blel bcstziende hos dcn vtLXna arkorn
nlall,

lr;t J,,hlrrr..,' r.r:rrt.,dr ert Lot.tritrq.rr-
pelinrent nicllal kaninrascrrtir bel gisk.jiitte
och blå rlienet-å enr sidan och tlcn lilla her'
nielinkaninen å dcn irndra. I sltrtct av 1940-

I {iiJ

talet inbjirds clc danske agr-onornen ()kr
Ven.:.'e a1t clelta i exper^irrentet,Ii)t aLt ulreda
bctvclelsen al clen nratcLnella elIi'kten på
lirdclscrikt och tillväxt. och fiil att sirka szir'

skilja el'fckter av den utcLirlrl nriliirn fi-ål
e\ err tuellt cr't(iplaslllirtiskt ar\' (ct s. a|r' liårr
äggcts c) topl.isllrir och nlltsii ej li-åtr kt orno-
sorner-nir). Bt'tvdelsen al cltoplasrnatiskt ltrl
ral lid den h:ir tidcn ett mrckct omdebatte-
rat ol)rråde. \renge angt-ep probleurct på e11

eleqant siitt gcDolI åggtr-:rnsplrurlirtioner-, sii

att befrrLktarle iigg ai olika genotvilcl sanl-
tidigt krurdc tilhiixa is:unma oclr olika rttc
lina miljiier-. Kuriler'ät viil länrpacle lirr
riggtlansplantation, tlå clc har'pat uiugsstvt cl

onrlatitin. Nlarr kal clår'1ör srukl ollisela rlot
tagar-cl jrrr-ens och iiggclonattit ctrtas sexttal-
cvlle. genom att, sillntjdiEl som dorlltLol n

palas nrecl en Ieltil cxper-irnentharc, Parl
nlott2lgrfen Drecl eD stcliliseracl hauc. Ett
.t,'t t :-rrtal l):lt ltir' i,r lr rt,rh\pl,lrt.lti,'ncr
utfiildes, sonr i rllt gir\'.11ir lur!:ar. Lil)jen
lnccl stol kroppsslorlek hatlc en rreclellikt
på,+,:l{) k14, rrrcclarr rneclelviktctr ltos hertle-
lin)injeu lar 1,60 kg. För utom iinjclcuir d-]ur

prochrccr-acles lecipt-oka kot striugat- mellln
lin-jer-na. Bel'nrktadc ligg iilerfiildes 1iärr

den strira liujcl ljll honor a\ clen lilla linicn
och Iiån clerr lillzr till clen stola, sarlrtidiir'.t

sorn lecipr'oka kolsrringsäg-g ix'er-1ör'cles till
horrol av cle tr'å 1injer-na.

\lir-iatiouen i Lrngaruas firclelser-ikt lltu|lc
liirviintls bclo pli krotnosoru2rlt an' ((l),
c\ l opl as rratiskt ar-r' ((i) och tniljiiflktorer-
soln kullslorlek (El). irttrirueIin r]riljir (ELt)

och slump (Er ) . Totalr,ar-iarise n (\''r) kunclc
clär-iil tlelas rrpp som löljer-:

\1, =1r, *v( +\iu+\'i, + \'r,

(ienorn attjilrnföra r-esultaten liän clc olika
trpelna ar, äegiivclfi'rt iug krrndc \renge lisa,
att 1:lktorclll l<ronosorrult ar-r', kullstollek
och intr-alrtelin miljii hadc mlcket stark in-
verkan pii firdclscviklen, uredatt clloplasma
tiskt ar'\' saknade bctvdeJse. Ungar-nir fölides
till ctt år's ålder'. Ellckter a! kullstorleken
:rvttig mccl irlder-n. Det \'2u inle mi;jlilit att
risa om clet föreliig ett pcrltilnent nlater-

Figc 9:1. L
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Figur 9:1. Oh Ytttg'tttltatlt titl Lanthntht
;,ogtholtn tont Jor.sktr\11!d(rand?, do(.nl orh
'al)a)alat ,ri)t 1916 till 196 då hrLtt Lln,
',ttftstor i hutljur.sprntlik i Ki;ltnlnrtn. t.h.
:irl uihtoskoftl hörlr)t lt)59 ath t.11. u)1do'

.t ,...,t',:l ...epn,...t.:,.t.. tt l,. 1........
'l ttt f(i lL)10 tttht. Ln linaf l)han\l li .V)

' .1 .1. l. y t,t:, t tt.,.t . tL
,ln rr r. l"ott linr Dtttntlaltl.

:rellt inllltande på kloppslikten. Det launs
r Drcller-tid inget sonr tv(l.Ie på, all den stor
rksskilllacl solll 1änns rlellan dc r cciprok:r
.rl slingar_na för'or'sakacles :r\: cvtopla!rla
i.kt ar-r'.! Velgc prt:senfer-lde clelal av sin
:nclcr-sirknins- i en cloktolsalhandiing ( 1!)50),

.' rrl fiirslar-acies vicl den Kongl. \ttcr in:r'r--
1 I.andbohitjskolc. I(irpenhirrnn. Han blel

roccrrt r,id Lantbr-Lrkshiigskolan i [-]ppsall
e li r cr-kade dår till irör-jan al l 60-talet, di

:r.rn tilltr-ådcle crr prrrlcssrtr i htrscljrr|sacrrctik
. icl l-arclbohojskolen (lig. 9:1 ).

Ki,utttit at i ttrt egenskftpers a..ria.tiotl, odl
:,'s s Påuerhan au domj,nlns
' 'rr lii lirirr r lr:rrrrlrallit. utqiir. dr rr o er r. rr.
r.r r ar-iationen (\i ) liir kvantitativa eBenskr
: cr rlv sullt[lan al clen r,aLiarrs sorn iirr-or'-
.-Lkas al additivt alr' (A), santt al dolrillrrrs
D) och cpistasi (l), chs. sarnspcl nellan

:rner' på oiika krci, alltså

'. =\'\+ \'r) +\rl

nLrl clen additiva lar-iansen på\'erkru ll\,il]
,.,c1 liksorn hur clcn aclditira sliiktskapsko
,: ficiertterr firr:indr-as, ulreddes lJri 1920 txh

I ll3GLirlet ar, lrr-ittiska rich irrnerikrlska ft rrs-
L,'r. I tr, kr-rr rt rl,,rrrirrarr.,,r lr, f isr.r.i r,rr

sr'år-ar-e att fä ett glc.pp om. \,lats Lagcrvall
anal\.seladc dessir konrplexa iiiitor-i sin clok-
tor-sa\'h:urclli1l g, soru pr'cscnter-zrcles på Lant
bt ukshösskolan l9ti3.:i I Tln korrccnTr-eracle
sig på dourinansef}ektels betr,clelse. Clenoru
h ar-.johanssols korrtalitnät lick Lasellall
miljliehet att studera k\anliruriv gcnerik i

Ecliuburgh hos -\1an Robeltsorr och i r\mes,
Tola. hos.f.L. Ltrsh och clcn likalcdes ber'örn
dc statisrikern-qer'retikcrn (). I{empthollc. I
sin arfirldlirrg lisade [,agerlall ]rl.a. hur
slriktskirpskoelfi cienten pit\ crkil(1cs al domi-
lralls. och hru clel additila ciclt dominansbc
tingade \arirlrscli 1öl-ändradet vicl inavcl, i
htrrtLclsak i 1l ånr':u-o al epistasi. Dct linns
irreen mirjliehet att hrir- g-i in på detaljcl i
clessa kornpliccracle fiågor. I-agelvall autisa-
clc också metociel fiil htrr' lrcfi delsen ar,tlonri-
rtantr gcrrcr- 1'ör olika klantihtivu cgcrrskaper-
krLrtde tcstas i Iirrsijk rretl )irbolirtoriecljur.
Ett Pibtlörsijk utför'tles rrrcd rriiiss, clär-esen-
skaperna LroJrpsrikt och kullstorlek använcles
sollr lypegcnskapcr. Den fijrra .ept escl-rtc
rade crr cgenskap rred relarj\1 ha)g hcritabili-
Let llrcdrn den sena.e hade ltiil hcritabiliter.
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Ilxp erin e nt mc d n.i) s.s

I clcn praktiska hLrscljLrlsskirtscln skeclcle se-
lektion ftir' ökacl plocluktiorr o11a irvels
besiitlningat, srtrn har b:ittre utfociring ocll
skcitsel än clc bruksbesiittnineal diil hunld
plltclr r! pr-oduktionen skcr'. Ticlig:r resrrltnt
liiin Edinbrrrgh-skolarr q dde på alt selekrjou
lirr ökad kroppstilh,iixt hos nröss var cfl'ck
livare, orlr rnan selekler-acle på ctt trcgrinsat
lriiriDllsplaD än på ett högt plan. Detta något
<x,åntade resrrltrt ficli Ktirkman alt gcrrorn
iöra ctt urralsliirsök lted rniiss. dir-selektion
gjor-cles fil ökaci likt lid ,10 clagals åldcr-pi
elt hiigt och ctt liilrt niiringspltu.I Skillnaclen
rrr, ll,rrr n,ir irrprl'l,rrrrr r.rr Itnrlliqt rri'r rr :irr
i Eclinbursh försiihet. L:nder försi)kcts giing
prör'acle Korkrnan alkorrrrna till de rlirss
sorn sclcliter-ats l)å ett högt plan på det låga
planct, och på liknruclc lis pr-ör'acles cljur'
fi-iin det låsa plluct ocksa pii tlet höuir. lLc
sultaten \'r1r iilllor-1rrnda äll i det tidiga L,din-
burgh lirrsiiket. Selektjoncrt lat- i Korkulrrs

firrsök cll'ektilast om del birscraclcs på r-esul-
tat lriin det nårinusplzrrr på r'ilket tillr'ärten
mättes. I-iklauclc rcsultat har sedan er'håilits
i många olika cxperimenl. \'Ian ka| altr irtt
ockrå i dcrr praktisk:r huscljLrrsirlehr dct bristzr

fesultateT erhålles, orn avclstljrrrerr rrtviiljes
rttr,l-r l,r.,drrlti, t r .l i, t l r : r l le r r l - r r s,,rrr rr.ir:r
ör'etertsstlirnnrer_ meci clern. diir' dcras alkont-
rla skal1 pr-oclucelil och lcl-ka.

Unclel M60 talct utli;rde l.ars-[rik Liljc-
dahl, cLi pri iustittrlionens \{ind aldelning,
ett stort försök rncd nriiss lirr at1 bellsa .ild-
runtlels biologi och irLrr ålch irnclcpr'o cesse n
p.'r, tlr.:rr irrrr,I D, t:ir r.ilhek.rrrr .rrt irr
avel neclsiittcl tillviixt. frrrktsarnhet och lils-
krafi ltos biide laboratoricd-jur- oc:h huscljur-.
Kr.urskapen var cLrck urvckct begränsacl oru
Irur sjiih'a ålcLarrdcproc essen pår'erkadcs ar,

itr:rr.l o, lr ..'lr5lFlct trrell,rrr lr, rr'r,'/\H,,ti
och ålch arrdc.

Flrin nii helt olika populationer- pr-otlrrce
t;d-rgrrrl'1,, t ,rr m,,cr. s,,tn r,rr L,'r.rrirrE.-
pr-ocltLktcr cller-utarlade och rlltsi hade hdrs
erlcl ar, heterozvgoti. Dcssa.jiimfiit-des ltecl
irrar,lircle gruppel rncd iniu'elskoeffi cien tcr
pa 0,25. 0,fi1 och 0,50. Tilh iixt, fi-uktszrmhet
och m<idersegeuskrllcr- samt morlillilet och
livs tidsprochr ktiorr rttrclcradcs. Hos lurga
cljul lar-skillnaclen rncllan de olika glrrpper
rra (kor-sningar; uta\lade ()ch inaliade) gan-
ska litcrr. HoncljLrlen fii!clcs t.o.rn. 7:e krrllen
i ett clclcxperiment och t.o.rrr. l0:e krrllen i
ctt annat. Resrrltrtcn i de nå delarna var lik
artade- Skillnacicn nrellan de illr,lirdc och
icke inlrr ladc iikarle clramirLisLt rned iil(ienr
geDom att både kropps|ikt trch iruktsarrhet
avt(is- lidigirre hos cle inarlade hortoLrra.
Sarlticligt irkade dödligheteu rnera hos cle
inlvlacle ån hos dc ickc iuarlade. Den sarn
nr:urlagcll viktcrr al cle ungal honoLna pr o-
clrrcclat r,icl olika ålclrar i dc skilcla gr-upper-
ua lisas i fi5Jtrr 9:2 och uer-en klar-bjlci irv
iunlchrs stigande ne'girtiva cffckt trnclet- iild-
l alrriet. De inarlacle horrorna producer-acle
knappast n:lgot clic.r den 4:e kullen, och dc
.t.tr' .t.t it r,rr llrde r a I .rllr.' .årrr.t. K,,r .tr it tq. rt -

rr,r L'1,, lr;;ll .in lrrrlt..rrrrl -r u, lr li,r rrr.rqrr arr

t.r h,rn'l nnr rn,,n ll,.r \r liril. m:rtrrirrq.rr
påeicl, dvs. j clctta lall t.o.rn. 7:e knllen.
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Figur 9:2, lnattlns inufian !å åll ld(t hos tili;.\\.
ligttrtn tiuLr rltn sart) a]tlugl( riltu hos un{arna
.ltån ni nt til rlilta åltltut; dds från linjtr a in-
ai'l.kh halt.o) (1) u h lth Jiii dika ? uppt n1' ktn \nlt
h.onott htterknadt X r:lt O. lii dr inalktl( lt]1i.n1ft
tt.ngr:s inarrkgadcn urnt lDrnk,\. Ållftt dtt itntiif
JiLr liLdr !irlign oth hr'at'tistc has d. inalrLath dj pn.
D? stt htrst inft1)htu nij(lnrna (b0) pnnlun ll
hntlPast nå!at ?t't.) .1:e kutk,tL (Liljtdahl, 19lt9).

tJ0



rades på resul-
llet tillväxren
cdan erhållits
h kan anta att
beln det bästa

lren utväljes
Nen som nära
rderas avkom-

Liljedahl presenterade resultaten i sin
doktorsavhandling 1968.5 Som tidigarc
nämntu blev han statsagronom i täderfåavel
och dårefter professor i husdjursfirrädline
rid SLU ( 1981-98) med inriktning på kvan-
ritativ genetik. Sitt intresse för åldrandets
biologi behö11 han under hela sin forskar-
karriär

Efter 1970 utfördes endast sporadiska
selektions- och avelsförsök med laboratorie-
djur. Forskarna hade fått ökade möjligheter
att albeta med höns och svin.

Nfi ändnzng inom populationsgene tihen
Professor lvar.Johansson var pionjär när det
gällde att utnytqa fälftraterial och infbrma-
tion fiån husdjurens produktionskontroll
för genetisk analys. Vi har redan diskuterat
hans omfattande undersökningar över miljii-
betingade och genetiska faktorer, som på-
verkar mjölkkornas avkastning. Aven om
Johansson för sin tid måste anses ha varit en
skickliu statistiker, \'ar han helt autodidakt.
Han beklagade sig ofta tiver sin brist på
grundlåggande kunskap i matematik och
statistik. Han höll nåra kontakt med statis-
tiker av facket, t.ex. professor Sten rr{ahlund,

som under en tid på 1940-talet var special-
lärare i statistik vid Lantbrukshögskolan.
Wahlund är kanske mest känd som befolk-
ningsstatistiker och som riksdagsman 1ör
dåvarande bondeförbundet. Han var emel-
lertid också intrcsserad av genetik och har
till och med fått ett besrepp inom popula-
tionsgenetiken uppkallat efter sig, den s.k.
Wahlund-effekte n. (Den innebär att om en
population delas upp i flera subpopulatir>
ner som genom slnmp eller på annat sått lår
skilda genfrekvenscr, så kommer genotyper-
na i hela populatiouen ej långre att fördela
sig enligt Hardy Weinbergs lae; det blir istål-
let ett överskott på homozygoter) En annan
populationsgenetiker och biostatistiker i
Uppsala av internationell klass var professor
Gunnar Dahlberg vid den medicinska fakul-
teten, med vilken IvarJohansson stod i nåra
kontakt.

Johansson anmodade sina yngre med-
arbetare och licentiander att - eller rent av

fordrade att de skulle - deltaga i de kurser i
statistik och matematik, som erbjöds biologer
i Uppsala. En relativt gocl kunskap i statistik
fanns inom Institutionen för husdjursgene
tik, men fiir att kunna föra utvecklingen
liamåt inom den teoretiska populations-
genetiken krävs en matematisk begåvning
som;r tå lörunnad. \4an l.in.äga a inslitu-
tionens forskare var duktiga på att til1åmpa
traditionell statistisk kunskap men knappast
nåera nyskapare.

En nytändninu inom populationstekni
ken på Lantbrukshögskolan kom till stånd i
och med att norrmannen Knut Rönningen
utnämndes till professor i husdjursförädling
1972. Ifan hade bl.a. studcrat vid Cornell-
universitetet i USA med professor C.R. Hen-
derson som huvudlärare. Henderson var
LushJärjunge. Under 1950- och 1960 talen
utvecklade han ett antal metoder och pro-
sram Iör genetisk analys av de stora data-
mångder som genom boskapskontrollen
fanns tillgängliga för analys. Han år kanske
mest känd för den s.k. BLUP-metoden (från
engelskans Best Linear Unbiased Prediction)
för skattning av bl.a qurars avelsvärden.6
Genom denna teknik är det möjligt att sam
tidigt utnyt!a information från olika källor,
t.ex. olika typer av släktingar för beräkning
av en individs avelsvårde. Rönningen kom
att intressera sig för flera ornråden inom
husdjursgenetiken, bl.a. för metoder för
skattning av genetiska parametrar 1ör alter-
nativa egenskapet dvs. förekomst eller icke
förekomst av en viss egenskap, t.ex. en sjuk-
dom eller flerfödsel.i Han arbetade också
med tillämpningar avselektionsindexteorin
på olika djurslag.s Rönningen återvände
1981 till Norge för en professur i husdjurs-
genetik vid Veterinärhögskolau i Oslo.

Rönningens period i Uppsala sammanlöll
med den kraftiga upprustning av lantbruks-
forskningen där, som skedde vid bildanclet
av SLU. Nya 1jänster skapades, och ett antal
unga begåvningar sirkte sig till husdjurs-
genetiken och fick träning och utbildning
under Rönningen. Hans nio år i Uppsala
fick hårigenom en långvarig effekt på kom-
perensen och inr re'ser för p,,prrlar irrnsgene-
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tik in()m institlltioll( 11. Hair skail blott sonr
crcnpel nånrnas etl av ckrkior_anclar-bctcrra.
sorr tog rrpp clen koriplexa li-113:rn hur-g-crr
llirdct oclr clcss rlilcle kan slrtclelas och nrii-
tas i,::1'tcr-lirljarrclc gcr)elationer, 5onl e11 re-
sLLltal rn selektioncn. ()jc Darrcll utrcr klaclc
i sjl cloktolsarhlnclling M80 dat o r-pr-oL-r-anr

lirl sttrclicr lr gelflödct i olika t\ per- irr ar els-

prognnr nrctl svirr sarnt i kol sl lil)gsli\ cl lucd
kcittboskap.l' I sinruler-irrgsstrr<lier strrrler-arlt s

q;,1. 1, 111i,jli;1r, t, rr ,,, I l', r'l-1., r' rr rtr r

selektiorrsincler inkhrder-a binornialt lirr-ck
larlc cgcrrskapcl t.cx. fler'{ilclsel till5irnrnrans
mecl kontinucr-ligt lirlclcl:rcle plorlr r ktior rs

egenslaper-. Oje l)anell (1. l1)11) blcl ll)1)1
ploti'ssor i r crskirLrcl r icl SLL-' necl pJ:rce-

r-irig vicl lrrstitutiorrerr liir htrscljtLr sgerreLik.
\i,,., rl,,rr'rr, r till l, r.r1',1'r l/rr,,ll."r'rr,

1iski1 snLdier isambancl mcd de till:impaclc
tirlskningsllilt sorn behan.llas isenule ar.
s ll in.

CYTOC}ENETISI(A STU DIER
Hos lantlrlukcts \'zixtcr l)ie\ stLrdief a\ klcr
r)osonllill och kr()llr()s()n]m(iIlologi (cvto

Itiinctik) ti(ligt ctt fiuktbart fi)l sLui Dgsiiil t.

Liknlurcle strLclier 1)ii husdjlll lisude sig lrlcli
ct s\'air-a|c att gell(rllfiir'a. NötkrealLlrells La()-

mosomuntai kurirlc firststlillas filst 1!128. clli

Figrr 9:3. )ln kttnrxutlti , s.L l:tloptn Jttitt ut
tjur ntttl I /29 attrnallr)t. I)/)t t )t! hto))to\.)n?n I dt
Lalt l1x,)t I nrlL 29.suIttnt. I sliilltl linnt rn oltanrl
l:tnrosrn, ;art ht\ti!t .n' tlt'håIa vrtrtanfigafu l:nt
,Lo\tirtt)nt1 1 atl) 29. rtul^t )l)ildt tOu\111,.\son.
1L)69).
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lrsker Iiallingcr \isilde alt cler-as cliploida
kr onlo\orntlil \iu 60. \lil cellocllingstekniken
utvccliiats. biir-jatlc cLcrr cvto!ereliska fbrsk-
ning^en p:i huscljrrr-ta l:rr-t. Sorrr rclhrrrtelial
an\':inale lllxn |iriliit.en h nll()c\ ti:r'. sorrr flis
fr iut ctt larrligt biodpror-

l'or-skar-e pii \ e ti'riniir-hirgskolar i Stock-
holm korrr tidigI i!trin!l nic<1 cr trigcuctiska
slrrclier, firlst på hrslitLrtionen lijr- obsretr-ik
, ', lr q. rr, I ',1,,-i.,l,ir t t' l,l lwrrr,l.rrr r.rr :r'rrr,r

Iirrrrg-aler. och fiin I!)(i0 ihrnrrcisalipa lrrsti
tutiorrcn 1i'rr- alclsl>iologi och lrtLscljru slrvgien.
Ingenrar- ()rtstalison och (i. lbcklror-rr gjor
,1, lrlLl I ,1, I nrt.,.\. rnr . rirll. lFl.c | ,rl \i.\:r
rrirtlli:atrrr_ hark crt a\rikalrclc kr(rtr()s(rttti1l.
rr.'rrrli;, rr -," i',ril, t t" ''rr Lrl\t,r\\{'tl ij,,t
rl- rl. clr.r ,'rlI,rr.rr',1. rr ril- .,'Lrrirrq.'r :rr

rri;tll catLll elr\ lLorrrosornet och ()r\akerne
till arrtalsan iliclscr-na, liksorrr clc'r'ls ellekt pli
1r-rrlitslmhet och pr-rirluktivitct. Kiirishoruo
:orncr'ua X och Y ktrtde !_enonl sin storlek
och ftrr-rrr oclr ior-tlclrririg rrrcll:rr körc'n llitt
iclentifier-as. \lecl da\.ar-rnck tchnik 2itsliil(lc
si;1.' iir r'iga kr'orttosorrret i hLn ttcls:rk qeuottt
sill stor-lck. cllir-<lcrr stör'stl1 Sr\s idenlitels-
silli-en I och der rnirlsra silll-an 21). Sarrrtliga
ilLrt()s()llicl \lLr tcl( )c cD tfi\Lil. d\s. Lr()nroso-
men hilale endasl en :rmr ()ch c('ntr()llrcl clr
sall i enil iinden. (;Llsl:1\ssr)ll kllnalc visa att
tle ltrr ik:tnclc klorrrosortlt l tltle tl fiiroasaka-
dcs av en sammansrriiltninq a\'aclltr orner'er.
na h()s.len stiirstl (nr- I ) oclr t{crr rrrirrsta (ur
2!)) krtrnrosonren Lill en enaill slor lilonl()
sorr (kirlJacl l,/29) nled trå llnrar-. Ert litc-t
arital cljrrr-ltrccl ctttl:ist ir8 k|o|rosollrer idetr-
lillerildes och (lessrl h21.le tl-ansloliatioucll l,/
lr' r ,l,rl,l,, I'rl'1,..i trrirrj 'li{. 1r:1,

[!t rinrosorntr arrsk)llrti()llert iaLttrtgs etr-
dasr inonr SRB-r'asen och cj i SLB oclr SKB.
I ctt stickpro\ pr'r 1 173 SRR-cljLrr-r'isacle sig
l -1-'ri llrr_e heter_oz|g()tir li)r tralrsl()klltiollen.
Irr, 'l.rtt 'r. I l' r..r lr,, ,rzri, r.' Dct rn\a{\
s:urnolikr att l,/2i) kronr()sorrrc'u hacle lill-
l;'r .\RB,t-n,,||rR"ll-1 ,'rrrl',,rr, r r, rrrr;.err
Vicl pnllirgal mellrn cljru-mecl c:n 1/29 kro
nrosom och llornraLla cljtu )rlel filr-clelningcn
l: I nrell:rn nornal avli()nrrJtil och (ljur med
Lr-onr oslrras ikelsen. Triluslokrtionen på-
r.r | .r,lc ir rtr .1'cr rrr,rl'il,l, rr , ,, Ir .1u r "ri, r rrer

:r sklufl. S,
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lilskraft. Sen.rintjr.rrar- rned och utan 1 /29
hade i stort sett sarnma liuktsamhet. Döttrar
efter- tjurar lred transl()kationen visade

emellertid klart 1ägre fnrktsarDhet ån eftel:

normala !urar Effekten var särskilt påtaglig
iros döttrar till tjurar sorD \:ar homozvgota
för l/29. Fnrkrsamheten beräknad som "pro-

centen 56 daplars icke-omlilpning" r'ar 06%
hos döttrar till normala {urar mot 57% hos

.löttrar fiån tiurar homoz)'gota fiir translo-
kationcn. Det var alltså {iågir orn en i detta
sanrnanhang stor och ekononriskt kännbar
effekt. Resultaten 1örde till en slstematisk
kr ',mU.om te.trrint pc,rentiellr s-mintjrlrar
och utslagnilgJ ar, dem sott-t visacle sig vala
biilare av translokationen. C;ustavsson pre-
sellterade resultaten av sin undersökning i

en doktolsavhandling 1969.r1 Han blcv do-
cent och var under nrånga år-t.f. Iaborator-
och t.i. proftssor, samL utnämndes 1989 till
pr-ofessor i husdjurers c)togenetik vid SLU.

Trzrnslokationen l/29 har visat sigl före-
lommr imattqa olila l|ötklcrllll.lnreI i

skilda delar ar, världeu. Liknande krotno-
somför'åndringar har senaLe pävisats hos
lerr,rlika hlsrljursarter. Dererk/r \ala<år-
skiltvanliga hos svin. Omkring 1970 biiriadc
nva tekniker fiir färgning av kromosomer alt
utvecklas, som gav t,vpiska bandmönstcr,
lilka gjorde det möjligt att särskilja i iivrigt
llkstora klolnosomer. (;ustavsson och med-
arbetare studcrade kromosomen-ra hos gal-
tar, son 5ienomgående producerat olalligt
snir kullar Det visadc sig då, att llerzr av

dessa var bärare av olika reciproka transloka
tioner, något som tydligen ledde till ncdsatt
Irrrlt'arrrhet. Rc, iprr'l:r ttarr.lokati'net .it

ett r-esultat z1\'br:olr i Nå olikzr kLomosotler
med pålöljande utbyte och lirrening. Varje
enskild såclan är unik betriiffande morfologi
och beteendc vid tleiosen (den celldelning
sorr leder Iiam till bildandet av könsccller).
Effekten på fruktsamheten kan diirför också

var-iera rnellan olika typer av translokation.
En del av dem kan sartnolikt hålla sig kvar
rr,rn$a g, rrrratinner icn poptrlatinn. ir-tr
on det sker sclektion mot nedsatt fiuktsam
hct, medan aDdra krornosomfel karr ha upp-
stått spontant hos crt av cljurets lirriildrar

Den minskade krtllstorleker.r förorsakas av

att en rlel av könscellerna hos djtLr mecl en
trenslokation blir obalanserade. dvs. cle har
ftir nrycket eller för litet kronos()mnaterial
av ett visst slag, något som förorsakar tidig
fosterdöd. Arvånclandet av galtar n.red trals-
lokation kan ge upphov till stora fi;rlrrster.
innarr de upptäcks.

Grrstrr..orrr l,,r.lt ring h.-rr tönr .lort in l, r
nationellt intresse med besök a\' rnånga gäst-

fbrskarc på Ulnrna som löljd. Den cytogene-

tiska gruppen på instiiutionen har \arit liten
med cirka tre svenskar, men dcn brukade
under hcla 1980- och 1990-talen dessutom
inrl'mmzr minst lika många gJästande ut
linningar Från slutet av 1980-talet hat nva
effcktiva meLoder för kromosomidcutifi e-

ring kunnat tas i bruk. Dessa anr'änder DNA-
segment från andra artcl, t.ex. mus eller
människa, vilket gör det möjligt att påvisa
krorrosomhomologier mellan arter. Detta
.pjnnrrrde lålr l,rmmlr .rll Lerölds iell J\
de senare kapitlen.

STUDIERAV BLODGRUPPER
OCH PROTEINVARL{NTER
I ett tidigarc avsnitt nåmndes att ett mindre
blodgruppslaboratorium hade inrättats på
lnstitutionen för husdjursgenetik i mitten
på 1950{alct. Orsaken var att man behövde
en säker-metod fö. att liisa lall irv oklar hår-
stamning, fiämst hos nötkreatur, nållot som

började bli ett problem i och ned scmin-
avelns snabba utbrcdning. Blodempps
undersiikningal på nötkreatur och ett antal
andra djurarter hade påbiirjats i slutet på
1930-talet vicl \'Visconsirr uuiversitetet i USA
under ledning av profässor M.R. Invin. Den-
ne m,vntade begreppet irnrnunogenttik för'

H-enetisk forsknins som b;-gger på immuDo
logisk reknik.

Fiirckomsten av en r,iss bloclgrupp kan
s,vnliggöras rned hjälp av s.k. atrLigen-anti
kroppsr-eaktiorrc'r (fi g. 9:4). Här'rid reagerar
antigener (ytstrukturer på dc röda blod-
kropparna) rred antikroppar i specilika test-

sera. Reaktionerna manifesteras på olika
sätt, t.ex. genom agglutinatjon (sanman-
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I'igur 9:1. lllulptu!ltlt'\lt)ni 1).1) utttltr lL)i0 otlt
()0 Ialt lid\ölandr hii,tal\t n.thtit)nt))ta tlu(ltMdt\
isnii ltnn,rir: ,\lutnrtt li hilrlrt iir /ul 9,llri ( \g )

l97j). I'ii !9;0 tt!lt! l)i;tjutlt lhxith:lhrtat otlt trt
iat tliJfl l;lrl!o tlll an1,ii))d.!\. ii.t)it!.no tr.rtt'])t
i)tii,g ji 

"ti|\I tlt\ \u)ntitli!1 \o) t^tltlnt itt't())
ntringlrtbblurlr:. ltolo, lhln . lL)60 n\l). l9L)t.

lihurpning) ir\'(lc r ö(la bloclkr'oppil.lrl. eller
genoDl hiimol\ s clli blorlkr oppa|rra sirrrclcr.
spl airlils. Friulstållningen irl specilika testse
l-ii (r-cagclis) lir en riktig rnel1 tidsiidnnde
pro(:cdlll, sollr vi illLe ska gli ir på hiir-. OrI-

1i1

kring 1!)50 lr:rclc bi.a. arrcrikalcr) Cllvde
Stolrnont besklivir ett lenltiotal bkrtlglupps
laktor-er-som bestånrcles av gener-pii urinst 8
skilcla loc i. l.n blocllltrppsiaklor deliniera-
,l-. s"rrr r'tt . rrr:1, ' ,11, ' rrr ,l.l .'r ' tt.rrrri-gcll soll leagefilf med elt spccilllit anli
serllnl. FaLL()rer' sonl konla()lleras ii! gener

Pli ett oclr slLltllril l()cLls sligs tillhirr lt sarlrrl]l
bkrdur_uppsslsrc nr. t.c\. A s\stcrllct. Elr (lcl
ir| des\il s\stenr risircle sig Yt|a rr|cket li()nr
plcxlt oclr irirrnrrilL ctt st()lt rurtril irllclcf,
vilka g:rr Lrlrphor lill antig-ener-sonr k:irine-
tcclracics al bkrck ln olika I:rltor cr: Dct s.k.

B slstclliet h()s niitkrealur var slnnolilit rlct
nresl L()n]l)lexir g.'elletisla svslenr sonr \.i(l
clcrrra ticl (ornll-irig l9:)0) bc\ll-ivjts lros
rligot tliiutcljur'. t (,cnrirrr sirr kornplcxitct
skullc B svstemet lisn si-- mvcket lnr':indber_t
lirr' poprrlirlionseereti\La slrr.lier.

\rftl I r:rrr.,ti,'rr i ,,lil.,r 1'l','ll'r,'reirrer

birrjaclc piivisas pai li).+0 talct rncd hjrilp av
elt:krr-olirr-es. NIelocler gr-rrrrdar- sig 1li att
olika pr()teilr\aliautcr hltf oljka clektlisL
| ,l'lr lr';. \l..rr l,.rrr,l.ini'r'i.rr li,.rrnr'..rr
olilia ii!.igvileiim nerl s('1llretlr clessa 1r-an

\ i]] alrdrrr gcl l()rr att Lr tslitta li)\lrirrlrerr lilr ctt
c'li litr-iskt sp:innin;1-slri1t. I minen pli 11)50 talct
t r:.rrlt L)ltt t t Srrritlii.: r irl TL,r !,r rtL' -r' r r\ ( !rLc-
',I r l\.rl:r,l.r. :rtt ,lr I;,ll,.itt .r,l ., p.r'.rri,'rr
kunde elhållns om eleklroli)resen lrt[ör.1cs i
en slii|Lel\egel, \ irr igcrrorn pr'oleinnrolelrler-
rir sepafer a(lcs cfto bliclc lirlclning och stor.
lck.L lniiir-arrclct al gr:lclcktnrlirlcscr lcrlclc
till crr snabb ritli't kling ll clcn biokcrrriska
geneliLel1. Bloclg|rqrPslabo|atoriel p:i [,ant-
br rrkslrögskolarr bi)r-jadc till:irnpr den nva
tt linilien r-edan l1)r-r1) (1i9. {):ir) . I lrirljarr korr

' rrr't-t,r'le-.rl,,,r,rtnr'r, r r'tr :rrl,r t. p:r tri,t
kr'elttur'. rticl vcr'l!altrhrten rrtlidgirales så

sniiningl)nl till att omlatta strrdicr-p:i hlist,
srin. htLrcl och rlt lnt?rl i1n(lri1 djrLr-sllg. Bade
ilrrnrrnogc neriska metorlcl oclr clclitr olirr es

korn till lrrr lirrlnirg. Rrrtinnlissiga rrncler'-
sirknirglrl firl Iiirauclc it\ oklare hrilstanr-
nirrgar- lros rrirtll-catur piibör-jrcles 1!)5.i och
hos hiist l!){i7. \'icl sidan av scrviccvcrk\arn
helen h al orrf alliurde lbr-skning- bcclrilits
tör atl bclrsa olikiL prlktisla ()ch leoreliska
h r'rgcs tällrrir rgal irionr htrscljrr t sge tr et iken.
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I -anrbnrkslrirgskrillul l)i)rja(lc silr \cl ktarrrhct.
\lerr rLLrccllacle kopiol ru relarensreegcns,
.orrr cr'hlillits tr.irr \\'iscollsirt. och krurcle cLit-
. r.r l,,rl', rrri r.r\r! 1,. ,'lrl..r ill.irrrl,rrrr ':.rr.
I ndel albetets g:1ng kunder ett nltt bl()d
glLllJlJ\5\5terll (\l) besl.i!as saDr en li)riill(l
r irlg in()rn fl slstclnct, s()rD \?lr'a\ så(L1i nallrr
.llt clcn sanrolikt korrrrrrit till stallrd gcnoDl
irelkolsrilg nelliin tiitt koppla<li' gcrrcr

't rar ar c iirr gclt(ntl llt ulAti( )ll. ' Sen.r ri' h,r r I ik-
nån.le i)\'erkorsnilrB-al p2i1isilts i flc|a oliLli
lallolittor-ier, sr'ir-skilt i Hollancl, I.-raulq ilcr
oclr liilifor rricr. liq()t s()nr lett ti11 LrPPlutt
rtingerl ltl clet konrPlcre B s|slcrrrct består
iiv ctt klLr5tcI a\ ir\cLel 1iill koirPlade gcll.r-,
\1nl nrccl e11 lnodenrt spriiklrr-rrk sllrllc lallar
liaplotr'pcr.

I ,1, , l, (rr,,l',r, tr.L.r rr,l' r'"L rirr,r r:r
rLr''rl.r,-r:r'1, ts,'(.: lrrr, trr.rl .-l.rr:,'r'cr .rt

ilcu ulrpnLngliga tekniken. som lcclcle till
kler-a scpa|atiorrcI rrr olikir llroleinllirktio
ner. Ha[ ]rcsklcv bl.a. ctl rrvtl gens\'stelrl

mcrl tr':i co-clo1rrincrall(Lc illlc]cr'. s()rll ga\

polrrnolfrsnr i niltklcatlrlcrrs post irlburrri
rrcr. Hos hiist pirisade (iahne ett entll ti(li-
g'.a|e ickc- besk|i!nll gcDsvstcl[. s(nrl gir\ p()l\
rttrr'llsrtr i sc lrtlall)rrnli ner. Pt_eelbtrminer
och l)lilsDlaestcrirs. Hari tl arrlirtle sirLt r'esrrl-

t. I Frll,,lt,,r.,r\lr.lrllil! l',r';.
I pcrioclcrr cfiel l!){i1 trtliir.le Krj Slnd

bclg irrgacrrclc sttrciic'r lr hiislens blociglLtp-

l)er o.h prot('inpolrrrrorllsrrt. r'ilklt ocksil
slnrtlranfaltacles i r.:n clolitorsarlr:rncllirg
(l!17!)).r; llan beskr-er b1.a. gcnctisk l)olv
rrioIlisnr i 1k |a cLr tltLocr tetrzr tn. \'icl:rt_e
liunrstrillcle hlln elt battcri tcst\cra fi;r strr-
clic'r il lriistcrs blodg-r'rrlrper- oclr bcslircv ctt
arrral rrr a bJorlglupirsfitkLolel sanrt tttleckla-
clc krrnsklpen om l)lo(lgrulll)ss\sLerrr I) och

Q. Lippsala labor lrlor-iet blel hlirigi lonr i'tt
al dt lalrrir_atolicr i llirlclcrr sorn krLn(le lll-
firla clcl rrtest iir)Jstiinclig-a iuralvscn a\ hais

r, rr. r , I ' ' ' 
I - r r r I 

, 
I 

, , ,', lrl'r,'lcr'\.rr:rrtcr.

Kopplin g.s.stu d icr
Vjrl nitter iu l!)70-talt:t bir-jadc lcsLrltat
Il -rlrrkrrrrlr.r lrr,: [c ra ..rter irrl lrr.ir' trr,itt
niskan om liopplirrg rrelliir lo.i som kont

- 
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rollcrarlc IllodgtrlppcI ocll pr-otcirivaria tcr:
Senclber-g beskr-cl i sin clolitorsar'handling
koppling mellan K-bkrclgnrppssr,stemet och
clet locus som kontrollerar l:'ol) morflsrr i

l,r,rleirrrr tr-P|.,D lro. lrå.t Or. Lor.rrrrrg.-
proccltclr \ar 24%. Dctta lal sarrrrolikt dct
liir-st:r exempict pii koppling mellan auto-
somala gener., som besklilits hos hiist. Sancl-
bclg ochJLrre-jir beskrc\ \ tlclligalc cn gcuc
tisk kopplirrg hos häst, rriinligen mellan
genslslemen liir albrurin och (]c polvmorf:
i.rrt. C, it 1,, l,, Ln rli r [,,t r]r t pt "t, itr.,'trr
i blodplasrnan binrler D-\'ilanrin. L' Iioppling-
ell \.rr rnvcket lät lned en ör'erkorslirrg pi
cnclast 0.!)r/2. Err likrrandc ktipPling hade ti-
cli g..ale beskrir,it s hos nr än n iska. Iioppli n g
rrrcllltrr l,'r i .nrrr hc.lårrrrrrcr rilt i.rt:ott : :.rrr'-
rr'.' ,1, rr.L.rplr 1r,,. ll, r rulil,r,lyrrr.rr'r't .ir

lllvckct irrtrcssaut och t,r,clcr pir homokrgicr
rncllan olika cljur-ar-tcr- tich bclar-ancle av
hela kromosonrsegnren I trncle r_ err rluljortell.
I)rrrrr:r lr,,rr lir||r:rtl rrt\r'i Ll.l. .il l.rtl i, tl
tlrlitorsarlarrtllirrg (19813) av Leil -\nder-s-
son, baserad på ett antal albeten på )riist,
utfij.da i5anrarbete meci bl.a. Kaj Sanclberg
och Krrnrlr.furrr:j:r.I'r Ett nlYcket st()rt lrate-
rial som aclrrnrrilerats genorl ser-r icevelk-
samheten omfatt:inde 3.1 269 l'rrllstiindige
familjer (hinest, sto, alkonrma) korr till an-
vril clli n g. \'[iir ga hingstfalil ljel liacle rncr'
zin 100 frillstincLiga lnodcr avk(rrlrep!ir- L'pp
giltcr liir-cliig ocksii om bl.a. irilg och te.k-
n ing.. hos cljLLlen.

T Ancler-ssons arhancllilrg ktLrcie clc lre
airtostniala kopplingsgluppcl hos hrist soru
reclnn piilis:rts ler-ilier-as och uniclgas. oclr
err nl iclentifielirdes. Ett s]åencle exempel pii
1.,'rr., rr, ritr" ar L,,pl'litlj.rrri"r. i l Ittiji,t
cles av kopplingen mellan 5.-ener-na lirr (ic-

llfoteilet och illburlin, sonr ftiruLorl hos
rn:inniska tit h hlist ocks:'r giilldc hiins. llesrrl
tatelr t\cler på att gene|na bevarals kopplacle
Lrnder en nrlcket lling tid, r:ltersom läg-lar-

och däggcljul skilcles lrnder e\'ohrtionen fiir
.ir k.t .to0 rrrrlli,.,rr. L .rr'ctl.rr r. 5ttr,-l icr Li.t r r:.r.

cle atr l1era liilggcrrcr-, t.cx. 1-acrrcr-rra fiir-tux,
skimling och brokighct (tol>iano), kurrclc
hlirrfirlls tjll sarnrrir LopplingsglLtpp sonr
Al Gc, och iLtt clela| av cienna gnqrp också rir'

t Trl

horriokrg rrrcd kripplirigsgr-upllcr hos rnus,
karrirr och r_iitta. Ett annat intressant lesultat
lar att ii\'erkorsningsprocenten mell:in koplr-
lade loci val betrdligt hiigre bos stoo ån hos
hingsLiir: Efier-sorn hiugsdämilje|na r'ar. slolir.
kundc clct ocksii visas att tlet iiircllig hctcr-o-

5-enitet mellan hingslar ifråga om benågen-
heten lilr iri elkolsuilg. lligot sou) kan val r
iiktigt att bcrikta litl clcrrtucll 1'rlnrtitla arr

viinclning al rr:u-kör.seneI som elt hjillp-
medel i selektioucl. Alderssons doktorsil\
harrdlirig rrtgjorcle ett liktigr bich-ag til1 clen
irrrert.rtiurrrll.r,lr.l'r..r., r, rri, -r'rllr',rrLJ
Lrgicr rrrcllan rrter-och konserlering iw helu
l]cDscgmenl. Den Lrlgjol-de ()ckså en inkilrs-
porl lill fördjrLpa(lc studicr', uair D-\+tckri
Lel rål kulrrrit .rtL llli Llr rl.1 .ti ir-:LitLrLi,-,

rrcrls l()l_sLnilrg.

,\rmtlnnrl, mcl.lrnt. rna ti)rgener oth.
p rct d,t t lt I i o n s e ge rtsk u p t:r
Sonr ticlig-:u e n:innts fijr-e.loi-- (len Bonnier
reclan I927 at1 nrarr inorn hLrscijrlsfirrädling-
en l)orclc lctu cftcr vacl harr kallaclc "irtdika
tolsegcnskapcr ", eller gerrcl nrcd rilkas hjiilp
lran sklrlle ktlnlla fiir-utsåga tljulens liarnticla
procluktionsfi)r nrr'rga. lnolu fl äclcr-fiiar clrr i
tlt\ sökte nran lidiel iroväncla bloclgrupper
som rrrrköfer i irlchr. urcn lcsultatel blc\
lnolstlidiga. Sarnband rricllarr crr rrrarki)r,
t.cx. en bloclen rlrpsgen, och en 1r-oclirktions-
11, rrsl:rp L,'rr i l' rr" i1' rrlpl ,,rrrrrr:r 1,:r tr,r
oliLa siitL, clcls gcrrorrr ltLtiolrlti. clir rt.rtki\r
genert ocks:i har-cn dir-ckt cfl'ckt pli cgcrr
skaperr, och (lcls gcnonr /io/r/lrrg nrcllarr crr
mar-kir|g-en och ett loctrs nled gelrer s()m
pår'erliu clerr egclskrlp nrln rjll becilira ur-
r al firr-. L,r'cntuella sanbancl kornmcl riltast
ocksli att pår'elkas al miljöellekter-. \'Iöjlig-
helen att päri:u si1lubaDd iir clärför's1ör-st för-
cgcnskaper- med hirg heritabilitet ellcr- lbr-
s:idana som uppkorlnrer-hos r-ecessila ho-
nlozlgotef, s()m t.e\. rliinga clc1-ekter.

Vid cn konler-ens fii. bloderuppsli)rsknr-c
i Nliinchen l !i59 fr aulacles lappor-ter' 1r'ån

llbor ator-icr i Göttingclr, I(öpenlraDrll och
Uppsala il cl sarrrband rrrclhl bkrdgnLyrper'
och rrr jiilkprochrkt ion hos Dirtlireatur-. Upp
liiggetval Iikartar ide lr-e ober-oenclc urrclcr-
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sirkninH-ar-n:r.2" Fiir- att m in imera s1örande
s-enetiska eflekter. oclr nriljöeffektel gjor-cles
jiirrlör-elser melllr cljur rncd och Lltan cn
r iss bloclgltrppsucu jlolr hahsvskongr-upper-.
f.ffcktella av blodgruppel lar-srnå. I den
tlska och clanska unclelsöklingel fiilclirg
cLrck en klart negirtir irlcrkan lv bloclgr-up1r
\l pri rnjolkrrriirrgdcn, och i de tlansk:r och
rrcrrskzr under_sirkningarna \'ar det star kil

'irnrbiind mellan \ issa B-illlelcr ocll llljiilkclts
lctthltlt. Illtr cssallt !al- att samma B-irllel
heplotvp) hade det starkastc slrnbandct

nrecl fetthaltcn i bzida nrater-ialen- I en slor-
Lrpplbljningsundelsiiknine pri rnater^irl fiiiu
cle clanska kviePrö\'nilrgsstati()rcl ua a\' \ci
DlilDn-Sor'('lrscll och lbber-tsoI bekr'åfiacles
lesultaten.!L X{an krrncle rickså r'isa:rLL blocl-
gmppcr-na \:al ansvar-iga för-ornkling 7% av

'' l t,rt.rl,r a,ldirite gerrrti.l.r \:li.rli,,tr.-n i

nrjirlkens letthalt. Dära\ clrog rnall shltsal-
\eD. att dct ickc iir- realistiskt att ftirsiikir au
riincla clcrr sonr markiilel i clct pr-aktiska
.n elsurvalel. Att sarnbancl iilcr hll\1ld kllnde
prir isas rncllarr klentitatir':r egensLaper och
nrarliiirer- r'ar- emellertid iDtfessaDt Ltr iilltn2irr

'rnprrnkt. Rcsultatcrr t\clrle pä att anla]e1
gcrrcl-som hal-elt \'äsentljgt inflltandc pzi
nrjölkens lerthalt är rclati\1 litet.

) knl<ijrselekti.ott bli,r en prahlisk realild
(lenorn omfattlnclc' urrclcrsirkningzrr- al blocl-
gr-rrpper och Jrlotcirrpoh'morlismer hos slin
ar fi-rirrrst clansken Elik,\nclresel och aDlc
rikarrcn Bcnjamin Rasmrrsen hlcle uridcr
I1), (Lrrler er' L,rpplirrl.qrrrpI krrrrrrrr I'a-
r1:ls, sorn ornlättacle t\'a blods n rppssv! tern,
H or:h S, tich tr'å loci sorr til pohruor'fisrn i
isozvmeroa losfohexosisonrcrus (l'hi) och (i
losfoshrkorrat clchvclrosen:rs (Pecl).r: Dessa
lrirskare h:rde också r'isat.2ltt alclr llcn som
fii|orsakadc stoI str-csskzinslighel h()s svin,
s.k. PSS (iiän elrgelikans polcilc stlcss svn

clr-oru), ingick i liopplinesenrppen. PSS )ros
lclarrclc g^r-isar kan lrpptiickas genom iitt låtil
clem inanclas en gjlelr dos al bcclirvrrings
nrecllel birlotirn. Dcfckta grisar-liir dii kramp-
ilr)fall liknan(lc tlem hos PSS-grisal ttncler
-str-ess. PSS hal visats belo p:i holtozvgoti fiir'
en recessi\ gen. IIirl", (se frlktal utii Xll).

Slaktkr-oppar f r'ån PSS-sr.isar \,isal dessLrtom
olta klalitetsfelel PSE. som huinnctccknas ar,

blekt, slaclclligt, r'ätskeavuir arrclc flrisk (PSE,
fi-lin cugclskarrs palc, soli, cxrrcliitir,e).

Llnhnes lirrsliargmpp krrnde genom t\'å-
dimensionell elektroforc's plilisir ctt gensl s-

tern lucd t\'å co dolnillanta allc'ler, sorr g:u
polulor-{isni i plasni:rpr-oteinet postalbtirnil
(l'()-2). Del nla sensvslerrer visadc sig- ock
..r r.ra t,itt l,,1,pl.rr rill ,lr n l,'p1,linq.qrrr1,1
sorn.just omtalats.:n Den sannolika olclnings
fii)jden utellirn scncrna \lr I'hi. Hal, S, H,
PO 2, I'gd och koppl ingsgnrppen \ ar otn
krine I0 centimorglu) (1 ccutilllorllan mol-
slarar eu ö\'elkorsrrirrg mellan nii kopplacle
gcrrcr på I 'lå ).

Stl-esslnclromel ledel till stora fiir-lustcr-
genorr öklcl dödlicilet rlndcr tr-ansporter,
mjnskld fi uktsarrrhct hos srrggorna sarnl
ökad förckomst ar, PSEJliisk. \Ier' ån 50% l
slaktslinen i rriinga populatiolcr i L,Ltr-op!1

rirr biilalc av Hal" gcucn i slLltct av 197(ltalet.
Pii olilia hiill i Eur-<ipa och USA börjacle rnan
clärliir test:i fiarrtida avelscljur gcnom s.k.
halothalltcst. NIcd dcnlla rnLrt(xl kllnde man
crncllertid endast upptåcka holltozvgotcl uit
Ha1",/I Ial" rnen icke hctcr'oz) llotena HalN/
Hal' , som liksom homon'ilolernr I Ial\/Hal\
!ar- hell normala. N{ö.jlighctcr Da att elimi-
nera so-ess\rrdro[rct r ar- alltsii begränsade.
Cirlrrrc tich medarbetare biirjacle diilför'
19811 aniända cle mecl Hal-loctrs tätt koppla
cle generna i Phi, PO-2 och Pscl sr stcnen lirr
zlll i koDrbiDatior) DIcd haloth rtcst alsliija
bär'lr^e al clcfcktgenen.:r Det r,ar liäga om
ctt al cle :rllr:r lirrsta firrsöken alt i plaktisli
husdjLrrsilvel utuytlja rnalkiir cr-stirD ett hjå1p-
rreciel i sclcktiorrcn (sc LLktar-rrta XII). Ilos
clc nå r'anligasr liir-ekommancle srenska stirr
t aserna beliikladcs 10 1li% r'ala stresskrins-
liga, cfis. l'r-ekvensen al Hal" \'ar omkring 30-
10%.

Ett samalbete inleclcles mellan Sveliges
Slakteriliirbrrncl- som rrtför'cle halolhanles-
terna, och InslilLrLionen för hrrscljirrsför-iicl
)ing. sorn bcstärnclc tvpclrra irrrirn clc trc
c'lcktrofor-ctiska slstemen I'hi, l'ed och PO-
2 sarut ett antal rndra s\:sten fiir atl kon(r-ol-
ler-:l hiirstamn ing..en. Testprog r-anr nr e t trörja-
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de under 1982 och ledde snabbt till en dras-
tisk minskning av förekomsten av PSS och
PSE.

En kanadensisk forskargr"uppz' kunde visa

att stresskånsligheten hos svirt berodde på
en enkel defckt i ett protein, som reglerar
cellens kalciummetirbolism. Aminosyran ar-

ginin hos normala djur hade hos defekta
ilr(livid.l et.alls a\ r lstein i en 1ic. positrorr
i det aktuella proteinet. De angav också skill

Fe,xr,cnur,A. XII

naden i DNA-sekvcns rnellan de båda gene
rra. Utgående härifrån kunde LeifAnders-
son på Institutionen 1ör husdj ursförädling
utveckla ett DNrA-test nred vilket HalLgenen
kunde upptäckas direkt, utan den ganska
komplicerade kopplingsanalysen. Efier någ-
ra års DNA-tesLer hade Hal"-genen praktiskt
taget eliminerats från den svenska svinaveln
(se också faktamta XIII).

Markörbetjänaturval (MAS), ett exempel från
svensk svinavel

Månniskan har länge sökt efier egenskaper,
fråmst exteriöra särdrag eller: andra yttre
tccl,en- hos hu.djuren. som 1örhoppningsvi.
skulle kunna ge en indikation på djurens
framtida fruktsamhet och produktivitct. Man
har t.ex. hos kor sökt efter s.k. mjölktecken,
Dlen resultatet har varit klent. Genorn på-
visandet av ett stort antal blodpolyrnorfismer
(blodgrupper och protein\arianter) fick man
tillgång till potentiella markörgener Ut-
vecklingen av DNA-tekniken har slutligen
lett till påvisandet av ett nästan obegrånsat
antal potentiella markörer Markörbetjänat
ur-val, s.k. II4-AS, efter engelskans Marker
Assisted Selection, har sedan slutet av 1990-
talet blivit ett mycket "hett" område i diskus-
sionen om framtida selektionsmetoder i hus-
djursaveln. Det frnns redan ett antal exempel
där MAstekniken tilliimpats med framgång
i praktisk avel. Ett av de tidigaste kom till
anr'åndning i svensk svinavel i arbetet för att
komma till rätta med det utbredda syndro-
met för stresskänslighet, s.k. PSS (efter eng-
elskans Porcine Stless Syndrome). Bekåmp-
ningen av PSS inryrnmer flera principiellt
viktiga detaler.

Ett genetiskt samband mellau en markör
och en kvantitaliv egensLap kan uppkomma
på Lrå olika "ått. Den gen sont bestämmer
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Figur XII:I. Mdjliga gmetitha ors(lker till san],band

mellan en markörgen, t.ex. e blad.gtupp ellcr en

DNA-markör och pro.Luklionsegenskaper. Ett hcus
som har en stark eJfekt |tå en kaantitatiLl egenskap

brukar kallas QTL (eng. Quantitatiae Tr.Lit Locus ).

markören kan direkt påverka den kvantita-
tiva egenskapen, Vi har dä s.k. pleiotropi ({tg.
XII:1). Påverkan på den kvantitativa egen*
skapen kan vara stark eller svag;ju större del
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r\,variationcn som kontrollcras al gcnelr

'n-,1 pl-iotlrpi.l, Ii.lr. dc.t',.rörr-.ir rr,uj-
lighctema lör- trIAS-selektion. Der :rntLa
rnöjlighctcl är att sambanclet bcr-or på /ropy'

ling nellan err nrarkiirgen och ett locrrs sont
pår'elkal cler-r kvaltitativa egenskzrpen. ett
s.k. QTL (cng. Quantitativc Trait l-ocus).

N-Lr till stress)ndromet hos s\,inl Uncler
l!)60-talct blcr' lilekomsten av blekt. sladcl-

r igt rår,skeavgir alde fliisk, s.k. I'SE-il:isk (efter
engclskans Pa1e, SoIt, Exrlclitile), ctt ökan-
cle pr-oblen fiir-svinaveln i l-rrxrpa odr liSA.
Saintidigt öLade fölelonsten av piötslig clöd
hos grisirr undcr str_css, t.cx. vid transport tilJ
slakteriern:r. \,'id stress fick viss:r grisar för.
höjd kroppstemper-atur och hjärtrl'trn, något
sorn kuncle ir.tfirljas al kr_ampcr och clii<lsf:rll.
Dct stocl ticligt kliut att PSE och PSS var ge-
netiskt beringade och sannolikt stod i s?rtr-
band mccl larandra. El grrqrp hollälclska
forskare kulde 1-()(l!l !isa, att symptorD lik-
n:rDdc PSS uppsrod hos lissa grisar clå de
br_irrgades att inandas cn ljss dos al bcdö1.
uingsmedlet hirlotaln. L)et var cle halotal-
kånslisa gr-isarna som I ar- ki tsliga Iör- strcss
och utvccklacle PSS. I Ialotau känsligh et ned-
:il_vdes i stort sctt soln en r:ecessi\.e!.:..elrskap.l
Den anslar_iga ge err betecknadcs Hal" och
normaigeneD IIal\. Hornozvgoter-na Hirl"/
Hal" r':il alltså balotankånsiiga. De potentiel-
la PSS-glisirrnar kuncle rrLr avsliijas genorrr att
clc utsilttcs liir cn bestärnd dos halotan. He-
rerozllloterni1 Ilal\/Hai" krrnde enreller-tict
ej särskiljas iiån cle normala horlozlgoter-na.

fleDen för sLlesskärlslighet hade i slrrrer
på 1970-talet lått fiirr'ånansr'år't höga Irck
rcnscr- i månlla curopeiska svir-rpopulatioler
upp mot 0,5. \{cbb och medarbetare sam-
manfattade eLt ilrltal srudier över Irr-odrkti\i-
tctcn hos halotirnkiinsliga ocli halotaDtåliga
grisaL, son vis:rde :rtt fnrktsanrhet, livskrali
oclr Iliskkvalitet var klart sänrre hos cle h:rlo-
tankånsliga grisarnil. Dcssa iradc iställct
klarL hirgre köttpr-ocel]t i slaktkropparna.
Förekomsten al dödsfirll rlnder transport till
slaktcri val hög hos dc halotankinsliga
djuren. I en holkindsk un<lersirkning clog
3,357c av dc halotankänslisa sogrisarna Lrn

del tfanspor terl till slalteiet, lredan diids-
lallcn hos notlllalgrjsiirna crclast r,ar 0,32%.

Paralleilt ned studierna av halotankåns-
liqlret h,'. qri. p:qi, I rrrrdcrsälrrinqer :r

Figt )OI:2, Der ollttro.tian aI) halotaltcst t'ör atl
nrslöja grivr sonL iir honaz;gta I lal."/I'Ial'. Djur
på 8-10 vchors tilder Jår hnndrLs halalanga:.
\iornah diur ilttan.rlar lltgtt.t )nctlan.lc halotan
hijnsligu. t)istD I'ta 4^tx4ron n)lid tt.\tpt ad)r\tt
(Simon.stan oth rtrlurb., 1990).

.r j11en. l,l,'.lgr rrpl'.r o, lr pr',rci rrr..r r i.rrr r.r' i

flera olika liindcr-. En kopplingsgrupp om-
fattande Lr,å proLeinsysten (l'gd och Phi)
och två blodgr upirssystem (H och S) hacle
identilier-ats. R;rsmusen och (lhristian i USA
ochJorgenser och medarbetare i Danmark
kundc 1976 r'isa att Hal-locus också ingick i
kopplingsgruppel.rrl El srensk-dansk fols-
kalgrupp rapportcrade att )tterligarc ctt plo-
teiirs)stern, PO2, ingick i Lopplingsgruppen
och att orclninscn på kr-onosomcn r,ar Phi-
IJaIS-H-PO2-Pgd.n Cahne och medarbe-
rarc lLrn,lc d, ..l|tnm visr..rrr d-r e,.nöm ir!

I'-
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testa fiir de tre protciDcrna Phi, PO2 och
Pgd och anr,ånda resllitat fråD halotzlntestel-,
i allnäniret lar möjligt att avslöia vilka avels-
djur-sorn r,ar bärare av defektgeDen Hal".\'

Dcrr pl:rqa .ont tle.trr.sl .irr.liea er i..rrrr,
utsattes fdr LlDdcr transport och konsumen-
tcrnas klagomå1 på fläskkvalitetcn ledcle till
att S1äkteriförbundet och LanLbruLsunivcrsi
tetcLs Institlrtion för' hus<ljursf iirädling 1983
inle<idc ett samarbctc Iör att komna till riit
ta med problemen. Slakteliörbuudet stod
för halotantesterna, och prof'essor Gahnc
och medar-bctar-c på SLLI rrtför-de bloeltes
terna. Gången i det hela var att Slakterifiir-
bundet lörst halotantestacle avelssvin och
deras lullar i avelsbesättningarna. Var gä1-
L r (llcr cueqarr hnl,,rarrlirr.liBr. rirsre marr
att alla djirr i alla kullar el'tr:r dem var båtare
av ctefekteencn. Inga ar' <lessa tick diirlör
anr'åDclas i alel. Orn inte f?iriildrarnir reage-
rade r-nerr rrrinst cn av grisatna i kullen r,ar
halotanpositir', uD.lersöktes samtlipia djur i
kullen filr pr.ote jns,vstemen Phi, PO2 och
Pgd. Eftelsorn de halotanpositiva djuren har
delcktgcncn i clubbel rppsr,ittning måste de
ha fått er sådan gen Iiån båda föräldlarna.
Nted h.1älp av pr-otein- och hälotantcsrcrna
kunde rnan i reeel il.göra, i vilken kopplings
fas halotan- och ploreineenen förelåg. Det
blev rnöjJigt att fr:in proteinry'pen fömtsäga,
vilka avkornmor tili cn gait med halotan-
gcnr:n i enkel uppsälrning som kuncle för.
r,äntas sakna ellcr bära clefektgenerr. Sanntr
lika bärare slogs ot fi'åu vidarc alcl. Viss
ör'elkorsr-ring mcllan halotaDlocus och pro-
tcinsystcmen förekomfrer, men dct beråk-
nades vara nojligt att sårskiJja bärare från
ickc bårare av defektaDläget hos 90% al
ilvkonrnran.\1 (lenom att tillåmpä metoden
kunde man snabbt sänka förekonrsten av
delektgcncn och dänrred ochså rninska PSS,
PSE-ploblernet.

Srin, n. P:5 ryrrdrom rillLlr',,g 5iq {ron ir,
teln.rtioncllt rntresse. Liknarrde känsliehct
rrrut b.diirnirre:nrrJ(1. \um lac qc Um in-
a11dning, fijrekorn hos människa och ledcle
vid den här ticlen till ett stor t antal döclslall
årligen. El kanadensisk lirr-skargrupp kun-
de 1991 visa, att delikten hos svin ber-oclde
på en firråudring i en aminosvra i det pro-
tein sonl kolrtrollerar traospor^t aY lialciLrm-
joner i celiernir.\'rr De kunde också rcdovisa

IS0

den DNA-sekvens sour frirors:rkadc detck-
ten. Utifr'ån denna inlbrmation utarbetades
ett llNA-tcst med vilket bära|na av genen
Hal'' direkt kunde idcntifieras. Testet bö{a-
de tiilämpas 199? på Institutior.ren liir hus-
djursgenetik, då frekvcnscn av Hal'r-genen
r.d.rrr l,rintar. ttll err lrg ri\.r. Illrr laqr.i
års DNA-tesrrncie kunde arbetet rrpphöm.
Defektgencn var elirninera.i fi-ån avclsbc
såttning:rrna i Svcriue.

Man kan stiilla sie derr berättigacle liågan
hul det kurrde kontma sig att en delektgcn
.urn Hrl' lrrnd, lr.å.tor utlrrednirrg i.rrr,.
pcisk slinavel son deu fick uucler 1970-
talet. Förklaringcrl !aa att hornozJ'soterna
Hal,,rHal', l.rade i.rkad kötrighcr. ResulraLer.r
fi_ån svenska undersökningaie samnranlaF
tas ncdan:

HalN/HalN Hal\/Hal" Hal'/Hal.
Iiö(proceni 58.7 60,1 62,2
Ii.jtrl:irg 22,3 2.1,1 27,2
Dropptör'lust 3,2 5,0 6.1

Av salunanstållningcn fi amgår' art kiittpro-
ccntcn \'ar lnarkant hirgr_e hos dc st|esskäns-
liga glisar-na, nctlan köttfiirgen var blck^rc
(hirgt r-eiialtionsirrdex angcr- lius lärg) och
\'ätskel'ör'lustcn stö1 re. Heterozygorerna låe
cmcllan de tr,å homozvgota klasserna. lion-
ceutrationen på költiehctcn i ullaiet hade
oppenba.liscn lctt till en sarntidig selektion
fiir delekteenen l-lal". Ett urval för rnörkröd
krittfär-g sktl]le ha krrnDät hållr utvecklinf]cD
tillbaka, något sorn fiarng-.år av clansli erfar.
enhet. Irl'tersom Danmalk har stor-11äskex
polt birrjade man ridigt notera slaktLlop-
parDas költfiirla, och 3-altar med a\,kolnmå
med blekt fiäsk fick negativ ar,clsr'årdering.
Pr'oblernct mcd PSS och PSli blev därf'ör
aidrig så stort där som j övriga Västeuropa. I
niå[ga l:,indeg inkiusive S|erige, i]rrelattar
nu avels\'ärderingen såvåi köttfårg som kötr-
procent-

Exemplet mcd PSS-PSE lisar att ensidig
sclcktior för'\'iss esenskap, i detta Iall kötr-
procent, kan få negativ effekt på li\,skrali och
aDdl a egenskzrper geltool en itöjoing av fle-
kvcnsen av gener rned pleiotropisk clilbkt.
Det ä: nöd\,ändiet att ha cn allsidig värde-
r-ine. lixr:mplct visar oclså att rrär ett prott-
lem uppkommer. kan det angripas från flela
(tika uteångspunkter. Infoiration som sam-
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b

defek-
utårbetades

lats in om djurens biologi av vetenskaplig
nflkenhet, exempelvis förekomst av prote-
invarianter och der;s koppling med varand-
ra. kan la oanad tillämpnirrg. Vidarc när
ett allvarligt problen uppkommer, kan rele-
vant information inhåmtas från många håll
och tillämpas i praktiska handlingsprogram-
Om som i det aktuella fallet ett sjukdoms-
syndrom eller en defekt i hul'udsak berol på
en enda recessiv gen, år MAS-selektion base-
rad på en DNA-markör en mycket effektiv
metod för att begränsa defektens utbred-
ning.

Tidssekvensen för PSS-PSE-problemers
uppkomst och lösande i Sverige kan sam-
manfattas sorn följer:

Populationsstudier och skihtshap mell,an
raser
Fram till genorntrrottet för: DNA-tekniken
r.rtgiorde studier av blodgrupper och pr-rr
teinvarianter den kanske viktigaste källart till
inftrrmation orn genetisk struktLu inonl raser
och slåktskap mellan dem. Blodgr-upper korr
ridigr till anrårrdninq .Um markörer inotn
antropokrgicn. Nä-dct gällcr husdjur finns
nu riklig infor-mation, sårskilt i de inclustria
liselade länderna, men i ökande grad också
i u-länderna. När' nötkreatursraser järnlörs
finner man ol'ta stor-a skillnader i genfrek-
!enser 1ör-olika gensystem mcllan rascrJiiln
fiir nan bara ett fåtal raser inonr ett begrän-
sat område. verkar frekvcnsvariatiouerr var a

ganska slumpmåssie. Detta år ej fiin'årrandc,
eftcrsom dc flesta larers genpooler- genom-
gått stora fiirändringar trnder^ rasbildnin gs-

plocessen på grund av inavel och selektion.
Studerar man clärcnrot grupper av raser kan
man särskilja systematiska skillnader i gen-
Iiekvensen, som återspeglar fblkomflytt-
ningar och inverkan av politiska statsbild-
uingar'.''j

Skillnaden rnellan de svenska niitklca
(ur \raicr nn ir .r,,r a. SRB r arert år irrt re..ant
på så sätt att den under 1950-talet, dvs. före

-1979 -
1983 *

1992

1995 -

Urval för ökad rill\'äxt, köttjghct oclr
foderutnyttjande

tl
t)l'ad su csskansLrghet och torsamrrcl
körrkväliter

{
Recessiv gcD (n) o$ak- fxlns hos
60-70% av galtarla

tl
HalotaDtest- kan scickrcra bort Dn-djur

tl
Blodr'?ning - kun åven jdentificra
Nn djur

tl
Gcncn identifierad - DNÄ-test

tl
cenen i stoft sett elimirerad i svenska
sviDpopolationer .t

den starka inkorsningen av finsk Ayrshirc
och norsk NRF boskap, vurr ovanligt homo-
gen. Antalet B-alleler (haplotyper med mo-
der nt .pr åkL,rrrk r irr h gradlrr rr lrorrr,'z)c,oti
inorn B-locus är cn gauska god indikation på
variationen inom en ras. I stickprov på cirka
1 000 djur bnikar antalet B-alleler uppgå till
50 eller mer nredan i SRB antalct cndast var
?7 och homozygotigraden omkring 0,20 mot
rr,,rmalt 0.10 0.15. Den stor.r homoqeni-
teten beror antagligen på att SRB-rasen i

huvudsak går tillbaka till I{SB-djur, och att
den rasen byggcles upp kring ett fåtal tjurar

Bland dc studier av nötkreaturs- och häst-

raser där det svenska blodgruppslaborato-
riet delta5iit skall \,i hår enrlast rliskutera en
samnordisk studie av den islåndska nötbo-
skapen, som är zrv principiellt intresse av två
olika skäI. Isländsk boskap har varit isolcrird
iiån importer utifrån sedan den nordiska
kolonisationen (landnamstiden), dvs. under
mer år'r I 000 år-.28 Det år därför intressant att
se rad sonr håndcr mccl variationen under så

lång isolering. Ett annat skäI, som gjorde att
den isländska samarbetspartnern var särskilt
angelägcn om irtt få en undersökning till
srånd. \ ar ar undrr..,Lningar av i'lä n n ingar
nas blocltlper på 1950 talet visade på en stör-
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r-e likhet rred beli)lkningen iSkottlancl och
pii Irland lin rnecl nor-miinnen. Den engel-
ske antropoloeen \IotLrant hacle piipekaL att
lestrllalen 1\'dde på, llt itntilliel) Iiadc lrrrjo
liteter irr islinnini4ilrnir korrrulir fi'2il (lc br-it
tiska irzu-na och enclast clen här'skancle glup-
pen fi-än Nor-ge ellel ocksä skilde sig chgens
nollrriir fr'år dern !onl kolorriscrat lslaucl.

Ett stickpr-ol pri cir-ka I 000 niitkr-eatru tiiin
olika clt:iar il' Isllncl trn.lersijkles i Norge
och Sr.erige. Som vlirrtlt vrl irntalct ts allelcr
t.rr:lir lirFr. lrl {r\( lerr o, lr lr,'rrrozro.oti-
graclen r':ir 0.1 2. F.n.jiimföre ltc rncd ardr2l
rrrilcl och vristcrrr-opeisk:r l_asel_ \'isade. rlt
intc minch-e :in l7 av cle islånclska R-alleler--
na också hacle piivisats hos uorska lantrascl-.
lledao eldrl!t 2 ellcr rno.jligcrr,l larrns lros
röd dansk boskirp. lslirrdsk och liiesisk llig-
Ianclslroskap hacle (i gemens:rrrrna alleler
och .letsalrma !:-rillde lijr 1\'sk sillrn etltal-
boskap och SRB. Slcrtsk kr.rllig boskap, sorrr

p:ivcrkuts starkt a\'.len nor-ska sicliga 1l-ijn-
clerbosk;rpen, clelade !) R-alleler rnecl rie is
liinclska nötkr el tuleu. ()\'clcllsstlirnDrclscu
lrclllu tic rrolska lantraser-na och den is-

lårrdska boskaperr !ar så stor', lr1t lcsLrltatcll
viszrde Jrii ctt ljcrnclrsiullt ur-spr-une. Reli:r-e-
lancle rill .le lidisar-e anlropologiska uncler
siikliuglluir ch og Blircucl och rncclar-bctarc
dcrr shrtsatscrr. att oberocnde av r,ar-iIr-ån is-

liinni[grr-n:r hiirsl.immade så lvdde blod-
gnrppsr-esullaten ilalje lall på att deras bo
skrp korrurit fr'år Nolgc.'"

Serviceverksamheten
Sorn r cclal fi irruhiillits staltatlcs bkr<lgmpps
iabrirator-iet elierson .let liir-eliie ert hehrit
rr tt L"rrrtr,llet:' I 

r i r r r . ' r n i r r e a r r . irr,,rrr
llrr.,ljrrr.,',' lrr. Lt, q, r ' t r,,trt 1,,.r:il rtt' t

bLrcl{r'rrpper och proteinlxrlrrnolfisnrel Lur
kornbincras p2i ctt ul)ckct siort ilntal sätt.
SanDolikheten tör a1t r\ å indi\ ider har exakt
samma blocltr p rir clär'för nilcket liten, oclr
blir minchc.ju flcr s\stcrri sorn irrgår i tcstct.
Blodtl,pen k:ur diir{ijr-:rnninclzrs liir att sn r-ka

iclentiteten. Dennir Lrp lr iclenti(etskoolr-oll
är sairskilt viktig hos d.jur: som hrLr stor t \ rir (le

t.ex. tralhästrLr \iiciarc kzrrr Lrloclcgcnsklp
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erna an\ändirs för fi.r'äJcl raska pslo r Lroll.
NIan irnrrincler silr tlå ar clcn s.k. utcslutniulis
prircipcrr. sorrr irrrrcbär att orn crr bkrclglupp
för'ckomner hos en inclilid sii rliiste clen fin-
llas hos endera al ellel blida fiiliilclr'ar-na.
C)m så iutc är'fallct iil clcl tLppgirrra ltiir'
\lnrrrilrr.l, r f, Ialril. ln,,m \i'\.' r\rl, rr .;r-
skilt pr-oteinirnrppema, k:rn inclividens geno-
np ofia dilekL arlri!lr! fiåD teslresult?rtet. H.ir
kiro ruarr cliirlirr- iirminstonc i lissa lall bclisa.
att etT d.jllr iir uteslulel soDr far eller. mor-.

oberoendc al clcri andra firrlilclcr-rrs typ. Sal-
rrolikheten liir att kurrna påvisa oriktiga hår-
stamningar belor pui rali:itioncrr i clc olika

'\\rerrr II,,, I|.rIIr:rL r:\:r( rr ., 'rrr irrq.rr it, s-

tcn. \'Ied clet anlal !\slenl som irnr'åncles i
clet slensLa labo.atofiet. r'ar sirlnolikhetc'n
irtlkrrrr.r a1.li1.r r'rr ', rlti; ir,ir.t.rrrrtrit';.
orr irrciilidcn och biida dcss lirriilch-ar testrts.
onrklirrg 95!ä firr-biide hrist och nirtkr-eatrrr-.
I mitten på M90-ta)et börjacle det rraditio
nella testet kolrrplcttcr-as lncd LINA tcstct.

Sr rl.rrr 11,',.''h;r i1,rirr, i1 :'ll:r rrnr:r..rli r-

qjur-ar- och cleras fiiir'äldrar- bloclg |tLppeIats. I
slntet li 1!)00 trlct lril jirde oclisri kiittras
ljural unclersiikas. Hos håst h:rr-beholet r,:irit
stirrre. Under 1950 LiLlct fiilekorn ett 21ntal

upprnuilksamm:rcle Iali al urisstänkt :rlels-
lirsk. Sknrpellii:i rrppfiiclare rrisstilnktes f ör'
:rtt i lönodoDr hrl bct2ickt uofds\cDSkr tfavar.
slon lllcd \,ar-rrrblodiga travar-hingstar liir zrtt

erJrilla "rror-tlslernskrir" med bättre tra\'!irliil-
miiga. För-art omiijliggör-a clenn:r tlp al fusk
iir- blodnpning och fiir':ilclraska psko n troll
obligirLr-li:kr fiir starnboksfirlirrg av såriil
r:urrrblticliga som nordsvenska tralare saml
ar' lrrllblod och rr irbhiistar'. DjtLr fiiin ett
antal iLnth l lascl blir ocksli för'cruiil för' tcst.
År'ligcrr npas rnellan.5 (X)0 och g 000 hiistar:

I lidiga.e nrsnitt ber-ör'des clen ornfnllar-
tlc for skrrirrg sorrr bcdr-ir'its ll irig lrusd.jtilcrrs
inrnunogen etik och proleio poh lrorlislr.
F | 1:r., {.,1r.p, I lr,'r i', l.r riil, 1 .i!r ,rrr
lneli2trr scr\.iccvcrksarnhctcrr och ti)fskning
cD. Sel_\'icelel ksamheten hal_ givit rnatcr_ial
f irr- poprrl:rlions- och Lopplingsstudier'. nredan
lirrsknirgc'n har lctt till rnelocluLleckling
och plirislldct r! nla gcuetiskr s)steln.
Arrstiillcla assistcnter har kurrrrat bcclriva
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::..!lapskontl-oll.
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:rrrnbloderupp
: .:- lasle clen fil
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::i: r cirLltttct. Hlif
. : .r'.a 1'all ber,isa,

:r ler ellef 1ror,
:-.. cic lrrs n'p. San-

--.-'..r or-iLti gir lriir'
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::,)nl ingiir i tes-
'- ., rl anviincles i
:.r i.lnnolikhetel
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--.ie clet tlrclitio
.-.,:i D\-\ tcstct.
: -.,-.1 rLllga semin-
:. d1r'rrpperaLs. I
:-- , ,cksri kirttras
: .---.: beholet valil
' : r-( )rD ett antal
:r-:..linkt nvels-

':::riiiliinklei föl'
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.:: ,r irrg a\' siir':i1

-ii-1 Ir'a!ar'e sarlt
.: DlLu tizin ctt
r : : t1r. lil lör- 1es1.

.l 1r000 häst.rr.
:. lcrl ()mi'attan-
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r:..ii\ka s,vstem.

..-:Irnet beclriva

IoIsLning i irrslrttnitrg till ltlti|arbetet l
pcr ioclen 1958 1983 lrircligställcles 6 tloktot-s
alhalciJingar. Lcif Auclerssorts :u'lratrcllitlg-,
solr r-cdilo beri)rts. och Kr-rtrtitr'-fltnejas lrbe-
te ixcr proteiupolvrnoriisnr hos ett llcrtal
lruscljrrr-sar-tcr ( l98t ):1' utgor-dc a\'slLrlrling
en Jli en periocl rned inr-iktlirtg i httvttcls:rk

p:i irnrnunogerDctik och pt-oteinpolrrnol -

fism. År 198.1 fick Lcif Anclerssor i rlppdng
att söka b)gga upp lirr-skirlkorrpctcrrs \'id
Institutioneu liir husdjLrrslbrädling o(rlt sj Lrli-

clorrsg..enctik på DNA gcnetiketrs om rriclc.

Hzirclier har t\rlgdpLtnktc'u gt ach'is [:orrrrnit

aLt. ltlr-skjtrtirs IroT ti)lskrlirlir.- sorn llvgger på

DNA-stlclicr. N{era d:it-onr i ett scrtate al
sn iit-

S.JUKDOMSGENETIK

Fruktsarnhet och fruktsamhets-
störningar
Som ticliga|c f|amhållits kon centret-adet
clcn generiska fblskningeu vid \reteriniir'
hi;gskolans institlrtiorl för- avelsbiologi ot:1i

htrsd-jur-shvgicn i pelioclen firre 1950 pii sjtrk
rl,,nr.qr rr, rik. s,ir.kilr ;,.' rre,Lrtrtritrq, rr .Lr

reprodllktionssj ukdontar och ncclsiltt lrllkt-
silnllet. L)e na Ii)r'sllrillgstradition Ii)rtsatte
Lrnder 1950 talet. flet hadc vid clen hiir-ticlcl
l,lir ir rr1,n-n1,. t. irrl r|,iL'Ll iIr? .Ii'I rr rrg.iI
rar r r r r : r r r I ir: , , t .. r k rrll lrrrlt.,rnrll( L5.lör rrinr-
:rr-. l'roblcrn om t-ådet blc\ fi;r.em:il lijl om
lattancle' fo|sknin13 r'icl lrrstittLtionen ltit ob
rtetrik och $ nekologi. \orrntannetr (lat rn
hacle exerrpelvis firr sin doktorsarlzutcll i rr g

virl institutionen utfi;rt ornfallan.ie kliuiska
,,, I lr..r,,l,,qr.l.r .rrr,l.et ar ,\.1ö.n,'\:rlir r

htis kor: Fiilekomst:rv cystor lrinsklldc f11lkt-

sarnhcten kraftigt oclt kutrcle g..e u-r'urfotnani

\.rIe l',nrn|,rIrLlr' l, .rn\lel .ni il lorra irr'-t-
vnll) cllcl fr'ålv:rnr al bLttrtst. l)e Lagellof-
rrtbiidade serni r'eLeriniirerrra fiiJjcle rrpp
n) lrete.n a fiiin ilrstitr.rtion e u. Allzr kot i |issa
seminliircuil gal blev Iirrcrniil fi!t- orn f:r t l :rn-

cle kontr-oll al sexlrallilnktiorrerna. I sarll
bancl mecl dr-äktighetskontr-ollcr cliagnosti
cer-aclcs filrekorlsteu al iiggst ockscl stol och
clelcktcr' åt5Jårclaclcs.

Bcnllt Ilenricson lrtnvl!ade [irr-sirl dok-
torsar'h:rrrciling ( 1 9irG) rlatcliirl fiån clirgnos
.l\ , \\t;,\.r ,,r.rriet i trlr ..trrit'li'r'errit'l'l.rr r

Sirclermanlancl.'r'r Nlatcrialet ontflltlilde orn-

kr-irrg 10 (XX) SRB-kor- i besåttuirrgiu auslut
na till sår'ål semirF soll mii)lkkokontlollen
Besätrninl3^alna hadc firljts undcr en I0 år's-

1,, ri,,,l. I nr, rl, I'alr',rr lr, lten.etr.r\ i \.rä./
olar-icr'18,9 pr(Jccnt i delr crla selnintöfe1l-
ingen och 16,2 iclctr anclra och rleclelzrldcul
på korra var omkring^'l iir. Alclcrrr hade ett
starkt iufl\'landc pii förekonistetr al sjtrk-

dornen. Hos kvigoma va.r liskeu firr sjtrkdorrt

omkr. 0,03 iiir-att stiga till cilkir 0,1 \iii 7 års

lilcler. Sorurnat-betct hade eu rll)'cket llositil
cffckt så att sjLrkdo rnsfrck\:e nsen i.juli-sep-
tenrber endast \:af en bl-åkdel ir\, \'acl dcn val-

uncler lilrtern. Dirttlirr till kor som ha['t de-

fekten hadc klart hiigrc liekr,ens irv sjuk-
doncn rin cliittt-iir till llornlala kof, och lissa
tjLrrnr:ial diittlar med hirgre fi-ekverrs litl
anch-a. Her-itabilitcter.r fii. sjuk(ion en kirn
från Henricsorts data skilttas till orttkring
0,1å. Ilarr iirrcdlog ernellcr-tid at1 betrakta
tlelcktcn sonr cn klalitirtiv cllcrtskaP, bc
stärrd a\,cn lecessiv gell llied ofi.lllstiindi8
penetrans. Dri enclast cljur necl 'srikcrr-diag-
nos ' a rrvrindes fiit- bct äkrtiogat-nit, kotu hart
i|am till att clcfcktgeneI haclc c liekvens a|
0,7 slrnl att pclrctra]rselt (liil- lloltlolvgotel'
na ila) \'aier-ade mcd kornas ålcler Vicl 2 iirs
åider- r'al peneIr:urscn elclasI niiil-on plr-r-

cen1, men hos 5 år gamla kor tLppgick dcrr
till 20%. Hululida rnan sl<all artr'älcla etr

hvpotes om mouogert irrl ellcr förutsåttil
pollgerrt 2lfv och anrända heritabilitctcn!
ber-äkning iir natrrrlig['is .'n iiPPen liiig-a.
Kla|t lil emellertid att delektcn |llr under
är-ltlig liontr-oll. Det |ar vidare t,r.lligt irll
rnjiilkavkastrringens storlck hacle ben'dclsc.
K.til rrccl hög m jirlkalkastniug rttvccklade
ofiare delckten. Ilenricsotrs trrrdersi;krlirrg
lisar- clcrr stoa2r iur\ ärtdbitrheten a! rllaterial
liiin scrn irr ve t-ksanrheten firt-stuclicr av necl-

iilrningen zl sjuldrirrlt- oclt ftttklsamhct. I
detlir h?inseelclc var TIenI'icsorts sLudie (lclr
liirstir i sitt shg,-. Hittills hadc scrninrnater-izrlcrt

endast utn) ltiats li)r uttclersökuiugar zo pr-o-

rhrktiorrscgeoskapet- sont rn jiilkalkastrtitl g..-

I'-
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Lrrrclcr Hcrir icsorrs 1t:dnirrg Lrtlil cles r tter.
ligarc ctt errt:rl uncler-siikningal lr sjukdorrrs
g( n( tisk karaktli. p:i fle|a cljur sha. HaD birr'
j:rcle clessrrlorn inlr'esscla sig lirl cl to!lenetik.
Då I Ienlicsor l:inrrlclc alclcltringen liir-en
bcirttrrirrg virl Lantbr-r rkss llr-elser. lick harr
s()Dr likarie Ingemar C;Llstil\ss()t] \'ars Itu\1ld
inlr-esse rrr-cr togenetik. lntl-cssct lör sjrLk-

cLrlrs;:cnctik ir cr tl'ttlrkrs till l.irntblLrk!
I riigskolans institution lör- h LrscljrLlsfirr idlir rg.
L)e n dat or-iselacle sc.rriirritokliit-in gen och
JraitboskrLpsliolltrollen liinrnacle nrirtclill till
ller_:r nl rincler':ökriogaIllit. \.lvckcr al rrllte-
1et korn att firkuscr-es p:r Ii-uktsarnhet oclr
stiJrliingar i samband necl ftlclslat-rra. s.li.
per-inalala plob1eur.

Urrdel 1960 oclr 70talcn li)r-olsakade
klhrirrgssriirighctcr- (s.k. rhstokia) oclr clöcl
lirclslar- stor-a iiir-lrrstel iir'liaer i rr!irlklro
skapsuvcln. s:ilskilt inorn SI-B rlscrr. Pt-oltlcr
lrel bijrjade Lur(lel siilas ul sjrrktlonrsgeneli:k
snr Jrurrkt i Ncdcr-liinclelna onrklir g 1 !)60. l

l(rrrrr, 1,ler lt:r ,,lt.r'.tt.l.l. lt.lli,l{,,t I

kols n ini:sfii sill rrrellarr liirttlastjrrr-al och
nrjiriLr-askor' licli cn stalii irkning av kdr nirrgs
sr'ärigheter-, slilskilt hos h jgot kot-sacle ntecl
{ lr.r r,l.rr.. \i t, rl,,rrrrrr, t lr:rrill rll\)rrtrcr
om lior_srringsalel-

[an Philipssor stLrdcrir(lc i en slol rrnclcr.
söLrirrg gcrrctiskir o(:h i.ke-geneliska olsa
kcr-till cllstoki:r och cliidfirclscl lros cli sli ns-
kl mjirlkrlselnir. RestLltatcrr publicer-ades i

.rr,l,,kr,'r..rrlr.rrr,ll'rr': l1t7r, K,rl'. rirrl.rrrr.r
r cgistreradcs i ctt ant:rl semin- och rrr.jirlk
korrtr'o11cr-adc beslittnirrgir.r' och clelaclcs irr i
rr-e oliLl gnLppcr': IlitLa liahriinear- (ingen
1tjrilp for-cllades). rrolmela (hjilp fr-år hiiust
cn pers()n) och srril l (hjiilp l vctcliu:ir- el
ler rllinsl tvl-r ])crs()rcr). \Iatcrirlet ()lnfaltir-
dc orrrkr-. 7 000 krigol och I ,100 kol ur SLB
riLs, 1)nrLr. I 100 SRB kligol rrppclclade i en
grLrpp lrin Shiiuc Hallancl och er liån Nolr.
lancl srunt riira 8f)0 Sl(B lliuor-. Det lirleJ1i3-
rrr!cket stol'll sliillrraclcr- lrcllln laseana (5e

talrcll {):I ). sarrt liir lil.8 mellirr kr igor ocli
kot. Det fnnrs ocksli skilhradcr rrrcll:rn SllB
kvigor i clen nolclligir och clcn slcLliga gr-rrp-

pcrr, r'ilka sannolikt li;rorsaklrdes ar skjlina-
clt't i rtt ltrdt-ing-en, sonr gjor.le kal\,irlra i (lclr

I8.1

'läbell9:I. fifekomst av kalvni gssvårigh€ ler och
dödfödslar hos s!e,rsk miölkboskap

DirL-
.\rrrl S\ air ir li,.lslirl
.ljur litlu,i,,!rl
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rikt-
kq

Sl-B h i,ror
SI Il tor
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Sl r

1l:1

itft:l
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1.ti
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311.11

+3,r)

:1._).{)

!ii.I
21.0

kiillt llhilil)\fl| 1t);/)1. tnrtll ;

srclliga tnrppen nngre. Del ltirga fickrcrr
scr av liahningssriiliqhctcr och dircllirclslar-
hos SLR- och Sl(Ll kr ieor- r ul alar-nrelrrncle.
Del lltrrrrs stola skillnaclel siirlil nrelllrr I:icler'
lill kllvalria sonr nrellan rror'11'iclc.r' bctr :lflitrr
clc lor-ckonrst nr kairrrirrgssrliriglrctcl lros
ls igtil i alla rilsgr uppclrra. Firr- clircllirclsler'
lar skillnlclcrna rnellan siiliil f?icler- sort
rtrorfiidcr-signiliLartu hos SllB oclr Slill
kr i{or- mer e-j hos SLB. Dct :ir- nirclr':incligt
rll skilje prl (lcrl (lir-r'kta t:l1i'kten. drs. skillrra-
tltl nrcllztrr lji<ler-, sonr iter-slteglil irtrclkirn
ru\ liahens een()t\p. oclr lrot-litr-c.il ekt en eller'
clen trratcrrrclla inlerken, s()nr ber'()r' l)li
Drii(lllunil. 1.ex. ilr \cts illvcrkiul llii nlo(lerns
lirickerfiurn oclr stor-lek. Helitaltiliteten fii'
kllrrr ingssvitlighe te r- h os L\.igor' ltellikr lcles
till olllkr'. 0.1 b;icle rolr clirckt och s<-,rrr rrra-
tcr-ncll e1I!kt. För tlircllirclscl var' heritabilire-
tetr 1åglc (orrrkr'. 0,011) i biida beniilkelser'-
nt. Nlcclcltalcn lit liiclelsesr år'iellele. h()s
kalrar r'1tel rilikr fliclel ralierirclc litlliigt,
t.er. lirin 2 liU ?6ti hos SLII. rr:ir-rninst 3{)

kirhrirglr kurrd,:j r-egistr-elas per 1,ur. NIol
lirdcrrnidelteler vlriclaclc rncllarr .1 oclr
ll'. \,rrrrti,,rrtrr r.rr rLlLt., ' t,t rircl .,rrr

her-ilirbilitctclrra vl- r'elativt lligir. Philipsson
piipckade ritt clet clrir'lirl tirrrrrs goda lrirjliu
heter- att iirlbzittr ir sitlluriolcn bertllillande
sar':il liah n i n gssr år'ighetcr sorri lirlckorrrstcu
av clilcliirclslar: \'ler r för optirrral li amgring bc
hijr,cle nrarr sclcktcrl pii biidr:: liicler-nes och
ur cx lliclcr_nas resultat efi e r_ ar Lorn nr ebecliirn-
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FcclclaLiorrert fcil I lrrsdjrrlsskiitscl (E,\A.P)
tillslittc cr ar-bctsgltrpp med Pltilipsstitr sotrt
1ed:rre, liir- att utalbcta likLliu.jel f irr- hrrr- pr-<r

blernen mecl kah ningssliirighe tel och diid-
'.,,1.1:rr : rr,'rkr..rrrrr.rr, lrr Lr,, d,,rrqrip,r..

(iluppcr Lrtiubelade rekomlrelrdationer
lii l nationclla prosl anl. I I Sl'rr äl kalvnin g^s

\.ir itlrrlcr.,'rrr rl,,rlr'' l.l.ll I,"r r r'li.r r er.rs i

scrrrin ocb LoLon tr-ollen. Fil- ar'clslrircle-
ringen a! tju|lr'bör endirst kal\'n ini.r-sr(isllltilt
tilin kligor- uTnlttjas. cftc|sorD heritabilite-
, rr 1,.t., L,lpa l'rlrrrirrqrr lr,rrrL,'r ;ir i \l

.en1t låg. Tjurarnl biir-bcclörnru båcle sottt
t:idcr' (dilekL ellekt) och srin rnor-tidcr (rua
ter-nell ctI'ckt). I Slelige och i mänga :ruclt-zr

lllncler- ingår- nn kallrrirrgssviiligheler- o.h
li[ekorrst av dirclliidslur sorn cn iDtcgre] ild
clel ar ilelsriilcler-ingen av tjrtt-zrt-.

O lika.fiuk ls u nh e L s nå\, I oc I L d era s

a n1) tin,d b erh.et i nudtl
Licnorn ltt kornbinela infbr-mlrion lr-in
m jirlkboskapskorttr ollen och serninboklirt-
iDgei kan man lä lilm oliliu lrlått pli cljru ens

f nrktsalnhel. Slidnna nrått an\'aindcs ulrdcr
l1)7(ltiilct i rnånga sttLdier pii skilcla hall i
rrirlclen ftrr alt ber:ikna heritabilitc'teu och
olika miljirfaLtolcrs invelkrrn. Den finlrincl-
sle prolessoln Kalle Nlaijala gjorde I978 en
onrfattar)(le li lleralur-5.-enoDr gang a\ orn-
,r,l-r.' D, rrriljul.,k,,'rer *"11 11.lfl-.,'r.r irr

|er-ka[ på 1r-uktsarnhctcrr i se]rindata virr
bcslituri n g..ar- och lirsticl, men läktof cr som
,,,r rr.r. l.rlr rrirr ,.rrrr.'r'ncr," h ., t r r i t r . t l r t i , , r r

var också iu betvclelse. IIer-itabilitctcrr Lig
ranIigen ornkr-irrg^ 1 59/.. Eftclsorn her-itabi-
litcten rar så låg |a1- intlessct litct för atL

pår'er-ka 1i-uktsarrtltctel genoir avel. Lennal-t

fiursson Log sikte pir den scnalc liågan i sin
ckrlitolsarhandling l!)80.rt" Han all\'2i11dc ctt
.r"rI'n:rrclr/l lrill rr, .( r r r i r r I ö r e n i t t 1:r t i

Skine, \'ästelgötlancl och Siicl cr rnirrr lirl cl,

oDlliltlande 57 000 kl'ig^or oclt 55 000 kor a!
SIlll och SI-B-r-as. Han arrr'ärrclc sig ar' 10

olika rnirtt pii fi irktsanrheten- bl.a. pt ocerr L

' ke-nrnli'nrrinu, irIurrr -'tj ,Ilr4.rr elIcl iIr.rlrrI
niition, antalet irrscrnirrzttioneL per dr:iktig
1lct, rlltalet ilseminationer- i bctilckniigs-
per-ioclcrr och inter'\,allet mellan kahrringurr.

Hclitabilitelenra lar lilg-a, n)ellirr 11.001 lill
0,02.1; dcr hössta viirclet er'hiills lirr arrtalct
insenrinatirirrcr per betiicLninH-speI-iocl. Va
lialionen lar-crrrcllelticl stor. och trots dc
liiea heritabiliteter-na uppgick den geneliska
stand arda\ \ iLelse n till ll-10tä LrttLvckt sonr
variationskoel'llcicl)t. FlrrLlsamireten hos
kliqor och kor kan alltas lar a lr:ira geneliskl
r,lrr, r,r,l, . ,', lller 1,,'r',1-,l.ir li,r r,rra r',i,j-
ligl att birscl-2r ullllel pli ltrrktsanlietcrr iros
Lvieor-r)ch djrrr-srinr kahut cn gång-. Irrför-rna-
tion tirri dcr as fiiclels inclex liir- It-ltktsarrtltct
kan clå iinnas tillgänglig, iruran in,elsvärdena
iiir rrrjirlkavkrstuing lillreligger-. Hvgglig siikcr.
het er-hallt's lirr ctt frtrkLsamhelsindex sonr

baser-as pä lir0-200 clirttr-ar: Studiel irr sarr-
barrclct ruclhn mj iilkrr,kastning och titrkt
.,ir'rl|' I l\Ll,[ 1,.r( r \i\\ecllcri\k:rlrl,rc,'lri:lll
mellan li-ukts:rrrrhetsD)ått och rr jiilkalkast-
rrirru. Enl ig-t.Jansson fi)r'tjlirtal clen honl iga
fi irktsanheten ökacl uppnlirksaulhet pi
gnurcl ill cless stola invelkan 1lå mjillkpro
duktionens ekonorli. l'r'uktslurhetsrrlitl in-
grir utulcL:r i de avelsinciex sonr liggcl till
g-rund lirr Llr\'arleI i!\'ljru-:u i seminr'ct-ksarrr
heten (se ett senalt: kapitcl).

Inf ektionss.jukdomar
Dcn stora ilrpolter a\ avelsdjrrr på I800 trlct
ledcle till infi)r'anrlct ar' llcr ir sr'åra cl j rrr-.sjrrk-

dorna. ir\'\ilka de viktig^listc vnl rrirtlleatrrls-
tubclkulos och srrilLsam kastniug, lrrirallo.i.
'Iirbcrkuloscri fick en snabir spricluiug rurclcr-

shrtet ar, 1800 talct, dri opilsti').iserad skuru
rr.jölk clistribuer-ades 1r-iin rricjclicrnn ti)l-
baka till gårdalnir sorn kah'lt)da. Systcrnzrtjsk

bekämpning ar'.sjukclonren inleclcles r-eclan

lirle tör'sta riirldskriget. År 1925 irIör'cles

lrirsri;riscring a\ all nejerimjirlk. sour skrLlle
rnvåndas som krcltulsföcla. och l!)3'1 irt-
liirI,'s,rr.lrrrlr,rq li'r rte,l.lrLtrrirll,rr .rrritrr-
de cljrrr-. Stor-a bcklirrrpnilgsplogt-atr genom
1ör'cles bl.a. rnecl hj:ilp al dcrr s.k. trrbellrtlin-
urctoclt'u, rrecl lilken en girrg snrittirdc cijrLr

kan iclcrrtificlas. Al l9l-r8 krrncle hcla Slclige
1örklal-as tiitt ll-iln nöLkreirLrtrstubet-ku1os.

NöLkreatrrrssjrrkdrt]rtc\ sniIIsan k \1., in!
r ar mvcket förhrstbr-ingarrde, sä.skil1 trnder

t 8ir



1900-talets första årtionden. Efter påvisandet
av en immunologisk metod för identifiering
av smittade besättningar genom understik
ning av 'amling.miöll lr ån besåttningarna
vid mejerierna kunde sjukdomen under
1940- och 195O-talen snabbt bringas under
kontroll och är nu utrotad. Både nötkrea-
turstuberkulosen och brucellosen kunde
angripa månniskan och utgjorde därför ett
stort folkhälsoproblem. Med erfarenheten
från de lyckade bekåmpningsprogrammen
mot dessa två sjukdomar är det naturligt att
man i början av 1950-talet hoppades att kun-
na bekämpa också andra husdjurssjukdomar
genom en kombination av immunologiska
och hygieniska metoder Den aetiologiska
bakgrunden till flera djursjukdomar, t.ex.
respiratoriska lidanden som lunginflamma-
tion och nyssjuka hos svin ellerjuverinflam-
mation (mastit) hos kor, är emellertid kom-
plicerad. Det har visat sig svårt att få bukt
med dem genom antibiotikabehandling och
hygieniska åtgärder, något som lett till ett
våxande intresse att studera, om mottaglig-
heten har en ärftlig bakgrund och om man
alltså skulle kunna "avla" mot dem.

P,ctltintlorisha :jukdona r hor suin
En tidig undersökning av arvets eventuella
inflytande på förekomst av lunginflamma-
tion hos svin utfördes av Dieter Osterhoffpå
Lantbrukshögskolans Institution för hus-
djursgeretik redan 1956, som en mindre del
av en doktorsavhandling om svinens pro-
duktionsegenskaper.3i Lungorna från gris-
arna vid svinstamkontrollstationerna vid
Åstorp och Hallsberg blev under perioden
1944-f953 föremål 1ör undersökningar på
Veterinärmedicinska anstalten. Totalt stude-
rades 5460 lungor och samtliga undersöktes
av en enda person, den på sin tid vålkånde
specialisten på svinsjukdomar \MD Olle
Srvahn. Sjukdomsförändringarna i lungorna
klassificerades på en skala från 0 till 5 poäng,
där 0 betydde inga tecken på lunginflamma-
tion och 5 kraftiga sjukliga förändringar Ej

mindre ån 27Ea av grlsatr'a hade sjukliga
förändringar klassade som 3 eller högre.
Sjukdomsfrekvensen var alltså hög. I ett
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material grisar som slagits ut fiire avslutat
tillväxtprov var frekvensen lungsjukdom
61%. Tillr'äxten var vidare negativt korrele-
rad med graden av lungförändrirgar Det
förelåg signifikanta skillnader mellan de två
raserna i graden av lungförändringar: lant-
ras 1,63 i medelpoäng mot 1,84 för york-
shire. En variansanalys av ett material som
omfattade prövningsgrisar fiån 340 galtar
med rvå eller flera Lullar visadeatt vatiansen
mellan galtar var statistiskt såker. Heritabili-
teten för graden av lungförändring var 0,06.

Resultaten q'der alltså på att lunginflamma-
tion är i \.iss utstr:åckning ärftligt betingad.
Detta var troligen den första undersökning-
en i vårlden över heriLabilirt-ten [öt tesistens
mot infektionssjukdom hos svin. Osterhoff,
som rar tysk, framlade sin avhandling vid sitt
moderuniversitet i Giessen 1956. Hela arbe-
tet hade dock utförts i Uppsala. Prolessor
IvarJohansson hade, under sina sista 10 år
som institutionsföreståndare, alltid någon
tysk anstålld för att hjälpa till med ö\'ersått-
ningar och hans omfattande tyskspråkiga
korrcspondens. Osterhoff var en av dessa.

Han fann sig väl till rätta och passade på till-
fället att forska. FIan arbetade också på blod-
gruppsla hora r, 'r iet. Kor lelter dispu ta Lionen
emigrerade han till Sydafrika, där han bl.a.
satte upp ett laboratorium för immunogen-
etik och biokemisk genetik. Han blev så

småningom professor i husdjursproduktion
lzoorechnics.l vid Pretoria-un ir er sir er ets ve-

tednärmedicinska fakultet i Onderstepoort.
U nde r.öLn in gar över lungin fla m matio n

och nyssjuka (.atrofish rhinit) bedrevs under
1960- och ?0-talen på många håll i vårlden;
bl.a. på dåvarande Veterinårhögskolan och
på Institutienen fiir husdjursförädling och
sjukdornsgenetik, SLU. Björklund och Hen-
ricson observerade i likhet med Osterhoff,
atr Iörekomsten och sr'årighetsgraden av

Itrngtirr indringar ho. qri'ar fran prövnines-
stationerna var större hos yorkshire än hos
lantrasen.33 Förekomsten av atrofisk rhinit
var dock större hos den senare rasen. Båck-
ström och n.redarbetare beräknade i en
undersökning heritabiliteten för svårighets-
graden av atrofisk rhinit till 0,13.3s En om-
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faftande studie av nedän'ninget av respira
toriska lidanden och deras samband med
srinens produktionsegenskapcr utfcrrdes av
Lundeheinr med modern statistisk metodik.a0
\Iaterialet omfattade 13 500 post mor:tem
rrnder:sökningar av djur från svinstarnkont-
rollcn. Uppgifter fanns också tillgängliga
.,r er alura sjuldorr rsr rlLrr{}t t. På sam ma .ätt
som i tidigare undersökningar varfiekverrscrr
ar lungförändringar högre hos 1'orkshire än
hos lantras, medan det omvända eållde för
ar-ofisk rhinit. Åven i detta material var frek-
re nserr ar' lunginflammation hös, tot.alt 23%.
LLrrrqfäråndrinqrr rra hade ett klarr negrti,,r
.amband med den uppmätta dagliga tillväx-
:en uncler försöksperioden. Heritabiliteten,
.orr beräknades eDligt metoder lör alterna-
:r\a egenskaper (dvs. antingen frisk cllcr
.iuk) , uppgick till 0,l2 för lunginflammation
, 'ch 0,16 fijr atroflsk rhinit. Dct fanns inga

'is:nifikanta genetiska korrelationer mellan
-.ör'ekornstcn av cle studer acle sjukdomarna
,rch sr.inens produktionscgcnskaper Sam-
banden var sådana att unal1ör ökad tillvåxt,
onl denna hadc någon effekt alls på sjuk-
domarna, närmast skullc minska fiirekom-
:ren av dem. Lundeheins uppsats kom scna
:c att inså i hans doktorsarhandliDu ( ( t 986),
i :r förutom tidigarc diskuterade sjukdomar

": iia tog upp osteochondros (benlidanden
.h ledbesr'år) hos svin.rr Till skillnad liån

ie respiratoriska sjukdomarna fr'rrelåg ett
oS nnsamt genetiskt samband mellan oste-
ochondros och bensr,agheter å ena sidan
och tilh'iixt under prör'ningsperiodcn å den
anclra. Urral 1ör hög tillvärt skulle alltså ten-

'lera drl på\r rla ri;rFl{clörnrågdn negrlirl.
Lundeheim menade därför att nåson lolm
ar,infirrmaLion orn osteochondros och tren-
svaghet borde ingå i ar,elsindexet för urr,al av
galtar

Juurinflammr iln (mastit) hos hor
\led inlör ander ar rrraskinrrrjälkningen rrn-
der 19,10 talet blev jriverinflaDrrnatiorr hos
korna ett ökande problem. I ett försök att
komma till råtta ned nastiterna igångsattes
i början på 1950 talet ett program förjuver
hälsor'ård. På länsnivå ansvarade hrrshåll

ningssållskapens veterinärer {ör de kliniska
tr rder.ökn ingar na. Deltaga rrde be.å rtn ingl r

hesöltrs ni qinger om året ar dcn arrsvari-
ge veterinären. Infonnation inhämtades om
diur en o, lr il.pelliL,l ,,r h pa lper in g avj rrr-
ren utfördes. Mjölkprov uttogs för test av
cclital och bakterier på regionala laborato-
rier. Sjuka djur blev föremål {ör behandling
samtidigt som råd gavs beträffande skötscl av
djurcn och mjölkningsmaskinerna.

Material från 47 besättningar insamlat i
perioden 1954-59 blev föremål för en epide-
miologisk studie av Rendel och Sundberg.a,
Totalt ingick 1 433 kor och kvigor av SRB-ras
i undersökningen. Frekvensen av klinisk
mastit var hög; bland första kalvare uppgick
den till 15% och hos kor i ,l:e och 5:e laktatio
nen låg den mellan 32 och 38%. Likrrarrde
åldelsinllltende hade beskrivis i flera udänd-
ska under-sökningar Av dc kor som kunde
följas underfem laktationer hade endast 30%
klarat sig utan klinisk mastit. Sjukdomen var
r.:',, ierad nretl måuqa olih Lr.-rkr-rierlper.
Den starkt smittsamma bakterien Str agalak-
tiae saknade i stort sett betydelse och de
enstaka s-jukdomsfall den förorsakade ktrn-
de lätt behandlas med antibiotika. I ?,/3 av
dc inI'ekterade juverf ärdedelarna ft onsra-
terades stafylococker lv olika slag, r'ilka är
svåra att kontrollera med traditionell anti
biotikabehandling.

Arvet har uppeubar:ligen en viss betydel-
se för resistansen mot mastit. Tidig-a studiet:
i Amerika tyclde på rclativt hilg heritabilitet.
I den svenska studien beräknades heritabili
tr t, n till,rnrkr.l,.2tJ ha\erad på rcgr-::i,,nen
av döttrarnas hälsostatus på deras mödrars
\tdlu5. I di l)ecåttningnl .om \ar reminan-
slutna obsenelades stora skillnader mellan
dottergrupper liån olika tjurar. I grupper
från 2l tjurar med rninst 10 diittrar vardera
varierade mastitfrekvensen under första lak
tationen mellan 0 och 40Vo.

Åven om man i början på 1960talet var
ganska klar över att arvet hade betydelse för
kolnas motståndskraft rnot rnastit, var det ej
vid denna tid möjligt att bedriva ett cffcktivt
un'al1ör ökad resistens helt enkelt därlör att
tillräcklig information orrr djuren saknades.
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Inom Sl-I9organisationen var man väl med-
veten om mastitproblemets betydelse och
bör1ade 1966 bygga upp en service för djur-
hålsovård unde r \.MD H. Funkes ledning. I
Skaraborgs lån började man på 1970-talet
organisem en systematisk registrering av oli
ka nötkreaturssjukdonrar, baserad på r'eteri-
nårernas bchandlingsprotokoll. Vid SI{S
datoriserades sedan materialet och kombi-
nerades med härstamningsinft rrmation från
mjiilkboskapskontrollen. Ett liknande pro-
gram hade redan kommit igång i Norge.Jan
Philipsson och medarbetare gorde en in-
gående analys av Skarab()rgs-materialct som
orrfattade första laktationsuppgif ter Irän
B 700 SRB- och 3 200 SLB kor efter 50 resp.
3,1 semintjurar-.13 llcgistrct omfattadc förut-
om. juversjukdomar också uppgifter om kvar-
bliven efterbörd, mjölkiebea ketos, klör.
och benlidanden samt en samlingspott för
alla sjukdomar. Eftersom det var fråga om
uppgifter från första laktationen rar fiekven-
sen av de olika sjukdomarna låg, vilket för
"antingen-eller"-egenskaper automatiskt
leder till låga heritabiliteter För SRB-mate-
rialet, som inrymde det stiirsta antalet djur,
var skillnaden i mastitförekomst mellan dot-
tergrupper fiån olika tiurar statistiskt säker
och heritabiliteten omkring 0,0,1. Heritabili-
teten är allrså 1åg, men om information från
150-200 döttr:ar löreligger kan en relativt
säl-cr arelsrjirder ing sLe för lna.itile\irtrnr
och vara rillgånulig. rarnridiqr \om riurar na

avelsvärderas 1ör produktionsegenskaper
under första laktationen. Som cn firljd av

46'nn2.ch andr d studier har inlormationen
från sjukdomsregistreringarna inkorpore-
rar:' i den.amlade bedömningen ar tjurar nar

avelsvärden.
Mastiterna har på g;rund av sin e konomis-

ka betydelse tilldragit sig lbrtsatt intresse på
SLU. Den totala kostnaden gcnom minskad
produktion och veterinärarvoden m.m. 1ör

varje drabbad ko beräknades 1985 uppgå till
2 210 kr'rr Förhöjda vården på antalct celler:
i mjölken hos till syres friska kor är ofta ett
tecken på subklinisk mastit. Emanuelson
(1987) studerade i sin doktorsavhandling
sambanclcr mellan cellral oLh masLit \amt

lUtl

genetiska och icke-genetiska orsaker till
mastit och variationen i mjölkens celltal.a5
Den genetiska korrelationen mellan mastit
och celltal var 0,6, rrågot som tyder på att
ur-val för låst celltal kan användas för att öka
mastitresistensen. Emanuelson visade också
att den genetiska korrelationen mellan
mjölkavkastningen och mastit eller celltal var
ogvnnsam och i storleksordningen 0,3. Fort
\arr .elekrion tör öLad mjölkavkasrninq utan
ett samtidist beaktande av tjurarnas avels-
värden för mastit eller celltal skulle alltså
leda till en minskning ar l,,rtta: rcsirtenr
mot sj ukdomen.

Tnrress-r liir den gt-nrti.La re.i\ten\en
mot inlektionssjukdomar har också stimule-
rat till mera teoretiska studier av inlek-
riun\\jrkdumarnas biulogi vid In"titrrtionen
filr husdjurslörådling och sjukdomsgenetik.
Ineer Edlbrs-Lil ja studerade immunförsva-
rets genetik hos gris och gruppena6 kring
Leif Andersson har ned DNA teknik stu-
derat den genetiska sfukturen hos det kom-
plexa MHC syste me t, som hos de högre
djuren har en <iverordnande roll i cleras
immunsystem. (Se ett senare avsnitt).

FORTSATTA T\ILLING
pÖnsÖr<

Uppfödningsintensitetens inrerhan p å
mjölkouka,stningen
Inkorporeringen av Institutet för husdjurs-
förädling i Lantbrukshögskolan och dess
Institution 1ör husdjursgenetik innebar ing-
cn större föråndring vad beträllar tvilling
försöken på Wizrd. De fortsatte i stort sett
som förut enligt de riktlinjer som dragits
upp undcr lcdnilg av institutets tidigare
föreståndare, professor Bonnier. Som be-
skrivits i ett tidigare avsnitt var man särskilt
intr.'serad ar r rpplöd n ing.in r er r5ilelens in
rerkatt på kvieorna. kroppsproportion.r
och framtida mjölkavkastning. Ett flertal wil-
lingförsök igångsattes fiån slutet av 1940-
talet till mitten av 60 talet för att belysa den-
na biologiskt myckct komplicerade liåga.
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jats hos de starkt utfbdrade djuren. Under
det andra levnadsåret visade dårför den
normalutfodrade gruppen större daglig till-
växt. De svagast utfodrade djuren nådde
icke fullt samma tillväxthastighet som de
nolnalutfodrade under någon period av de
två fd)rsta levnadsåren. I figur 9:6 visas ett
representativt tvillingpar från var och en av
de fyra försöksgrupperna vid en ålder på 2?-
24 månader Hos de svagt utfodrade djuren
är hul.ud och framparti förhållandevis bätt-
re utvecklade än korset och briistdjupet.
Djuren har därför ännu ej erhållit de pro-
portionel, som år typiska för två år gamla
kvigor av SRB-ras. De starkast utf()dradc
djuren har däremot redan erhållit stort
brösldiup ueh r.ilu n ecllade kor'.

Efter 25 månaders ålder utfodrades för-
sökstvillingarna elier exakt samma norm
som deras .tandardutlodrade ni llingsysrrar.
Den sLillnad..,'m [anns inom de enåggiga
paren, u!ämnades därefter alltmera. De svagt
uppfödda djuren uppnådde såhrnda både
storlek och kroppsproportioner, som myck-
et nära överensstämde med förhållandet hos
deras respektive normalutfbdrade tvilling-
systrar Avslutningsvis bör kanske än en gång
framhållas. att foderstaterna 1ör alla 1örsöks-

urupperna var allsidigt sammansatta. Detvar
alltså endast iråga "m cn hantitatir örcr-
respektive underutfodring. En samtidig brist
på såräl Lalor ier som på nödråndiga vitami-
ner och mineralämnen le der nämligen lått
till bestående håmning av djurens kroppsut-
veckling.

I el serrarv lör'öL.lopade. inrensireren
140 procent, eftersom djuren ej förmådde
äta så mycket, och istället insattes en grupp
som erhiill 40% av normen. Denna utfod-
ringsnivå blev emellertid för 1åg och måste
höjas 1ör att djuren överhuvud skulle visa
bmnst. Inkalvningsåldern planerades i båda
försöken bli omkring 27 månader Når dju-
ren kalvat utfodrades de enligt en standard-
norm för underhåll och mjölkavkastning
utan extra fodertilldelning för tillr'äxt. I
båda försöken visade mjölkavkastningen ett
lönånande mön.ter. De undet uppråxtetr
svagt utfodrade djuren hade genomgående
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Tabel9:2. Mjölkavkastdng i medeltal per dag, kg, hos
tvillingårra i två försöks€rier med olika intensiteter
men lika kalvningsåldrar
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högre njölkavkastning (se tabell 9:2). Efter
som de svagt utfodrade djuren fbrtsatte att
vixa mer efter första kalvningen än de starkt
udodrade, var den totala effektivitetsökning-
er med lallande upplödninc'inren.iter .rör-
re ån vad siffrorna i tabellen antyder. Resul-
tatcn gav naturligtvis upphov till diskussion
och en viss skepsis bland avelsmän. Var de
norrner för uppfödning av mjölkkor som till
lämpades i Sverige och många andra länder
ogynnsamma för mjölkavkastningen? Resul-
taten ledde i varje fall till en sänkning av

utfodringsnormerna.
Enligt Brännäng och Lindkvist erhölls lik-

nande resultat också i ett antal utländska
undersökningar, utan att någon biologisk
förklaring kunde ges. En hlpotes var att de
starkt utfodrade djuren hade nått en biolo-
gisk utveckling vid första kalvninsen som
översteg den optimala, och att starkt utfbd-
rade djur därför borde tillåtas kalva tidigare.
För att följa upp denna möjlighet startades
ett tvillingförsiik på Wiad med olika upplöd-
ningrint-nsitctcr lram rill lörsta insemine-
ring, men där vikten vid första kalvningen
skulle vara ungefär densamma. I försöket
ingick 60 enåggiga par, de llesta av SRB-ras.
Alla djuren fick t.o.n. 16:e levnadsveckan fii
tillgång på foder samt lika mängd mjölk-
crsärrning. Därelrer fick ett d.jur i rarle par
ad libirum urludring lram till tör,'ta insemi
nationen (i medeltal 11,5 nånaders ålder),
medan dess willing I-rck antingen 50, 60 eller
67% a' ad lib.-rilldelningen. De'"urom in-



blper dag, kg, hos
a olilia intensiteter

!s prr dilg, kg

gick två ytterligare grupper mcd hög inten-
iirer. I den första fick kontrolltvillingen ad

lib. utfodring och den andra t\'illirlgen s.k.

baby beef-utfodring (mycket kraftfoder). I

' 
len rndr a gr upP-rr llcl båda dir rrerr i parerr

ad lib.-tilldelnins men det enr fick kalva in
senare, dr,s. vid ungefär'samma ålder sonl
djur, n pa.-'lr-ri7oo tli\rn. Elter li,t:tl in:e-
ninationen erhöll alla djuren i försöket ad

Iib.-utlbdring, och när de kah'at standardut
fbclrades cle efter vikt och rnjölkavkzrstning.

Medelåldern vid första kalvuingen för
grupperna på 50-67% nivån I'ar-803 dagar
och för ad libiturn-gruppen med sen kalr'
ning 797 clagar Äd libiturr-eruppen som
inseminerats tidigthade en inkalrrringsålder
på 6114 dagar, och rtästau exakt samnra kalv-

ningsåldcr gällde för "baby becf:gruppen.
På samma sätt som i ticligare beskrivna för
sök med olika intensite t nen iika kah'nings-

ålcter avtog mjölkavkastninscrt med iikande
utfodringsin tensitet. Under 1ör-sta laktatio
ncn gar, de djur som lätt 50-67% utfodring
tiam till första insemiueringcrt i medeltal
493 kg mer- mjölk ån den tidigt inkalvande
ad libitum-gruppen och 615 kg mcr ån de

sent irrkalvande ad libitum-utfcrdrade diuren.
Gruppen med "baby bccf:utlbdring hade
den lägsta avkastningen. (imppen med 50-
67% utfodring var bäst åven under senare
laLtationrr. En ekonon r i.k rrtvät dr t ing r isa-

de, att intensiteten 50-67 o/a fiarr till första
inseminatioDen ga! det båsta utbytet, både
råknät fi,rm till en viss ålder och utrder lika
a r rtal IaLrationer. Nlrd etr par rtndatrtag vet i

fierar utlär'rdska undersiikningar slutsatser-
na l'rån Wiads-fiirsiiken, nämligen att dc
djtrr som haft en relativt låg uppfiidnings-
intcnsitet mjö1k21r båst, oavsctt inkalvnings-
ålder

Från en omfattande litteraturgenonrgång
drar Brännäng och Lindkvist slutsatsen, att
den negativa effekten aI deD starka uppföd-
ningsintensitetcn grundläggs tidigt i cljulens

li\r I-Iög intensitet och tidig inkalvnitrs har
dessutom lett till ökad fickvens av svåra kalr'
ningar Det gcks vara särskilt viktigt att hål-

la låg intensitet före puberteten. Den starka

utfodringen antas bl.a. leda till en utveck-

ling av fettceller ijuvclvår'naden, något som

kan få en negativ inver-kan på dcn framtida
rnjiilkavkastningen. Enligt Brännäng och
Lindkvist föreligger ett såväl biologiskt sonr

ekonomiskt optimum lör ert utfodringsin-
tcnsitet upp till liirsta betäckningen som

motsvarar 50-67% av ad libicum utfodring
oclr en ålder vid fiirsta kalvniugen av 2'1 26
rrrånader

Mi öIkningsin,ttraallet och, arbetstid'en'i
kidugården, txillin.gförsöh löser prcblem
I ett tidigare a\,snitt beråttadc vi att man på

40 talet med hjålp av tvillingförsiik på Wiad
kunde visa att rniddagsmjölkniDgen kunde
slopas utan stiirle avkastningsminskning. På

de flesta gårdar sfär'ade rnan lirrttalande
på 1950-talet eI'ter att ha om mö.jligt lika
mjölkningsinLer-vall clt's. I 2 timn.rirr mellatr
kyälls- och rnorgonmjölkningen och samrla
intcrvall under- dagen. Detta innebar att
morgor.rrr jölkningcn ofta birrjlde omkring
klockan 4.30 5."". N{ed ökande krav från den
anställda arbetskraiien ()m rimliga arbets-

tider blev det angeläget att undersitka om
nan inte kunde.jåmka lite på mjölknings-
intcrvallen så att a\ståndet rnellan kviills och

rnorgJonmjölknitrgen irkade.
Ett Iörsök nred l8 enäggiga tvillingpar

och crr grupp identiska trillingsvstrar igång-
sattes på Wiad, dår djuren splittrades mellan
tre olika mjiilkninesintervall erllillt föUande:

Intervall Morgon, kl Kviill' kl
12_ 12 tirrr 5r0_5r0 77|t_\710
91i 8-ö 17'-l;'
8_16 80,) 8ll) 1600_16rrr

Szrrurnanlagt undersilktes 56 laktationer
under 1 834jämfiirbara veckor. N{jölkmäng-
den och innehållet av fett och Protcin skilde
sig endast obetvdligt mellan kontrollsystrar-
na med L2+12 tirrlmars mjölkningsintervall
och försökssystrarna med I5 timmars natt-
och 9 timrnars dagintervall. Skillnaden blev
nåpJot större (3,1%) mellan kontrollgrup
pen och gruppen med intervallen 8-16 tim
mar. lljölkavkastningens storlek hos de oli
ka paren q'cktes inte ha någon begvclclse för
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hur de tolererade ett fiirändrat intervall.
Diiremot visade sig vissa par vara mer käns-

ligir än andra Iör en förändring av mjiilk-
ningsintervallen fiån 12-12 timmar. Detta
icke lineära samspel mellan tvillingpar och
rnjölkningssysten.r var högsignitlkant i den
del av experimentct, där nattintervallet var
l6 timrnar

Hansson och medarbetare drog slutsat-
sen att.let linns godir möjligheter att öka
nattintervallet för mjölkningirrna ti)l l5 tim-
marrn En del djurskulle sannolikt- obcroen-
de av avkastningsnir'ån vara mera känsliga
för en fiirändring av m jölkningsintcrvallet.
Det skulle emellertid vara fullt miijligt att
anpassa rasen till ett ur- arbetssynpunkt
lämplillt intervall genom urval.

Undersökningarna av ellekten av nrjölk-
n inqs.vrtcnrt t lc,rt at tes med et t rxpet in tenr.

cliir en tvilling i åtta enåggiga tlillingpar
endast mjölkades en gång pcr dygn.'" De
som m.jiilkades två gånger hade dag och

Fexrenura XIII

nattintcrvall på 8,5 resp. 15,5 timmar. I
medeltal minskade mjölkavkastningen för
de djur som mjiilkades bara en gång med
50% uncler första ocl.r 40% under andra
laktationen. M-jölkens sarrrrnansåttning på
verkacles endast obetvdligt av mjölknings-

'r'temer. På srmma.itt .orn idet Ii'n.-r lxpe
rirnentet med olika dag och nattinteNall
liirelås ett högsignifikant samspel mellan
tvillingpar och mjölkningssystemet mcd en
eller två mjölkningar pcr dygn. Samspelet
gållde såväl avkastning som mjölkens sam-

rrransättning. Djur mecl 1åg genetisk kapaci-
tet liir mjölkavkastning reaeeradc starkast
rnot engångsmjiilkning.

Mjiilkningsförsöken på Wiad följdes med
st()rf intresse av enskilda lantbrukare och at'

Lantarbetsgivar-fiircningen. Resultaten gal
stöd åt dem som ville förbåttra arbetsfiirhåll
andena i ladugårclen gcnorn en förlängning
av intervallet mellan kvälls- och morgon-
njölkning-arna.

sium och avlade studentexamen våren 1935.

Med sina goda betyg ocb sin gedigna prak-
tik blev han antaeen till Lantbrukshög-
skolans husdjurslinje hösten 1935. Han tog
agronomexamen 1938 och avlade 1945 agro-
nomie liccntiatexamen i åmnena avels- och
raslära och husdjurens anatomi och lysiolo-
gi samt disputerade för ag;ronomie doktors-
grad 1947 på en avhandling om minkens
fortplantningsrysiologi.

Artur Hansson (1909-1970),
husdjursgenetiker med god insikt i praktisk
husdjursavel

au Eshil Brännäng och La.rs-Erih Liliedahl

Artur Hansson föddes den l6 oktober 1909
i Bodcrå., Håksrik, i dåvarande 

"ödra 
Alrs

borgs lån. Föräldrarna var lantbrukare, Han
påbörjade sin lantbruksutbildning vid Stora
Segerstads lantmannaskola 1926/27 och
fortsatte elter kursens slut som latrtbruks-
elev där till årets slut. Under de följande
åren arbetade han på föräldragården och
som kontrollassistent i hemlänet. Höstcn
1933 kon han in på Flvilans specialgymna-
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Hansson Eiinslgioltlc sorl assistcrrt vicl
InsLitlrtionetr för avcls och r-as]iira ig38-42
och dårcfte. som lirbor:rtor. vitl diirar.andc
hrstilutet liir busdjur-sf öriidling pri \\iird
flarn till 19'1!). Sedan insrirrrtct 1950 cionc-
rirls till stätet] och införlilats mcd Larrt-
blLrkshösskolan, blcl hän laborator \id Ill
stiLutioren lör husrljrrrseeletik och fijre-
stiuldarc för lerksarnheten på \\iiad. Linrlo-
pclioden 1958 62 rar-han t.f. prolissor.och
Lrtniirlndes hirstcn 1962 till professol.i hus-
cl.j Lr Isfiir':icll in g. lJen na befattning inrlehirdc
h:ur till sin bort3ång tlcn 1t maj 1970.

Dcn första större publikationerr Cairas orl'

i,tttittLiut in nilk and, hutttr.fat 1ield. of duiry
roarr (tillsalrrnans nted lvar_.Johalsson ) korn
1940.r\ Dcn iir eft pionjärarbcrc i vilkcr
Roiald A. l'ishct.s vrriansanahs fi;r fiirsra
ginecn till:inrpades i svcrrsL huscljursl'or.sk-
lri1rg. Dc stirtistisk:r an?lhserlta ontfattadc cn
r arl lixa cffekter på Lor ras avkastrjne- såsonr
ålclern r icl kaluring, kalrrr irrssinternllkjts
,', lr' ,cri,,de.r. l.irrq,'. L.r'rrri,r1.,i.,,,rq
och bcsiittiilg. NIan kullelc lisa nft alkast-
nillecd Lrndcr cle iiir-sta 300 dagar[a efter
kalvr-tirrecu lar llästa måltet pir korn:rs gcrrc-
tiska kiriracirL t för rnjö1kpr oduktion.

H:russon fiirsvalarle 1947 sin eloktor.s-
ariiurdiinp 7he ltlrysitllg1 of ftf)todlutiltt in
,Li lt irilh spt.ial t'4r1tnu. to .l?lavd hnpl(ottr
1lor.\ Dettil klassiska arbete påbörjaclts i
Lppsala och slLrtfijrcles pii \\,iad, parallcllt
nrcd ar-bclet at cll-iva clc trillingl.ör-sirk licla-
re. s()nt Llet t Boltllier sLlrtat. I a!handlingeD
kuncle han pår'isa en t-acl anatontiskt och l'r.
'rologi.lt,rrrrc...rrrr.r,,, tr rlirr;ll. ul,,rrd, t,,r
liirll:rudel. Fr'änlst kan ltämltas clc soln hä11-
fil cle sig till mirrkens unika parni]rsssvstcnr,
lirlliklar nas tilh :ixt. den samor-dnacie ovula-
tiarlen nlellan de biida ovarierna santr dcn
Iörtlröjcla itnplenrrltioncn av cmbr \'ona ocll
.1r.. nj\ lkr : H I\ t.Lutnt ,.||it.rriorr, r li,r
nritrkens parnine korn att l)li standard så\'ii] i
l:uropa sont i Atncr ila.

Sin stiirsta insats irronr dcn expcrimeItcl-
la huscljursgcnctiken giorclc Flarrsson till-
\anlnlillrs mcd (iert Bonnier och scltare till-
5alllrnans med sin?] ),nts-t-c lnedrrbetzuc i t\i!
Iingstudicrna. Reclan pii I 9.10-raler pt esentr:
'.r,1c' r'rllrrr. sonr qi,,rd-.,1 'lcr i,;-:r., ,,i-
agnosrrretodiken av tvillingar.rta kunde Iör
brittras. Nva rnorlorlogisJia egcnskaper. och

XIII:I, Prar'.\sar Å) tut' Hantvt. iVål tin.g lri SLL,s
I , .. l , t ,t..1.,,,,:. a.,,h. lntu ts.,€i.tn 1t ,..,,h.

kiinteteckel inklucler-ades i cliaglossche-
mat. Fasta rutiner ut\.ecklades och inlirr-dcs
på 1940-talet liir kontroll av tilldi'lar oci för-
hr',L.rr 1u,., r. Iör ,l-,. krnri.kr ..r.r,rrr.,rr-irL
uins och Iör r-cgistr.er-ing a\, ailhä\r .tcil
rnjölkartasrning. Ål1a som ar-bcr:rt pri \\riacl
rrrirrrr. rl-,.a,1, r:rtj, r.r,lr Irtirrrr..,,Dr i \tor.l
d.irg tilliirnpats i srarionslörsijl(cn 1:in!..L eftcr
\\riads-er:Ln. Fl:rnsson fiir.stotl lirdr'är'trli ghe-
leir ay slrikta för s<iksmrissisa prirrciper {irr
att rrppnå såh-a r-cstrltat.

I rvilli1lgstuclierlla tog rDiin tidigt upp fiir
san ()m arvets och [ppfiidnjr ] gsinfc nsi re r:
ens betvclclse firr kvigotrras utleckling och
Lornas nt-jölkal kasrn ing. I)c Iör-sta resrrlra
tcn puirlicer-aclcs l!l4tj. Under- Hanssons lt,d-
nins til.srlLrc lör'sijkco och blggdcs ut. I
Lrppsatsen 7fu in.trradion ol houlih, ind
''tt.4'i!\ ut t., ,t t2 .n,t, ,,r,,,|t ,o S,,..rit, ,,.,.',.,tI \t.l,t. ltt.'; ' tillsi nr"rr. rnr,l Brirrn.irrq

och Lilicdahl) publiccrades r-erstrllaten ll^ån
rless:r sturlir--r.\r L)e I isrde a genotr.pcn och

It'-
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upplödningsinterrsiteten ha<lc ctt starkt irl
llytancle på kvieornas kroppsrr n ecklilg nren
att ckrtta succcssir,l avtog, lrär skillnadr:n i
niir ingstilllör sel rrellln clt:nr minsliade ru-
dcr- clriiktigb r:tc Lr och till slLrt räsen helt upp-
hilcle elier kalvringcn. Dc båcla trillingnrla
konvcrgcradc mot samnra fulh urrra kropps
stor'le1. l)etla var t:tt princilticllt vjLtigt r e-
sultat, som visadc på genoL\pens dlivklatt.
att iD()rn lissa gränser lccl:r iDclj\'ideD tlrot ett
visst slutmål obeloeltle ar vilkcn nåringstili-
tiir., lrl, n l:rrt rrrrtlcr .rrr rrl,l,rjrr.

Det nest uppseendclrickaDde l esult:rtet
rar docli, rtt lriilingsrillfi;rsc1n till kvigot.a
gav rill b(ist:icnd(i cllckt prl der'as fr_arltirla
nrjölkplocluLtion. hfl'ekren blcv stiirrc och
stiilr-c.ju flcr eiirle-el de kahat. L)rn i p:u <:t

svag-irst uppfiidcl:r t|illingcn blcv utcr och
rnel iiverlligscn sin star_liarc rrppfittlcla nil-
ling..slstcr mcd cn nvse\rir-r hiig-rc livsticlsar.
\.''tlirrr.,,rr l,.,li,l. lt, r r:rr ,lo, l., rr rr,3.rrir
kor-r'clirtiorr nrcllan clelrna elTeLt och par_crts

ark^stllingsnir:i. ths. lår:t avkrstatrtie Par t-c-

ilg-crirdc lrrer positivt fir)- särrkr lrpp[ijd]1ings-
inicnsitet än högt kastaDde par, \'ilkcr
kunclc liilklaras rrrccl hjiilp av rlc p;rra11t'llrr
.trrrli, rrr, , r lriiur :r. irrnr',rn \;l-:')q.
RestrlLat av rn()lsvarendc irrnebör'cl er'hölls
rjd IörsöL nred olika iulcr'\ rll nrclian mjölk-
niDgiirDll. Dcu p:ifr'estrrirrg. sc)rn rtt Iiirliiltgt
irilervall rrellarr lrljiilknin!_ar"lta irrltebar,
hirclc stirlrc c{Iekt p.i l:rgt :in pir lrögt i1\ kes
larrrle par.\rr

I nritti:n på 1930-t?rlct konr utlecklinecn
,,r rlr t-lrri,la ,, lr hinl,'<'.1 I I,,r'r.r'.rrrlirrI-
arrra lör' scrninaleln i giing på \\'iarl I)c
[ii|stl1 semineridsarua i flilt(]t påbiiljaclcs i
g..rannskap.l. fitlecklirrgerr gick snrbbt, sc
rninliireringar bilrlaclt:s rrnclcr' I 9,10-tillet
övcr llcla laDClet och Riksolganisationr:n Svc
rist:s St:min li)r-cn iltij-ir (RSS) etablerades.
Ililrsror toll alti\'(1cl i rrlelsclcbatten. f)cnna
\ ar irltcrlsir'. nlvckat cliil lör :rlt (1e clel)lc.adc
a\'clsbcs:ittninganlit slig cti hot i ser!ilavehl.
Har liade 1949 gjort sig till talcsmaD (irr'
"(len liiil ave]ns piilciJr" (citelat ar Hcrlgc
Rvrlc') och kritiscraclc .lc !tlnlbolsreglt:r,
sortr lildc hindcr i\';igeu lör att utnvrtj:r irlll
r'ärciefrrllt avelsrn:rtc riel. Han iat-nacit' rirl
rrr.'rr3., tilll.ili-rr riir -rr k',||,. rrr',,rii'rr r\

art:1n, sonr kLrndc li:tla till inar'cl ('rena|els-
clcpressiol") r)ch fiarihi;ll ftilrlelar-na med

lll l

lior snir rgsavel. I t:n popullirvctcoskaplig itrti-
ki:l bcslirivel hart bel'delsen av cljrrpiqs
ningen nl spernla Iör olganisation och lo-
girtik i scrninavcln rrcl framlölallt för cn
clltktir':rr e or ganis2rti()n i avcisarbctct.\rrr

(lcr-t Bonnier och lvarJ()hansson h:rde
blicla ticligt fiarnhållit iu korrnrcer an sknitrg
a! avclstjuarll-lra sonr ett !iktigt rnr:clcl lijr
avelsfi arnsteg i)ch undcrstJ-[liit soni avehl\
benclr:lsc hrillidlirg. \'lerl senrinr,t:rksant
hetens iiknin;r_ satnhdes nrel oclt rner_ clalr
linrpliga lirr (lctla- TidcD {ijr cn svstcntatisli
gr_anskniLrg ar selnintjru_arrra biir_jarle bli
nrogen- Ilun I arsskiftet 1950/i) 1 besltrlatle:
RSS att ekorronriskt stiirija och till \{:iac1 |ir-
Liqq, r,|,,\,l, l''ir'' i.rli:rd S-rrirrli'rrrrirrq.rr
nlls ilelsLrtredningar", sonl LUrder 19ir1 böl-
J:1de sin Icrlisan)het. L)eLt.r iritiati\ sior(lc
Jl, \:r' rl,l,lr rl Ii . rI'"r'rnt l" d, 'rrrrrrr r'; rr
rjurzlr (r\"AT) bikladcs 1952. L)rir recl st:ill<ies
avk()rnr)cgalnsLrirgell Lrn(ler Lanlbrrrks
st\/r'cl\ers kontroll och blel ofliciell. Ilals-
solr flcl arrsvar li)l mctodut\1'cklingcl (till-
s:rrtrlraDs nrcd Nils Kor'knun o.ll Ilelec
Rlclc och lre(l fx)cd Dirring sorl suristik-

Dc försL:r resllltlrtcn prrbliccudcs i l-adrr-

liinlcn ocb d:ilefter i \AI:s nrerlclclanclcrr i

1,,'r'.,|| 1,., l'r-,tj I rll.r. B.r..rr i I'trl,,r r irrq.rr
na vir| Iiir:sra laktationcDs 30ir rlirgal nted der
r iktiea rillii;3-gct atL r{\ kastningen liir- kli gor
som glitt ut rrrrrlcl laktatiorrcrr kor liger'irdes
upp rill 305 dagar: IjLrrens v:ildc uttrx:kt(is
sont kfigorDas :rvkltstlring i ptoccnl av trto!-
svar-endcr bcsättuir resnlc( lclLäl (R-talet). N:ig
rll korreklionel fiir Iixa r:lliktcr liircliom
intc fr_:il hirr-jan. Nlan kan clocli lotrstatela
itl Hr,rlrts()lr g(ir()nl :rr b('tct liåD 19-10 (se
,,r.rrr) ril ' i.rtl lll .r L, 'r r-|.r., 'rrr, \i irr n r.r\.
tc inlirras. ()clr al bctct rncd i1t ta fiant akti]-
ella såclanir liortt snar_L ig:ine. Undr:r 1!)i5

irlrblicc'ra(lcs nr.a virclcn föL opplrikuilg :rr

.lo i!\öarrtna laltationenra sarnt fiktort'r- Ii;r
, l,t, r.\', riqr rirrq .'r lriq,'rrr.'. rrl r-trrirrB.
\Irtr infil c{e or ksrl cr korriect ing lil bcsiirt-
Dilll{sni\li}r och uttlvckte resrr]tatet sorr dcn
l)es:ittningsliorr'iger'a(le il\'kastuill!:eli för
tjllr.lotter-..ruppelr i pr'oce t a! sarllllig:r
fi;rstakitlvalcs x\,kiisrnin!{ (F talct. sonl irlhså
litriclir.lc r-rrnt ll)0\. Avkonrnreunrlelsiik-
r irr:.r'r,' Il' k .r,,r hi r\d, 1.. Orrrl..'.rrrirr:.rr
skcddc. I)etta inneb:rr bl.a. att ljtnarrra liårr
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de gamla avelsbesättningarna långt ifrån all-
tid höll måttet, och att tjurar från nya besått-
ningar fick möjlighet att visa vad deras a\.
kommegrupper kunde prestera. f)et fick
den viktiga följdcn att avelsbasen bredda-
des. Metodiken förbättrades undan för un-
dan, och från mitten av 1950-talet kunde
mau påri*a (lr årliBt genrti.ll frärn5reg i

mjölkavkastningen på ca en proccnt.
Fortlöpande rapporter ör,er resultat för

enskilda qjrrrar samt populårvetenskapliga
artiklar om verksamhetcn gavs ut. Hansson
publicerade 1961 (tillsammans med Tloed
L)tirirrg) uppsatsen Rzliab'ilit1 of heifer records

in progenJ testing.Da visadc att det inte fanns
något betydande samspel mellan genotyp
(tjurdottergrupp) och laktatlonsnummer
samt alt heritabiliteten var högst för första
laktationen och verilierade därmed, att de
första 305 dagarna al laktationen ger det
sålra5re mu r tet pi kvig, 'r na; 2r 12*16i11g.

Hanssons intresse för korsningsavel kvar-
stod. Flera plancr Iör iörsök med uötkrea-
tur, svin och {åderfä utarbetades redan på
1950-talet och mjndre pilot{örsök påbiir-

jades. Större korsnirrgsförsök rned nötkrea-
tru och svin genomfördes scnare, vilket är
beskrivet på andra stållen i denna publika-
tion. Hans$on introducerade undertecknad
Brännång till studier av kastrationseffekten
på lurkalvar- I de försöken ingick stlrdier av
slaktkroppens sammansåttning och kvalitet,
liksom senare i korsningsförsöken. Flera an-
dra studier som gällde slaktkroppskvalitet,
kom igång under 1960-talet och fullföljdes
först efter hans boltgång. Han introducera-
de undertecknad Liljedahl dels till studier
av inavelns och korsningsavelns inverkan på
djurens fmktsamhet och livskr.Lft under

Effekten av kastrering av tjurar
pa rillväxt. k roppsp roporlion e r
och slaktkvalitet
L uder 1950 talet bö{ade intresset öka fiir-
niitkiittsproduktion i Sverige samticligt sorn
kraven på F-od kiittklalitet tilltog hos konsu-
nlenter-na. Kött fiån stutar, dvs. ruga kastrat,
h:rl högre fetthall och är dårIör saftigarc,

deras reproduktiva livstid, och dels till de
avelsförsöh rned låderlä som blev möjliga
g;cDom upprustningen inom detta område,
och iom .enare ledde till utre, Llingen ar

den Sverrska hönan.
Hansson var en uppskattad törelåsare

ocb ofta anlitad föredragshållare. Han var
också en flitig författare av populår-veten-
skapliga artiklar i skilda ärnnen ilom hus-
djursskötseln. Hans intresse spåndc över
vida områden inom husdjursskötseln, och
otaliga var de id6er till intressanta försök,
som han framkastade. Han hade djup bio-
logisk insikt och en gudabenådad fantasi,
intuition och humor Ett typiskt exempel på
hans ofta skarpa och sarkastiska kritik av Iör-
hållanden, som han ansåg vara felaktiga, är
följande: Når Institutet för husdjursföräd-
ling donerades till ståten rlinskades velk-
samheten till ata endast omfatta nötkreatur
och får, mot att tidigare också ha omfattat
svin och {åderfä. Jordbruksninistern kalla-
dc detta för upprustning. Hansson kom-
menterar ett iniägg i Lad"ugården och lot-
trycker förhoppningen att "upprustningen"
inte fortsåtter så långt att avelsforskningens
resurser helt utplånas.xv Som slutourdöme
såger han att detta tyder på att Lysenkos
ande svåvar i Jordbruksdepartementets lo-
kaler Livet ut skulle han kämpa tör ökade
resurser till husdjursforskningen. Vid ett in-
forrnatior-rsmöte på Krrngl. Skogs- och Lant-
bruksakademien 1959 om Jordbruket och
Forskningen analperar han behovet av forsk-
ning in,,m hela animalieprodultioner -
inte minst sett mot den dominenncle roll
denna hade för inkomsterna i lantbruket.xvr
En betydande uppmstning kom scnare till
*rånd. men han fi, k inte upplera den..1

meclan tjur-arna växcr snabbarc och ger
högre utbyte per fbderenhet. De flesta kr.ig
kalvar måste användas för rekrytering. Det
blev alltså aktuellt att ställa frågarr om pro-
cluktionen uu 15,1o11 ay god kvalitet skulle
baseras på tjurar eller stntar Ute i Europa,
.ir:kilt i Ir.klarrd. rar det ranligr alr an\;n-
da tjurar, medan produktionen i England
baserades på stutar.
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Ett onlfattirn.le kastr-e|in gsf irrsirk igzingsat-

tes på \\'i:rd Lurder-Eskil Brånnings lcchling
1916. I ert ftrrsök mecl I'l cuägeiga nillirrgar'
(dclförsök l) kastr-elircles dct enir tljttr-et i vlr'
jc pirl rid l, 6 cllcr' I 2 rninaclcr:-") Lltfirclriuii
en irrrinr lrillingpat_ r'lir' exakt (lclrsltrrlln:r.

Alla djur- utfod.ades tricd el fbder-bl:rrrd-
nilg som lar-iclircle ned iilclclrt, rleclan till
uårrgcn till hii var rrilnrasr fi-i. Slakterr skecl

r-le licl 25 rriiinacLels åldcr: I etl aunnt firlsirk
(del II) rrercl 10 enäggiga tr illirr gpar- skcd clc

kustl-ati()llen licl 2 tttzin:rclet s iilclcr'. " ljLrlar
och s I trtar- slaktl cles seclatr lid sam tla likt, cl
.150 kg. Focler-ktirisurritionell korltr ollerades
noga i båcla firrsirken, o( h slaktkr-oPPar'tte
blcr fiir-errirl 1ör' mvcket ittgåcncle sttrclict.
L)cn ena kr-oppshah an detaljstlckildes enligt
dct rrra) stel sonr tilliirllpirdes i hatrclelu.
meclan clen auch-a lilihitrt anr'äucics för de-
taljstuclicl av nruslilcr, ben, fettliilnacl och
scror-. \'idar-c ulclelsiiktc's crtct giin rrehällct
i li'tt ()ch mllsklcr. Hur trch esultatcrt i cle tla
liirsiikcrr llr liker-tadc.

Ticlprrnktcrt lör Listt ct-irt1;ctt hircle iug^ctr

bcn clelse Ii)r' <laglig- tilh'iirt och kloplrspt-<r
p()rtioncl. \'arfiir slutilrllil knn bt ltatrdlirs
sorn en itrllpp. I clel li)rsta tirsöket heclc

1j Lrlar-na rr.itt er lelantLc r ikt på '11)2 li14 r'icl 2ir

rrrirr.r,l.r. nr( r l., . r . t l t . r l l t .r iq, rr,,rr'.rr.rt r::;
dc .153 kg. Den clirgliga tilh aixtcrr r nr' 6ii I g

lesp. 578 s. Slaktutbvtct ral u:igot ltiigle
(52%) hos tjtrt at- iiu hos sttrlar (50.(ltl.) i

rlr'lfirsök I. rncr i der antlta firlsirket lar'

slirktrrtbvtct i storl sett likr!. De !ilitiglrsle
skillnader-na rrrcllln Ljut-ut och sLrrtar lirg i
Lr upl '1'r ' '1',rri,,rr, 'll,r i '( lr i l, tt rIr.lrrlttitrt
t ri. L)crt fLämre kroppshahau r'al betYdlig-t
kr-aftigalc trLrecklad hos !jtn arll:r och trlgjor-
cle i mecleltal 12,8?å al slaktkloppels t'ikt,
nrcclal clen hos stutalla Lrppl4ick til) 50,7%.
clr's. clcn ilrirr-e och bukle kt oppshah ln lat'
nlistan lika tLlulia llos stutal na. Viillladsför
clebril.e,..en iclcrr fizitnr-e rit:h bltkle kt-ctplts

filir-dcclclc'rt, sotr en artclel al hela shLlkrttp-
pen, var- sonr f iiljc'r':

Flämre Bakr€
Iiärdcdelen rjärdedelen
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Figur 9:tl.

,,tii!|qig.t n

*:tl. 12 nu

tB)lilt niin!
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\ftrskehrri ccklingen var alltså lteLvdligt kllf
tigrre h()s tjlrral-llil ailr hos strttalni1 ilianr
clclcu. I baLclelen lirr-cLig ingen skilltracl i

dena avseencle. Fetlenslittninlierr \':rr bct\d
Ipr.r,r'l;r, 1.,,s ' t r r t , r I r r : r ;i l r lr". jrlr.rrll,r i

1,.',1:r lr,,1,1,.lralr','r rr.r '.- iq 'r:;
I ltrr-siik ll fick clen ena lrrilften el par ert

acl libitunr-utlircl-ing, lnedan dell altdr.a rlt-
lircl-acles rnclli Ieslriklivt. I td ]ibilllln gl LrP-

pen h:rcle stnt:rrrrl 6.'l?o niirtdtc tnrtsklet-oclt
, l'. rrrrr,r l-rr i.l;\rlrnl,pcrt.irr jrlertr:r.
och rnotsviu-ande silfror lirr .le lcslrikli\1
upploclcla r zrl i3,.1 och 2,13 t cspeltile. I biiclr

Figur 9:7. Bill i .\))itt
)lu)) rtrlkt l0:t oth 1 1:r
ru,Ltttl fttin 4 I tjtii!!id
tritLi)1p:pat l.ir. ittlxhl Iju)'
.)(lt l.h. \l tt!. Xnlcra lln
lr Jiilrr ktt.t \iittning?n
ha.\ \lul lBt li)t )tiin!:,
1966 ).

M(i



ri,rL,lit\tr
- .-.n l.l! i

: . iillllll!-
.: t lr rLli:r

, ,itqj,)r-
' : rr' \ ikl.

. -rir ;1;
- , ..111 \.!' 

. ,,I'li,r
' ..: rP P.

' ,- kr,,1,-

tilrsökcrr innehirll su riil fcttet sorrr rriusklcr'
rr''r.'r ri :: 1"..rllt.rrll, I ul, L|I.rrrq,

Llttrlclit s()nl alltlrlct Io(lcrcIhctc]r (1.e.) l)e'r
kg- lelanclt' r'ikt lal lletldli!.ll hi;gre h()s slutlr-
Dll ain hos tjrr|erna (r-r,!){) 1.e. r'esp. -i.1 1 iii)l'
"l l' ll,r.' lr, .rllr.rrrr,r. r,,,l,r,tr,rti .r.r

l)r'()duaclx ctt kg stlrrkött ain m()tslirrlnale
]11linH-al h()s I j llrnrne.

.\ aldr'a sidlur iir'stlltilrrra rrrcra tirqliga
,rcli llittarc ltt fii(lir rplJ lirr tjur-aIIa. Stutur'
iun utiur srlrigher eä pii l)ele undel l\:i sli

'orrr:er'. För Lrtorrr rlirclclLrll irrlirr-netiorr ti11

.Llllnllll)liidlnla l)icL og lijr-siiksr-esrLllaten till
rlL .len kllssiflcer irrg sorl llig till gr Lrrrcl firr

,, 
. rr .rr.l.rk (r,,1,1,.'r 1.,'trr .rtt -i,t,r.

Dissekelingen iL\' .len erlii slitLtkrr)pps
rrrth arr li i11 liDsiiksaljL Lr'en gav ir lt|c\\ilr lt ()cll

rrrl''rrrr,r| ,'r' ,,rrr lrr' I ,\tr, r:r!, r, I,.,
,-'r Lal olika kr oppsrlelar' och liuslilcr. Dcll

'ri)rstl eilekten ilr lasl.alioren korr till trt
:rrrk iilelgingerr rrcllarr lrals och lrlirst
r e gioncullL. Nacli och hals[nrskeln ,\1. rf /r,

'lrr.r r_eclrrcclecles slilskilt stlrr'kt gerl)nl Lil-
.lr'iili()llen- Tiestr'lrtioDscf1cktcll Uttl\cktcs
.onr vilit i l)roccnt al tjlrr\'air.lel o.h liir r\1.

'.t.,llrirrr lrrl klslr'alionseIlektcu i lti'tclli lirr
',rlirr ornklilg ir01i. Flcr-l rinclra mirskler
rlrng nranken redll.erx.les rrecl 30 l1)!i.
Ii,r:tlaliorsetleklen r Al rrr ckct rnilr(Lr e tiir
r r rr:klcr r ur lir irrg kor sct och blickenct. I lirr'-

lislo'L):E. lJrntn i ntl]l
i,ltn a,' lttlltntt liån
::r:lrrrarlt u h oltt\ltt) nlt

t ii !!jlt )t iil li ) ta I t1 t \11,i I

',lr) tR, hIt)th;in Kt\lra
)r)t ht) \hrll i itl !. (t

' 1) l 2 ,ti atltr I i'(!) lt'
'I t) ii) lt)).Ia\l\'\1dt'
i tr t rt,) ll i, gt, t i I I ii t) \tt):
\t)tt ntt l)t Itji ii) ,\tk1!
iiIIt ln\ lrr\t)ltt)t
llrntttiitte. l97l I.

sirl Il, <l:ir- rljrrlen slilliti(l('s vid sallllli:l \ ilit.
\ lr klslrali()nsellekten lii| kor_sets mrrskler
,irl.r rrr r r. , ;' . \l.,rklr.'j,lr;1 1.11 .1-11i

fi klrt stri r c lros stutarrra l)elocnclc i llLl\ u(L

..rl 1'.r .rrr ,1, rr, ,lr, lr, n, r, , \", , r, rr'.1
irkarb iliing-cl hos s1lrllrnr ijiinrli;relse nled
Ij(Llarnir (se lit. !):3). Slilskilt litlargbe'ueu
r,rr Li r';r, 1 ,,. .lrtl.r'r ',' lr ,1, r 1,,,.i.ir.r
liastlatior isc'li ekt e n lirr störst h()s snlLrr klst-
rera.le li;re l)rrl)er1e1en. Iiislr'e|il1gerl letlcle
srilcclcs tiil dcrr knLliigastc lctlrrktiorrcn i till
r':irt i skrrlcler-r'egiorlen. o.l1 cl:iIil|lin rrtog
eflikten siirlil fiarlit sc-lu ballit oclr rrcclirt
fi;r irtt i ( \tremitetel nes neclre del hl bvtts
lnof i)kud rilh:ix1 hos s1(llirnril.

IJr rirrling siLnlllliLulatta(lc sina rcsultrLt i
crl (l()kt()rsa\'1lall(1ling. sorrr l) rc sc ll tc raal c s

lir;1. H..r r rr ,l,r .,,1.'r \ . . , | \ , r s I 1 r r I , r r r r

hrrscljr rlsliiliiclling (Lirtt och nrjirlLpr'otl LLL-

tion). Briinniings arhancllirgslrr.bete inlcclcle
cll l)cl io(1, (lair protLrrlitl. alitc't lrirljarlc konr
lnr irlltmer i lirkrLs inonr den hllsclirlr'sgene-
t isLa fir'skrrirgs oclr fir sirksr cr ksarrrltctcrr j

Srerigc. Lllalcrrhctcrria lian Ilans ()nllittiul
ilc strcknings- o( h (lisscktionslrrbete. sonr
lrlfi;r'(le\ \i(l Stockholrrs slalthtrs llig ocksu
till glrrrr<l lirr-irnskcnlal onr cH^nl lokalcir Iör
rl:rLrLr"P1'.'rrr'1r, . i,," r, 'lrr"r.irrrlt., r

lrirll: sirtlarra lrikalcl i sarrrbaucl nccl iullit
. l,l, Lr\ \\, 1:i, \ L. | | | | | , | | | lr | | | , r, t.:r, r.

.
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Tvillingfirrsirk för att rnrita
an ets antteI av tc,talrariltiotrett
I prrblikatiorrer fiån tlillirrgför'sök rLncler
M.,10-ta1ct !isrde BoIttrier- och rncclltLbelate
lltt ar\el hade c rr rri\'cke1 stot-in\'et-klrt på
slilzil kr oppsrt orlek sorrr nrjcilLalkastning.
\'[a[ mcrraclc' irl1 {len andcl a| totalr at i:rtt-
sen. som liir-orsakltcles irr- skilluadcr tttcllarr
, Il.jiq:c,rl,ll. rlr\j,'111, ( ll rrr.rll l,.r'rr\cl\irr
ver-kan pii cgenslaperna i firiga. \hrians-
arrdelen rnellan par uJrpgick till omkrirrg
0,ll-0,1), rrrcclan cle helitebilitctcI sorn skat-

tats fi-ån liiltdeta i rniirgir liincler-, liir nijirlk
alkastling bnrkadc uppgå till onrkring- 0,25
och li.,r- kr-oppsstor'lek till cirka 0,5. I'tofissor
h'ar.foharrsson och rnånga andra htrscljtrrs-
genetikel nicnadc, att de s.k. "tlillinghclitir-
Irilirrrerrrr 1r,,rt i,rr r.Llrtt.rde,rr\'ct. itrr, r

kari. C)rn icke btirclc ullalet fiil hög mjiilk
avkirstnins cllcr {tlt kroppsstorlck lcda till
rttvckel snlbbarc rcstrltlL. rin lacl stittt tat
1allct i praktikei. Da hi:r itabili te tsbeg reppet
iil al central bcLvclelse Iöt- ttl alstcot itr or:h

tle metoder ftir sclcktion som birr vriljas, pri
birr-jaclcs uncler per-iodcn 19s5 1905 llet-a
1örsök mecl crriggiga och tliiäggige rrirtkre-
atrrr-st\ illingJiu trppfiiclcla i f:iit för'rtt u1.eda
fr'åg:in när-rnalc, bl.a. i Skottlancl, Nla Zee-

lalcl, USA och Slcrigc. Det lal iliin biir-iarr
rt1,p, trl'art .' l \'nriirlrr, ll rtt, ll.rrr , rr.icr-ir:r
tliilingpar, liirrrLom den adciitiva geletiska
valiansen (\'r), tickså inr-r'mcle larians fötor-
sakircl ar, icke aclditilt ar^\' (\'.) samt samspe l
mcllarr arl och miljir (Vr,, ). \'[an kunclc
rln' I -j l;;rr.irrt,r .ie .rtr rlr.r, rari.rti,,rr'-
olsirker bade sii stor bctldelse, att de ktttrclc
1örklara hela cliskr-epanscrt Inellrn fälL och
t\'ill ingher-itabili teter.

lr,aIJohansson tog ir.ritirti\et Li11 ett llilt
försök i t\,ir stcg i Svelige; clcls utrdctsöLtes
trillitr..lat .tr :RI3-t:r: ir.rtrli: r b-. i t t t r it t t:r t t

\lellirnsr,erii4c salitidigl som par al obesliik-
tadc cljLu- stuclclacles inoni sarntrta besätl-
ning^ar, och dels inki)ptcs enägFiga (NlZ)
och n'frziggiga (DZ) tvillingpzrr och placera
clcs i erskilcla bcsättningrt- stirn rcpLcselrle-
r :rd, rrre' l-llr,'r:r,,, lr lri't.r,'r l..r.t nit.t.trir.i-
er. En clcl ar paren splittrades mellaD bcsaitt

ll)lr

ningar- p:i olikir irlkas tui rtgslir'å.:': :'r' Sar'äl

Lroppsutr'ecklirrg sorn pr-oclttktior av rlii'rlk
och srniir'1ett truclclsi-rLtes. Hrir sklill erldirsl
clcl clel sonr r-ör mjiilkulkasLningen bchatrcl
l:rs tir att beltsa de pr-irrcipiell:r liiigestiill
ninearna. I trriclcrsirkningen av n'illingar'
spliclcll ör'el Nlellunsvclige alshrtaclc 2l'i,\'IZ
pal och 210 DZ-par- aturirrstoue fiir-sra lak
tationcn. I samrna besättniugar bilclacles så

ritt rniljligt par- av obcsliltirrle cljttr-sonr kah at
irronr crr ruilld liån r':rranclt zr samt oltesläk-
Lacle icke-samtitliga pill: hl l[1-P:u liorrcl2ltio-
ncr bcr riknacles lijr rr j i;lk2rvkrslni ng ocir
fettplocent lirr- clc olika pat-en dcls pii cle

verLJiga avkast n i ngssiffi oln a och tlcls pii
avkastlling rLttrvcll som anikclse'liån det
samticiisa bcsritur jr) gDredeltalct. F i;!aDde re-

srrlt at erhirlls, rrzir bcr äkningat-uli gntttclircles
pii lr r iLelser 1i-iin bcsl-rttrringsrnerleltalct:

Samtidigalakta- Inta-parkorr€lalioner
tioner itrom Anlal Nlji;lk Fett-
besrttningar p avkastnirg Ptocent

!2 0.878 0.8.11

t 1t2 0,i(13 0,+.19

|;

1S 0.:91 i),180

1llslt 0.(X)0 0.001)

Sirrn rn ansliill n ingen olan visat-klat t att sant

ti(ligllctcll hntle en tnlckct stot inverk:rn pii
kon-clirtiolrer rrir 1ör rr jitlhavkastning... ': Hos
rlc .anrrirliq,r. tr,rå-ui1., Pirl r \.rr irl .r P,1r

kollclutionen clubbelt sii ltog som hos clc

ickc saniticligr. IIos cle olrcsliktade tren
slurtidiga palcu li)rclitg en intr-a par kol.re-
lation pii 0.23. Hos IIZ paren rrrr korrclatio
nen 0,88, alltsä av sanme storlcksorclniu5-
sorn i 1\ illingfi)rsökcrr pii \\'iad och pzi rinclra
hiill. trppcrrbalt iir all sanlti(ligheten bidra-
git till cle hög..a korrclationerna, nlcl den
gcl icke hela fiir-klari ttgc'tt .

I clcn arrcha delen al iiir-söket LLlplacera

'le.rl:,\l/,,, lr lrilt,/ p,rr ilrt,r I', -,irrrritrq.rt

Jrii en hiig alkastnir rgsn ir'ä och i i\rr på en
rncllarrljri. Ilållien av NlZlareu clclacles

nrcllan besäl1ning:u- pii oJika nir'å. li7 NIZ prr

och lL DZ
nerr. Aucicl
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\Onl a\'\ lkC

bler sorr li
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l::_.ini\'å rr::i S:rlil
_ ,:::rltion irv lr jölk
-. HiLr skall enclasl
*.': :rir r gcrr bchirn d-
. - ::rir'lla fi-ri14cställ
-.cn ,1\' t!illingar
:. ..r.ltLtircle ?3 NIZ-
::rr -, ,rtc 1-öt_sta lak
:: : :r 1.rr- biiclaclcs sir

-r. (ijrLr soDr kahat
i-,r:.1 \illnt obeslik-
:_ :::i1rar' krtrrelatio-
...rr kasirring och
:-,ren clels pii de

' ::r.r och clels på
.'. iLclsc il iut clct

.-:-.lrt. Firljandc le
:: :.11na gnlltcladcs
-::r:.nrecleltalet:

io3J kDrr€lationer
\Ijölk l'€tt

Ålkastning procent

andcl.9å

och I I DZ-pat firllbot-chcle Iörst'r läklatio-
Den. Andclen :t\' \ irriallsen mellitlr och ill()lll
trillirrgpar-firr rnjirllialkastn i n gcn llttrvclii
\om a\'\ ikL-lsell liån bcsiittningsrrle.leltalet
blev sorr loljer:

siikcn pii \\'iacl. Det är där-fi;. \'iktjgt ltt 
'escr'

\ era crlåH,..l{stvilliu!,..ar-nr firr- firr-siik sorr tj kaD

utfiiras med billigar-e för'siikirrlatcrial. Till-

sringlighetelr pii tvillingmrtclial knn errel-
lcltjd i;kas llcnom tillärrlPnirrg el rDodcrn

reprodllktiollsteknik \rid clen dirnskit ltlts-

cljur slöl saiksan stalteu i Fortlurn bilriircle ttran

rrrrclel 1980-talet artriiutlir sig zl embrvotck-
nik för att pt-oduccla en2iggiUrl n'illingar'
Belrrrktacle rigg dclades i t\'å och ö\'er1i;r'cLes

till lämpliga nioffagare.

STOR,{ KORSNINGSFÖRSÖK
MF,IJ NOTKREAIUR OCH
SVIN
\rrrrr tr Jarr rr.irnrr.. rill, lnn'rtrltettl'rtt.t i

Slcr ige l'rån l!)5(!talet ha rner-a kijlt i kosten.

och samtidigt steg kralelr på god kla)itet'
NIan irnskade ett lragrare och miit are kölr'
Dcn stigancle efierfi ågan pir gliskirrt ledrle

till cn kr-afiig cxParlsiorl av slinskiitselu
\'Iellan 1950 och 1975 ste8 prodtrktionerl a!
tlisk i Sverige fr-än omkr-ing 2'1 lig pel in-
viirrrle oclt år-till 3't Lg. Del vrl sr'årrre aLt

öka kirttpr-ocluktionen fl åu trötkt-caltrt- Spe

cialiseracl slaktcljrrrstLpplödning hacle crl

bllgsam ottrlnttrring lici pclioderts början'
Av cle kirllat-som cj behör'des föt- r-ckrlter-ing

slaktlcles httr'rtdparten sonl spliclkalvar. Pi
1!)50 talet birltrcle cn rliskrtssion kouna
igång niellan förcrriid?ire {iir larrtlrnrksko-
opel-ationen och lantbruksfiirskarc ou ltLLt-

nan skullc' krlnrl:1 lltrlvttja spiiclkah'al-la,
cilet- kiih t eserven som lran tLttnJckte sig. fi)r
en lirnsanr prorluktirtn irv ltiitköt1 av god lla-
litet. lDom svirtaleln val lnan Drcdletcrl oDl

bcholet att ltrocltrccra slillil tletl solli tnag'

rare fliisk. Denua ttlecivetellhcL leclde till
p:ibc'r'janciet a! ett iiulal kttt sn i rigsfö r-sirk

med nölkt-catul-och svitt, föt-ltt fii li-aln rllet-

och bättrc kött sirrllt rinidg-ad filrskrring ilver-

laktor-er sorn piiverkacle ki)t1els kvalitct.
I rrrl, I ll)l;1, t.rler tttlörd,.rrrgFllLrm'l,1rrl,i\
dc Llassifi cet-ingss-vstctn sorn tilliin4rades r icl

slaktet-ierla, mccl inr-iktning på ett för'indra
slstemen sli irlt clc sLittiuleraclc till ploclrrl<

tion al goci kvalitct.

Mz-par I{Z par DZ-PäI'

l6 hela l8 deladc 1l hela

:,rcllan prr

Ljksoru i flcla tidigare LLndelsöknirrger 1ör-

orsilk:rcle skilinaclcr- rlcllan hela X{Zlar
riira 9017, a\' \'ar-iz1lioncrr i rr!ö1kalkastning-
cn, rncn fiir-cle dclacle paleu berodcle lal ia-

rionen i b il)g gracl på skilhlaclcl mc llau bc
\:ittDinilal så att vlriitttslncleletr rnell:rn clc

clelade \'IZ parert eudasl blcv 28%, en sjffra

i()ln llvckct näl-a 21ns1uter-sig till dt heritabi-

liteter sr-rm lanligcl erhrilles liir miiillil\'kirit-
11irrg i fiiltrnatcrial."r Resultiltet anslllter sig

liir-a till restLlt:tt sorn clhållirs i ancita liltcler-

sirlningirr Dct år tYdliii..t Lttl man ej kirn skat

ra he|itabilitcter liiirr lirrsök crlbart rrecl

e nziguiua nillingar'. Likhetcn mcllan erllil3g-

iga nillioBer i samrna par fiirtilsakas clehis rv

irrt de lnö1er rniliiiinflr'tclser-ar olikt slag

salrticligl. Viclirre förot-sakat- cv ickc linclirt
r,'rrr.p, l rrrell.,rr 'rrr orh rrrilii' etr r^rirtr'
(\',,,-) sont krirlrnel-att itlgli i rlriarlserrr nlel

lal NlZ1ar. I clen srenska rtncle t-sil kn itlgerl

rrpl'ti, I \, r'll ,'trrlritrr- ltt' ar r,rri:rtts'tr
lirr- njölkalkastningcl

Storlekcrl på clet ickc lineiira sarnspelct

mellan rr! oclr miljri pi','clkar gilet\.is t!il-
lingrnetodcns ef'fcktivitct lijr sttrd ier- rr' olika

behar.tcllin grrs irlerkatr pä tillvåxt rlclr

mjölkavkastnirrg. År- sirmspclet st()rl måste

man öLa zurtllet NllZlar firr att fii sål<r-:r resrrl

tat. L)et stö1-stzt Problcrnet nrcd tvillilrgnrcto-
cleri iil clock att om en tvilling irvlicler eller
måstc utgä a\ andr-a skäl si iil hcla palct för-
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Vid försöksstationen på \\riad fanns ert
tradition 1ör studier av kilttkvalitet. Vi har
redan berört Hallqvists omlattande studier
av slaktkropparnas sammansåttning hos de
försökssvin som fijtts upp på \{iad, och
Brännångs kastrationsförsök med !urtvil-
lingar Det var därför naturligt att den utvid-
gade forskningen om köttproduktion och
köttkvalitet förlades till Wiad.

Kor sningsfbs ök me d nötkre atur
Ert stort försök, som syftade till att under
söka hrrr marr lurrde öla produktionen ar

kvalitetskött från vanliua mjölkkobesåttning-
ar, startades i början av 1960 talet. Tanken
var att man borde kunna få fiam mer och
bättre kött om man inseminerade SRB-

kvigor med sperma från köttraser eller från
kombinerade raser med bättre tillväxt och
köttkvalitet än SRB. Försöket planerades i
samråd mellan Sveriges Slakterifiirbund,
SHS och InstituLionen för husdjursföräd-
ling. Agronom Bengt Lindh6 fick ansvaret
att leda försöket. Vid den här tidcn fanns
redan en omfattande litteratur som beskrev
resultat från korsningsförsök med nötkrea-
tur i Europa och USA. Förutom båttre slakt-
kroppar kunde korsningarna genom hete-
ros förväntas ha bättre livskraft och högre
tillväx th as tigh e t.

För att fä fram ett representativt försöks-
material inseminerades kvigor i vanliga SRB-

besättningar spridda över södra Mellansve-
rige. Sperma från lurar av raserna SLB, Röd
Dansk, Aberdeen Algr.rs, Hereford och Cha

rolais anvåndes tillsammans med SRF!urar.
Avkomman från de senare qänade som ren-
rasigt jåmförelse material. Sammanlagt in-
köptes 937 kalvar för försöket.5. Huvud-
parrerr ple,erade" i l4 prirata besätrningar
som födde upp omkring 5 kvig- och 5 ljur-
kalvar vardera från flera olika genetiska
grupper. I två besättningar tillämpades baby
beel-upplöd n inq {:rä r k ullod rins\in re ncirer

med mycket kraftfoder) och i de ör'riga be-

sättningarna använde man ett vid den här
tiden vanligt system med två betesperioder.
För att 1å en uppfattning om foderrrmsått-
ningsförmågan och slaktkropparnas sam-
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mansättning inköptes 117 !urkalvar till Wiad
1ör noggrannare kontroll. Ungefär hälften
av dessa $urkalvar kastrerades. UPpfödning-
en såväl på Wiad som i de privata försöks-
besättningarna skedde i årsvisa erupper
Kalrarna rar vid mottagandet igen96snj1l
18 dagar, och insamlandet skedde under en
period av en och en halv månad. Slakten
skedde så snart ett djur vid den månatliga
bedömningen klassats som slaktmoget, dvs.

djuret ansågs ha nått ett stadium då det skul
le ha mellan 70-207a fett i slaktkroppen.
Efter slakt transporterades alla slaktkroPPar
till allmänna slakthuset i Stockholm, där de
bedömde. ar per"onal lrån Wiad.

Försöket visade mycket stora skillnader
m, llan ra"grupperna. Chatolai: korsningar-
na hade den bästa fbderomvandlingen, om-
krins 10% bättre ån för SRB. Slaktkroppar-
na från Charolais-gruppen hade också den
starkaste muskelansättningen. Ivluskel:ben-
kvoten, dvs. vikten muskler dir,iderad med
totala benvikten, var 4,7 mot 4,3 för ren
SRB. Andelen värdefulla muskler skilde
dock förvånansvärt lite mellan de olika gmp-
perna. Fördelningen av kcmiskt l'ett varie-
rade dåremot mycket mellan rasgrupperna.
Herefbrd och Charolais hade en mindre
andel fett i kroppshålorna kring njurar och
tarmar än SRB och de två andra kombinera-
de raserna. Förekomsten av svåra kalmingar
och dödfödslar ökade nästan dramatiskt vid
korsning med Charolais, medan Aberdeen
Angus gav mycket lätta kalvningar (tabell
9:3).

Undersökningarna llck i flera hänsecn-
den stor betydelse för den lbrtsatta svenska

nötkreatursaveln. Påvisandet av den stora
variationen i kalvningssvårigheter mellan
olika raskombinationer stimulel:ade, som
redan nämnts,Jan Philipsson till hans om-
fattande studier av kalvningsförloppet hos

svensk mjölkboskap, och påverkade dåri-
genom det avelsarbete, som nu utlöres för
att få låtta kalvningar och låg frekvens av

kah'död. Lindh6s resultat visade klart, att
även om Charolais gav de båsta slaktkroppar-
na or h djur mcd mycker goll loder u ln) I lian-
de, så r'ar det olämpligt att anvånda Charo-
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Tabel 9:3, Frekvens av kahringssvårigheter, dödfödslar och kalvdöd under uppfödningen i korsningsförsöket
med SRB-kvigor

Itadprn.rrnt

Röd Aberdeen
l)ansk Angus Herelbrd (lhirolais Tor,l

.\Dtal dräkrighcrer
lalvui ess,år iehctcr 7o

Dödfödsel 7o

D6dfödse1 plus le\'ande födda
nrcd kalvringssvårigheter 7o

164 1255
11,3 11,?
4,1 3,4

1IJ,B

218
8,7
2,ll

9,2

131

12,2

14,5

2tiJ
4,t
1,8

4,6

251
12,8

5,1

13,6

267
13,r
3,0

I3,5

Ktilh: Lindhl. 1968.t

lais-ljurar vid inseminering av SRB kvigor på
grund av den höga frekvensen av kalvnings-
problem. Herefbrd-korsningarna var ur kött-
synpunkt relativt bra utan att ge upphov till
allvarlie ökning av kah'ningssvårigheter.
Hereford blev dårför en relativt populär
köttras under 1970 och 80-ta1en. både för
korsning och 1ör dikoproduktion. Försöket
visade också att korsning mellan SRB och
den SLB typ, som var förhärskande under
1960 talet, gav kalvar som var överlägsna
SRB för köttproduktion. I detta hänseende
bidrog korsningsförsöket till att öka anvån-
da nder av SLB-sper ma iSRFbesätrningarna.

Bengt Lindh6 presenterade undersök-
ningsresultaten 1969 i en doktorsavhand
ling.55 Han utnämndes till docent vid Lant-
brukshögskolan och var under en tid ledare
för den genetiska avdelnineen på SHS. Han
verkade därefter under många år som chef
för organisationen Svensk Avel i Skara.

Ett korsningsförsök med Svensk Kullis
Boskap (SKB) som moderdjur och insemi-
neringar med sperma från SKB, SRB, SLB,

Jersey, Aberdeen Angus, Hereford och Cha-
rolais genomfördes i norra Sverige av Inger
Ekman-Bjåresten och prescnterades också
.um rn d,'klor5avharrdling ( l976r. Upp-
låggningen var likartad den i det nyss
beskrivna ftlrsöket med SRB. Allt som allt
ingick 67t kalvuingar i 1örsöket. Charolais-
korsningen förorsakade också här mycket
hög frekvens av kalrningssråriuheter ( 16 % ) .

Ej mindre än 57o av dessa korsningskalvar
var dödfödda. Slakten skedde när djuren
bedömts slaktmogna efter vissa beståmda

kriterier. Slaktkropparna från charolais-kors-
ningar rägde 30oo rnerän renrir.rg ShB. Ärcn
SLB-kur.ninSarna lämnade relatir r rrora
slaktkroppar (23% tyngre än ren SXB).
Muskel:benkvoten var högst hos charolais
korsningarna, följda av Aberdeen Angus.
A.lla raserna utomJe rsey gav upphov til1 bått-
re slaktkroppar ån ren SI(B.

Liksom i SRB-försöket var det omöjligt att
r elornmt'ndera Charolai' lör in'eminering
av SKB-djur, eftersom korsningen ledde till
oacceptabla problem vid kalvningen. Ar1\,än-
dandct ar SLB qar påragliga lär bättringar av

tilh'äxt och slaktkroppsstorlek, samtidigt som
djunigarcrr hade krar mi,jligheren art urnyrtja
kvigorna för mjölkproduktion. SLB x SKB
korsningarna visade sig vara goda mjölkdjur.

Ett annat r.rppfödnings- och korsninesför-
sök med mjiilkkor qenomfördes under åren
1966-78 på Ojebyns försöksgård i Norrbot-
ten.57 Djurmaterialet var ren SKB, Jersey x
SKB och SLR x SKB. Totalt 128 kalvar sattes
in i försöket. Under uppfödningen utfodra-
des hållten av kvigorna på standardnorm
och hrilften på 70% av denna nonn. 70 dagar
efter första kalvning delades grupperna så,

att hälften av korna fick 1,? Mcal per kg
njölk och hälften 1,0. Totalt fullfiiljdes 255
laktationer De viktigaste resultaten kan sam-
manfattas som följer: Den lägre uppföd-
ningsintensiteten hade en g1'nnsam eflbkt
på mjölkavkastnineen. I medeltal för fyra
laktationer avkastade korna uppfödda på 70-
procentsnivån 324 kg mer än de standard
rrpplödda. Effel rr n av npplödnin95inren\i-
tctcn iikadc msd ildern. Den \ar i\r(,n sett
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Figur 9:9. La uuitlrn l l\liad b)at1t1 ltrt 2 )lats
I qbi. I:lt t)tt)llsaik.t l tuh ntllatt krlutint or h * ul
1,...'.1..t , ,t .,'l: .t 1.,.,J, t.t. '..l 'Lnla\l ril h'ittilttltt) th nåOtt futlr.n i ka)sni)t.!.\

lt;^i;tut Lthiilrd? sltltta.s. Ldtrgårdcn l^ggd^ tll)
elarb! ..lL ku)jdt unlii dr1\;!!n hij.n. rentu! åt:
I;d o Biryit kt Li t tul a lLl.

obefirrtlig un.ler failsta laktationel, 18,1 ks
uridcr-andra, 258 trrrder tredje och iJ.l.+ lut-
dcr' 1lårcle lnltationen. ResLrhirrcn gar dlir.
lned i samma riktiilg sorn i n illiugfill siilietl
1,i \\ i"'1. lt.t l,ir pr. rl, r'lc 

' 
r' tolk rrr,.r irrrrer

sln Lr1 rcsultatet \'a| att k()rsltingilr_itl\ al kl:ut
iilt'rläesnir SI([J i rnjölkavkasrnjng. L]et eäll-
cle så,,å1 SJIS korsninsarnil sour SLB x SIiR.
De tr':i korsninesfiirsökcu l( dde lill rtr inrr-cs
sct liir kor-snirgal, slirskili lled SLB och
:ilen fiil lerr SLLI. iikacle i der ridiclle ljå11

fasolll r ?i(lct.

Konningsf ör'sijk mcd .\rin
Sorr ljcliqarc lr-amhållits lcclcr- kolsnjngs-
alcl, s,irskill hos flcrfirclande :ir1er. rill hiiere
llrrktsamhcl oclr nrinskacl clöcllighet hos
ulrgi1l l1:l under rrppviixtcrr. lr-ots cle gocla

erliirenhetcrlla av korsningsarcl lneal s\'in i
liamfirr allt tlS,\, och clen upplrsningsverk
s:llDhet hairoln, som becl-ir its fi årr Lantbr-rrks-
högskolari, baser-acles bluksalcln i Sverise j

biirjan pii l!)5(halet uiistan riteslulilldc pri
l_enelel inolll dc tr ii Iaser_na r ot kshirc oc h
lanlras. Altur Hrnsson ville lii till stiind ett
sti;rlc lörsi)k. d:ir dessa ttii r-aser-korsacles.
l)ct lunns ulr\nrnreu tillgzingliga på \\ijird,
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cltcr neclliiggrringen av dess sr,inar clclnin-- i

samblurcl lncd stalens clvc|tagancle nr,clet
Iidigiuc Instit rrtet firl Iuscljrrrsfir lri cllirru.
Profcssor [r'ar.Johansson brorn!adc. HaD
rttcrrade al1 clc.t rar oniidigl med ätlllu ett
kor-sninsslör'siik och fi arnfii|clc clct r'iil rurder
1,"-l,l.r :,tqrrrrrrrrt-r..ltr .i\, trnrrr irrr- r.rrjr
crrskilt tidiairl:c fiir sirk eett sienitikarit utslae
till kolsrrirrecns iör'clel, sli ral de sanrlacle
resLrltatcn lilllsliin(iist ör'cl-n gande. Raskors
rtiDg kuDcle Lltall vidare t ekonrrrrc Dcle t-as.

ocksi lirr Slerige- ALtur Hansson slocl erucl
leltitl pli sia, och sli småninsorn gar'.Johans-
son rned sis. Nledel ftir tirlsiiket ejolcle: till
g:in gliua 1r-ån Sr er igcs Slakteriliirbrruci..jor-cl-
brukets Folskrringslicl och Stiltelsen fir'
Slcnsl Sr j trlirr-skn i rre. I)eu fi)t-cg:iencle cie
halten rnccller-kade llclt s2ikert till att (lcn
plarelirig, sonr tLttördcs ar''\r-tru Harrsson
och Svcn Skånnarr. Itlev iiit-eclolili!r. och att
lirr-sirket gcrromlirlcles pir ctt rnvckel nog
eralr t s2itt.

Firr-sirket soru piibirrjacles 1956, sr.ftacle till
lutt klar-lriclll, lbr det fi} ltil cllekten il\ ell
{iitsta kolsning (F,) rucllan vor-ks}rjle och
lantr-as. fiil cict irndra efli-'ktel al liorsning
Iii slregolrllLs modelsegcDska pc,r och föt dct
trc(lj( elentLtella lirr-delar ai illtcrncran.le
liter-kolsuirrg till cle lvii rase'nra. \Ian birr-jrcle
mecl 1 2 par- hels\'!tl al tl iirr lar-clelir lasctr.
rLttugn!i 1r'ån ett flcl-tal olika besättnirigat-. I
lar-jc pal betiicktcs clen ena sr:Lelrr Iirrst mecl
lzrlgall ar sirr cgen ras ()cll dcn andra slsLean
mecl falgalt al clen arrch-a rasen. För'utt
å:taclkonma nåsta tlluilitishet r'åxlacles galr
alrra. Fijlsuggoln:rs tredje och !airde dr-iiklie-
het artr'ärrclr:s sanrnra lirrlarancle nreo nle(l
c'rr rI\ uppsåtrniDg galtar. Pir clettr slitt Iick
lll:ill samLidjga gr_upper'ar clc lcllil ltserniL
och lccipr-tika kolsningal tlcnr ernel1an. \rirr.
jc ualt och r lrjc sugga pr-odLrcer':rclc siiliil r-irs-

rcna grisar sonr krir-:tiirrgsgr isar. Sedan sär'itt
111,,jliqr lrr.r lrllrr rrlrallir. r.i r\.,rji .uqq,J.
tuppr-epacles sarnma lirrfrirande rncd cn nl
sumling sliqH-or, som \ltlts fiiilr tredje kullen
l tr'r ri,tsr:r \e c r\rlLr,,t. r.rrrrtliq.r rri..'t r

kLrllar-na rqtpfirclcl.-s till clen vid ticlel Iirulig:r
slaktlikten (90 kg) rrnclel korrloll ar'lirder-
för-br-rrknirrg och rillrärL. -lbtrhnarcrialer
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omlätkrcle 6 614 glisilr i ti ll) kullar' liån lilT
sussor ocb 1,1,1 galtar. l)et lar-alltsri fi åFia orl1

ett mYckct storl fi;rsi;k.t"
Tabell 9:4 som ger en ix'el:ikt al rcslrltil-

Ir'l ilär.lll l,,t. i q.qcllr r.rtr,'rren ri.at ,rtt

kor-slingsklrllalna var något stiirr-c och diicl-
ligheten rrirliot lågre ain för'de lena rasclna.
Skillnaderna vri inle s(ora llicll ofia sig-nifi

kanta och alla pckrcle isamtna t-iktnine till
fiirdcl firr kolsningarrlr. De enskildrr grisar-
llit! \,ikt lar gcnorngåendc hiigt e lirr kors
ningscljulen och ttitrla kullvikten blcv clär'-

1ör ar,ser,iirt hiigre 1ör k<irsningskulla.rua. Etl
lnvcket iirtressaut ornslän.lighct \ar att kors
ningsktrllarna var.jr'irnnare med 1är'r-e sntå

efterblilna glisar- ån inom dc' ttsrena ktrllat-
rra. f)etta iir-cn sLor pr-aktisk för'del.

Korsningssuggorna hacle gcuorngåendc
bittrc fruklsarllhct äu cle rent-asiga rtch pro-
,lrr,-ra'1. ig-rr,,nr.tritt 0.r llrr qri..rr 1'.r

Tabell 9:.+ Resultat från rcciproka korsninear mellan
yorkshire och svensk lantras (LL = lantras, YY = york-

shire, LY = l, från lantras. x )orkshire. och L - l',
från yorkshirc. x lantras.

turtal erisar per kull:
Fiidcltt g,isar lo,ir 11,0

Vi(l lJ \e.kor 8,; 9.:l
Vi.l 20 !e.k(r 8.5 9.1

De enskilda
grisarnas vikt, kg
Vi.l linlschL 1.5 1.1

Yid :J \eckor 5.(l 5.6

Yi(l 20 reckor '1(1.1 i(i,(i

Griskullamas
mcdetvikt, kg
Yirl 3 Yeclor '1!l,l 5:.1
\ i.l 20 le.kor .100.1 .12!l.l

kLrll. Eltersorrt tillvåxtcn r'ar högre Lrrlder'

clioivningsperioden hos g-risil- ef ler kols
nirrgsstrggot blcv clelas protluktiotr av totzrl

krrlllikt vid an'linjnitrgJel bet-vclligt hiigre.
Der iiuurs siilecles en t,vdlig heleroseffckt både

fiil fnLktsanrhet och moderscgenskaPernlL
Den saDlrnantagna utliircLet-iugerr av försirket
visade att :iterkor-sning lr' korsniugssuggor
l))ed Balt a\,moderns ras giiv åtntinsloue lik:r
bra restLllat som prodtrklion al F, djur. Den
gotla el}'cktcrt irv kor-snirrgsar eln lr(itverkades
p:i intet siitt ar, minskad slaktklopPskvaliret.
De skillrracler i k\,alitct som lörelåg rnellan
olika gmppcl i fiit siilict var sma.

Det ir sällar.t eLl cljrtrexperiureut gcr så

entycligur lesultat soll) Sk?il rnzlns kot sttittgs-
försi;k. Dct ledcle också Lill snabb cfterfölid
r"ed ökrd kr,'.rrirrt nr, Il rrr 'lr l\:r l,r\t rrrd i

bltrksaleln. Skitltttan prtblicelircle r-esr rl t:r tcrr

i form ar, en doklorsavharrdling ( 1965) .:''

Han r,ar c'lli .edan statsagronour i:tlbniin
hrrscljur-sftinidling, men hans Ljiinst iiuclncles
1967 ti)l statsagronom i husdjurslöriidling
särskilt sviniuel, r'ilkct gj! honorn tilllälle att
bvaga upp cl slagkraftig 1ör-siiksalrlclling
lr''r .r rrr. J '.rnrr'.tttrl llred \l:tttrr.ltl. P, tt.i, rllt

rinp 1l-vttadc avdelningcrr till uva lokrlcr och
.r:rllr p,' Fllnh,,-Li;\\r.r. I pn\,rl.r.

Fiir-siikcn med korsningsavel li)rtsatte På
svinavclelningcn. Ett pr-oblerll i clen svcn cL:r

slinaveln lal att volksbile ans.igs ge fitr-leta
slaktkloppar, och korsningsa\cln lnellan clc

t\:i s\,enska lase1-na hacic därlör-en tcndens
all slasnera. På andra hrilJ ir'ärlden firlsig'
gick eo ornllttande prijlnilt!i i1! treraskols
rritrq:rt.,lår hl.,'. hatnl.lrire-trrs( rr rt..rl \iQt-
slaktkloppal metl stor kijtti8het. L)ct bcslöts
att ctt försök skulie pzlbör'jas clår åter-kors-
ningal- al korsningssrtpigor- mcd galt av rttir

de.ns ras, clvs. (L x \-) x l. och (Y * !)* t.-

skullc jlimför-as nred t.e raskol snin gar där'

llntr-as- x l o lksh ire-sttggor kcirsirdes tllecl
lämplig galL av ut[indsk r-as. Av flera skål filll
lalet pir harrpshirc och derl rclativt okänd2r

\velsh-rascn. Firlsökct planeraclcs av Skår-
ni2rn och Kjell Alldersson och ledcles av cleu

sellalc,
Fi;r-att kunnzr utföra försi;kct elableradcs

samrrbcrc rned Slakter-iiiilbundet och 14

10,.1 L L.:
8,3 9.(l
7.9 8.7

1.3 1,:l
5.3 5,i)

11.6 17,3

11,0 +9.f1

3i ,l .11.1.{)

Gdsarnas ålder
vid slakt, dagar

Rcrrr asig.t I.' g, isar

1!t9.1

17:,,3

0.:,12
0,0:lq

Virl'lrrsoner'icl Lrrlodrirg :0'1,11

Yid 1ii fo.lerlillgilrg l/-6.3

Viktökning per
diur och dag, ks
\ i(L r:rnsonrmd rLrfo.Ling 0,5:ll
\;(l lii rodcr tillg:ing 0,6:l;

Kiilh \Iiit,t.t,, 1 L)65

"t
-!i- -rffi.r*;
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större svinbesättningar I hålften av besått-
ningarna jämfördes kullar av typ (L x ! x L
och (L xY) xHmed (LxY) xWochiden
andra hälften studerades (Yx L) xl [x L)x
H och (Yx L) x W kullar Allt som allt produ-
cerades över 4 100 slaktsvin i försöket. Slakt-
kropparna blev föremål för ingående be-
dömning vid Skaneks försöksavdelning i
IQirdinge. På en del av materialet utfördes
detaljdissektion. Här kan endast de viktigas-
t e r esr r I La t en hrr i'ras. Hampsh i re-korrn i n grr-
na härdade.ig genomgående rå1. ären om
kullstorleken var något mindre än för sug-
gor återkorsade till lantras och yorkshire.
Hampshire korsningarna uppnådde önskad
slaktvikt 4 respektive 7,9 dagar tidigare än
återkorsningarna till lantras och yorkshire.
Köttigheten var dessutom signifikant högre.
Hampshire korsningarna hade bl.a. klart
större kotlettmuskelyta. I fråga om köttkva
liteten var hampshire-korsningarnas kött-
fårg något blekare och köttet visade större
dr,'pp[örlust. Den "enarr obscr\aliunen år

intressant, efiersom hampshire-rasen senare
skulle r,isa sig vara bärare av en gen som ger
stark förhöjning av glykogenhalten i musk'
lerna och ökad viktlörlust vid kokning. I
Ar.rderssons undersökning ingick sannolikt
galtar som var bårare av denna gen. En ekcr
nom i'L beräk n ing av de olika korsningarnas
värde visade att treraskorsningarna gav 5 kr
bär lre ul b\ re p.-r sla kt-sr in ån årt r k rr rninSar
na till lantras. För återkorsningarna till york-
shire var överlägsenheten ännu större: för
hampshire 32,7 kr och för rvelsh 9,20 kr;

KjellAndersson publicerade 1980 resulta-
ten som en del av sin doktorsavhandling.5s
Preliminära rapporter hade då redan lett till
ett ökat intresse för hampshire och etable-
randet av hampshirebesättningar i landet.
Slakteriförbundet, som varit delaktigt i för-
söket, tog upp treraskorsning med hamp-
shire isitt avelspr ogram. Ha mpsh ir e-qrircn
blev en del av Scans varumärke.

Yrt-rligarc ra'Lc,r.ningar kom att vi"a att
även duroc-rasen hade en del att erbjuda

"om rerminalgalr i err Lreraskorsning.pro
gram. Som ett led i konkurrensen mellan
Scan och den s.k. "privatslakten" gavs endast

2n1

producenter anslutna till Scan tillgåne till
hampshiregaltar. Företrädarna för "privat-
slakten" byggde därför upp ett treraskors-
ninesproqram med hiälp ar dur,,c-ra"en i

samarbete med norska intressenter. Från att
sedan mycket länge ha haft två inhemska
svinraser, lantras och yorkshire, började så

ledes fiån omkring 1980 renavel bedrivas
med ytterligare två raser Hampshire och
duroc har dock i huvudsak använts för att
producera galtar och sperma för treraskors-
ningar

KÖTTI{/AIITET
De forskningsresultat, som just presenterats
från n'illingförsöken med nötkreatur liksom
korsningsförsöken med nöt och win visade,
att det finns stora skillnader i slaktkroppar-
nas sammansättning beroende på ras och
andra senetiska skillnader samt på faktorer
som kön och ålder Skillnaderna i slakt-
kroppssammansättning ger upphov till stora
olikheter i utbytet av olika styckningsdelar
och i andelen kött, fett och ben, något som
år av stor betydelse i handelsledet. och som
fiirhoppninesvis också genom den klassifice-
ring sonr utförs på slakterierna återspeglas i
det pris, som primärproducenterna får för
sina slaktdjur För konsumenten år fömtom
sr 1r Lr r ingsdela r nas "ammansåtrning egen-
skaper som mörhet, smak, saftighet och färg
m.m. av stor betydelse. Det år främst dessa
egenskaper samt mängden fett, som konsu-
menterna inbegriper i ordet köttkvalitet.

För svin kunde Kjell Aldersson i olika stu-
dier visa. att sambandet mellan den otficiella
slaktkroppsklassifi ceringen och utbytet av
kött och andelen värdefulla styckningsdelar
var r-elativt lågt. Andersson fann i dissek-
rion'sr udier av sr in. arr klas"ificeringspoäng-
rn br.råmde mindre ån 40% ar rariationen
i köttprocent mellan enskilda slaktkroppar5e
Samarbetet mellan personal vid Lantbruks-
uri\''ersitetet och slakteriorganisationen led-
de till att klassificeringsbeståmmelserna kom
att modifieras. Mycket arbete har vidare
lagts ned fiir att pröva instrument, med vilka
man genom direkta mätningar kan skatta
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I Scan rillgång till
ilama för "privat-
Pp ett treraskors-
I av duroc-rasen i
l€ssenter. Från att
rafi nå inhemska
shire, började så-
renalel bedrivas

l Harlpshire och
rk anränts för att
na för treraskors-

andelen kött i slaktkroppen, särskilt hos sr.'in.
Förhållanden som kön och ålder-har stor

'nlerkan pri slaktkroppenr ram ma n\älLn inS.
Okad slaktålder ger cn mera ogynnsarn
r är'r.radslordelning med ökad andel fert.
l,:rstraterisar år ofta fetare än sogrisar och de
okastrerade salt€irisarna. Ilestrering sker
nrtinmässigt för att minimera risken fiir
t-läsk med ornelukt. Flera utländska under-
!ökningar i slutet av lg60-talet tydde på, att
den kontinuerliga selektionen för magert
iläsk lett till att man borde kunna höja slakt-
\ikten utöver den gårgse på 90 kg samt ock-
:a kanske pröva okastrerade galtar. Fiir att
iä en uppfattning om situationen i Sverige
utförde Ingemar Hatsson ett försök med
:362 sDrågrisar av lantras och yorkshirc, där
okastrerade galtar, sogrisar och kastrat.jäm-
t-ördes efter slakt vid 70, 90, 110 och 130 kg
lelande vikt. Tillvåxt och slaktkroppssam-
nansättning studerades, liksom förekomst
.rr c,rrr-lult.' Tillrärterr lör lanr r arur i.arna
risas i l-rgur 9:10. I{esultaten var liknande för
lorkshire. Galtarna visade alltså mycket
högrc tillr'äxt. Kastraten var genomgående
ferastvid alla de studerade åldrarna, och det
gällde såväl totala andclen fett som feft-
mänsden i de enskilda styckningsdelama.
Hos galtarna steg andelen fett i slaktkroppar-
na endast obetyclligt mccl åldern. Sogrisarna
låe mellan de två anclra grupperna. När
slaktkroppsvikten 1ör galtar ökade med 1 kg
steg mängden kött med 480 g, medan steg-
ringen för kastraten endast var 380 g. Når
det gäller kött-benkvoten, så påverkades
denna endast obetydligt ar,kiin och slakt-
rikt. Försöketvisade tydligt att produktionen
av griskött kulde ökas markant, om man
höjde vikten vid slakt 1ör kastrat och sugg-
grisar till 100 eller 110 kg. Samtidigt skullc
foderutnltqandet förbåttras avse\'ärt. En
höjning kom till stånd som en fiiljd av för
söket, både i den praktiska svinskaitseln och
i svinstamkontrollen. Hansson presenterade
resultaten som cn doktorsavhandling
(197,+).60

Galtgrisarna hade alltså det bästa fbder-
utnvtEandet och gav slaktkroppar med dcn
högsta andelen kött. Några av saltarna ga\.

L€vande vlK vid slakt

Figur 9:10. 'filhtäxt?n o.h procenten feLt ; !l.akt-
lnalparna Lil oLika slaktrikt hos galt- och sogrisnr
sarnt k.astrat at lanlras (llansson, 1971; Ilansson e!

al., 1975).

dock lläsk med ornelukt. Vissa konsumenter
reagerar mycket negativt på fläsk med denna
lukt, rnedan andra förblir helt opåvcrkade.
Trots de goda tillväxt- och slaktkroppsegen-
skaperna kunde dårIör intc uppfödning av
galtgrisar rekommenderas. Uppenbarlieen
stod mycket att vinna, om man kunde finna
en säker metod för att eliminera gahgrisar
med sådan lukt. Omfattande undersiikning-
ar har därför bedrivits över orneluktens natur
både i Sverige och utornlands, med avsikt att
fä fram säkra metoder för att identifiera
denna.

Malmfbrs och Hansson studerade före-
komst och styrka av ornelukt i svinl'ett med
hjälp av en erlaren testpanel.dr Fettpl'ov tag-
na från olika delar av slaktkroppar från york-
shire och lantras testades med en lödkolv
upphettad till 150'C. I en grupp galtgrisar
från vanliga avelsbesättninsar och med slakt-
kroppar varicrande mellan 58 och 74 kg
kunde ornelukt påvisas hos 207o. I ett annat
1örsök om 276 galL- och sogrisar och kastrat
slaktade vid 70, 90, 110 och 130 kg levande
vikt visade sig förekomsten av ornelukt hos
galtarna öka signifikant med stigande vikt.
Hos sogrisar och kastrat påvisades ingen så-
dan lukt. När smaken hos galtkött och fett
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jämfördes med smaken hos de två andra
grupperna, kunde inga smakskillnader på-
visas i 80% avjämförelserna vid 70 och 90 kg
r il t. Der lör eLom emeller tid gaiur som visr

de lukt redan vid 70 kg, och problemet med
ornelukt kunde alltså icke elimineras genom
tidig slakt. I fortsatta undersökningar visades

både i Sverige och i utlandet att det förelåg
ett nåra samband mellan förekomst av luk-
ten och koncentrationen av skatol och 5 cr

androstenon. en substans sont haI sarIrIIrLt

ursprung som ltolmonet testosteron.
Frågan c,rn användandct d! gallgri..ir5{,m

slaktsvin intresserar många länder Den
europeiska federationen för husdjurspro
duktion hade från 1973 under många år en
särskild kommitt6, med aktivt svenskt del-
tagande, för studier av problematiken kring
användandet av okastrerade galtgrisar I vis

sa länder t.ex. Ensland, Irland och Spanien
används okastrerade galtgrisar regelbundet.
I andra görs försök att använda dem istället
för kastrat. Snabbtester har unecklats för
påvisande av både skatol och 5-lr androstenol
redan på slaktbandet. I Sverige och många
andra lånder kastreras fortfarande (år 2000)
alla galtgrisar som föds upp ftir slakt. Det rör
sis i Srer ige om mer ån 1.5 miljoner gr isar

årligen. Kastreringen sker redan vid några
dagars ålder Hittills har inga protester hörts
mot det eventuella lidande som smågrisarna
förorsakas. Frågan är nog inte om det skall
bli protester utan zarde kommer.

Organoleptiska undersökningar på fl äsk

med inriktning på genetiska faktorer böla-
de komma igång i Sveriee i mitten på 1970-

talet. Kerstin Lundström studerade bl.a.
arvets inverkan på fläskköttets färg.'i2 Före
komsten al blekt vattnigt fläsk var sedan
länge ett problem. Yorkshire-grisar visade sig

ha en mera rnörkröd köttfärg ån lantras.
Heritabiliteten för köttfärg beråknades till
0.26 hos clen förra rasen och 0,38 hos lant-
ras. Som tidiga-re nämnts har köttfärgen ock-
så ett samband med PSE-syndromet, som
kånnetecknas av att fläsket blir blekt, sladd
rigt och vattenavgivande (se faktaruta XII).
Lundström presenterade 1976 sina resultat
som en del av en doktorsavhandling.63
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En första större undersökning av fläskets
ätkvalitet i Sverige och arvets inverkan på
densamma utfördes av Birgitta Malmfors i
samarbete med Roy Nilsson på köttforsk-
ningsinsitutet i ICivlinge. I undersökningen
inuir k 'årJl galtar som lastrat och soqti'at.
sammanlagt över 2 000 djur. Köttfärg, vätske-

avgivning och skärmotstånd beståmdes med
hjälp av olika instrument, medan poäng f'ör
saftighet, mörhet och smak lastställdes av en
erlaren testpanel. Skillnaden mellan galtar
å ena sidan och sogrisar och kastrat å den
andra var obetydlie. Galtarna hade dock låg-
re andel intramuskulärt fett och något lägre
smakpoänu. Jämför'else mellan kastrat och
sogrisar visade, att kastraten hade större
mängd intramuskulärt Iett och dessutom var
nållot bättre beträffande fläskets vätskehå1-

lande Iörmåga samt mörhet och skärmot-
stånd. Egenskaper som köttf;irg, vårskehållan-
de förmåga, skårmotstånd och mörhetvisade
alla medelhöga heritabiliteter (0,3-0,it),
medan denna fiir procenten intramuskulärt
fett var så hög som omkring 0,6. Poängen för
smak och saftighetvisade ingcn eller obetyd-
lig herirabilirer. Valmlors drheten ö!cror ne-

lukt och köttkvalitet presenterades i form av

en doktorsavhandling (1979).64

Det arbete med köttfrågor som bör-jade
på Wiad under 1950-talet, till stor del på
Eskil Brännängs initiatiH lbrtsatte att utveck-
las inom Institutionen för husdjursförädling
på Wiad och senare också i Uppsala. Bränn
äng, som blev docent 1965, höll i slutet av

1960-talet föreläsningsserier om slakt- och
köttkYalitet, nåsot som ledde till att flera
unga agronomer börjadc intressera sig för
studier av kiittkvalitet. Inråttandet av en för-
söksslaktsavdelning på slakteriet i Uppsala
firrbätuade möjligheterna för forskning och
undervisning. Samtidigt tikade intresset
bland konsumenterna för livsmedlens kvali-
tet och säkerhet. År 1990 inrättades på SLU
en Jnstitution för livsmedelsvetenskap. Den
undervisning och forskning som tidigare
bedrivits i köttfrågor på lnstitutionen för
husdjursförädling och sjukdomsgenetik och
lnstitutionen för husdjurens utfodring och
vlrd fllrrade' då rill dt n nya institrrtionen
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och kom att utgöra stommen i dess avdel-
ning för köttvetenskap. Kerstin Lundström
blev år ?000 professor vid avdelningen.

FIADERFAGENETIK
Höns utgör ett förträfiligt försöksdjur för
*tudier ar l!antitari\ generik. Ceneration.-
intervallet år kort, cirka ett år, och både
höror och tuppar kan få ett stort antal av-
komlingar. Forskningen med låderfå på
\\Iiad hade at' ekonomiska skäl lagts ned
redan före det statliga övertagandet år 1950.
I och med inrättandet av en {]äderfäavdel-
ning vid Institutionen för husdjursförädling
på Ultuna 1968, med Lars Erik Liljedahl
som statsagronom och chef, kunde experi-
mentella undersökningar med fäderfä åter-
upptagas! först i tenporära stallar på Såby,
strax öster om Uppsala, och från 1974 vid
den nybyggda försöksstationen på Lö\.sta.

Samnonliskt program
De nordiska länderna år alla relativt små och
har begränsade resurser för låderfägcnetik.
Efter diskussioner i en arbetsgrupp för hus-
djurseenetik inom Nordiska Jordbruksfors-
kares Förening drogs planer upp för err
nordiskt samarbetsprogram för {jåderfä-
forskning. Detta löreladcs Nordiskt Kontakt-
organ för Jordbruksforskning (NKJ), som
1968 beslöt att anmoda de nationella forsk
ningsråden att finarsiera ett prograrn for
!äderfägenetik fiån 1970. Samarbetet starta-
de genom att man i Sverige, 1969, började
etablera en genpool som kunde anvåndas
som baspopulation för genetiska studier i
både Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Ett flertal forskningsprojekt av både teore-
tiskt och praktiskt intresse togs upp. Här
kommer endast tr'å att beröras. i vilka svels
ka lbrskare varit starkt involverade. Det år-

dels fråga om studier av ge notyp-mi!ösam-
spel, ocir delsjåm1örelser mellan olika selek-
tionsmetoder

SelektionsmeLoder
Internationell teoretisk forskning tyder på
att indexselektion bör vara minst lika eflek-

tiv som, eller överlågsen, de metoder som
baseras på urval för var och en av tuå egen-
skaper i skilda linjer åtföljt av korsning. Men
hur förhåller det sig i praktiken om egen-
skaper na är generiskt motsalLa. dvs. negaLi\t
genetiskt korrelerade? Problemkomplexet
angreps dels i ett pilotförsök medjapansk
vaktel och dels i ett lång.,'arigt försök med
höns.

Vaktlar har den ftlrdelen att de har ett
mycket kort generationsintervall (omkring
120 dagar) och år billiga arr hålla. I ör'rigt
visar de stora likheter med höns. För att få
ett material med stol g( netisk variaritrn sam-
mankorsades tre olika vaktelstanrrnar. var-
efter F,-djuren förökades genom slumppar-
nins i åtta generationer, då selektionen bör-
jade. Urval gjordes för ökat antal ägg vid 84
dagars ålder och åggntans höjd (AH), mätt
när åsgfitan tillåtits rinna ut på en skiva. I
två indexlinjer (I, och I") gjordes samtidigr
urval i positiv riktnine för de båda egenska-
perna. I en tredje linje (NE) selekterades för
ökat antal ägg och i en !årde (AH) för ökad
höjd på äggvitan. De två egenskaperna hade
i en ridigare del rv erperimcnrer visats rara
negativt genetiskt korrelerade. Jämförelsen
mellan indexselektion och direkt egenskaps-
selektion gjordes efrrr sammanLorsning at
indexlinjerna (I, och I,) och cgenskaps-
Jinjer na r NE r AH r. Re, iprola kor:ningar
gordes mellan fader- och moderlinjerna.
Det förelåg emellertid inga tecken på över-
lågsenhet för metoden med linjer för sepa
rat egenskapsselektion och efterföljande
korsning. Resultaten presenterades I979 av
Martin Wilhelmson som en del av hans dok-
torsavhandling.rii Wilhelmson var statsagro-
nom o( lr ( hel lör lidertäardelningen urr
der åren 1983 98.

Ett mera omlattande och 1ångvarigt selek-
tionsfiirsök med höns utfördes av Li!edahl
och C. \4reyde, där egenskapsselektion för
äggantal (N) respektive äggyikt (E) i två se-
parata linjerjåmfördes med samtidigt urval
för de två egenskaperna baserat på selek-
tionsindex. De två egenskaperna, äggantal
och ägga'ikt, år enligt flera samstämmiga
undersökningar negativt genetiskt korrele-
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rade. På liknaDde sårt sorn i rliklelexpcri
nrelltct Lltl]ick man fr'iD cn sta|k hetcrozvgot
basJropulation, sorn clhå11iLs genorrr samman-
korsuing ar inLe ntindre in s.ju krinrntersiel-
lit stanrmar. Innirrr urr'alet bör'jlde ltit-ökades
r,arp,,1'rrl,rri,'tr-r. g. rc,rrr . I r r r r r I 

, I , I r r r I i I r !i i

fleLa gcrrr. r_atio n er.
För-att rå1t kritrna utr'årdetal de t\'å ur\als

lnodelle.na baselacles jiirrrlitrelsel dcrn
emelluu på r-esultat fl:in lior-sningar rnelliirr
N och EJinjelnir och en kolsnilg mellan cle
nä in clexlinjer-na. Brida nroclellelna leclcie
till alstliircla flltrrsteg i sårål tiuulikt sortr
iiqgan1ail."" f)cn specialiserade selektiorrcn
med ritlöljancle kolsnirrs nrellan N tupp:ir-
och E hiinol rar' ör'er-1:igsen inclcxntelocleu
rutclcr_ de firr_sta sjU gelteratioltcr-lta a| rLfIill.
Diir-efter hirclc clcn ltegaliva gcltetiska tor-r-c
latictnen rtrclhrr egellskapcl-nzl så slafk cllckt,
att iDdexsclektioneu blcr ir\'erlligsc-rr.,,t

l)c kornrl1ersiclla st:Lllnlllrlla visacle sig
r-cager-a gllskt olika för skillnadel i fodr.cts
s:rmrnans:ittning. För' att u -ecla clerrDa liiiga
Ili|rrrar-e rrtlirrcles ctt stort e\pcrinte]11. diil
lft,'lil; .rrrrrrrrr:rr elr-r rr1,1'ti'drrir -,1', rr,,
clen plirlades på tlir olika niiliuusnriijöer-
rncd Irirg r-espektir e las ltrlt av pr-otein och
essenticllii arrinosr I or. Liljedahi fiarnhiiller
ltt dc sliilda \'ärpstalnmarna reagerade Lllrt
olilia fiir- skilhrzrclcr- i nåringsviir-tle nrelliru clc
b;ida urir ingsmil jiienta, r'ilketlisircle pri Iiir-e-
kornstcu al genetisk virriiition i r'är'phiinsens
liirrnaga att rLln\ttja li)clerprotciDet.rii f)etta
irrtr-essantn för'hiillancle korrr att ligga till
gnrncl 1ör'itr-betet:rtt skirpa en hirlir som
Luuclc r rir-pa bra på irrhenrskt firdcr. Alberet
lcsrilreracle sli srrriiningonr i clcn s.k. Sreuskl
Hiinan. som \'!lr linkt att anvlindl! Lnldcl-
ruel crtcnsila firrIr zillancle n.

DOKTORSA\THANDI,INT]AR
OC]H FORSKARUTBILDN ING
Sorn fi:ur går' ar ticlieare ar srritt hal- dokt ors
a\ hiu(lliriqlil na hilft !tor bet,\delse fi)r ut
vecklinllen ;u hrrsdjulsgcnetiken i Svcr-ige.
L)cl io-. docl ticl irrnen r-esuLscl llinns lill-
uiineliea pildc tvii hiisskolor^na fiir-en es:ent-
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lig dtikt<ir-an dutbildnine. Del fiirste som
clisputelatle irrorn åmnet val prolessor Iiar.l
Eriksson, som lacle fiarn sin arltandlirrg
l'l | 1 | .1111 1,1 11..11i,e.1 ol.rrr llr I ll.Prrr.rrilrrr-
riitt l!).12. och 19.47 var-det dass 1i;-Ar-rrrr
I lansson att pleselttera cletr firr-sta avhand
lingen inorrr rlet clåraraudc zimnel avels och
rasliira. L)et lar seduri ganska glcst mellan
ar')rarrcllingalna i vtteriisare 15 år llikris farr
pii clispuLationelna blel clct först rlndcr
1!)TGtalct (tabell 9:li) .

Enlisl sängse secl utgjordcs de fdrsta rre
alhaucllirrg:rmli lv nurocl-allel. Llldcr l !)l-r0-

talet bi)l jade clct bli lanligt ?ltt ltatut-\'eten
skaplira cloktor-sarlraudlirrgar baselacles p:r
lpl!\dt\, t. .,,m r, ,l.rr. prrhli, rr.rr. i r-rc.r-
skapliga ticlskt-iftcr'. L)en ofllciclla ar,hancl
lingcn rrrgjor clcs clzr ar, en fiistiiende sanr
nrnl:rttning av innehållct i upltsatserrra.
Dctta lörfrlirrcssätt haclc flcr-a iirrclelirr: Lpp-
satserrra lick s1öl l c spl-idning. orrr clo publi
cel rldes i erliill(la Tidskr-iltel iin sonr clelar. ar
cu st(). lllotrogl-afi. De blc| också liittar-c iit-
kornliua pii bibliotckcn. En anlarr fiir-clelvar
irtt dct ble\. rnr.clier billiearc liir- dokto|aD
dcn sorn licl clen här'ticlcn lick bekosta en
:rvserår'cl clel ar trt clikos tn aclen sjrill NLr be
l-ar-iinsacles kristn:rcien tiil clcu offjciella satll-
manflttningen. N,lirr cgen arlrarclling, som
ptrbliccr-atles M58. r'ar-den tör'sta inom hus-
djul-sgenetikcn som baser:idcs pä reclal pu
blicer-acle clcluPpsatser'. l)ctta ii;rf arincssrirr
konr rtästan helt ittt cr-slitt:r s\!teulct med
tlonogr_aIier Inonr natun elensklpcn bler
clet sli smånirrgom ocksi \iiltligt lrtt delLlpp

Täb€ll 9:5. All(aI doktorsavhardlingar i husdiursgere-
tik vid Vetcrinärhögskolan, La tbrlrkshitgskolan och
SLU
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iielar-. Lrpp
. ::, rle ltubli-
:: : ,nl Clclar a\
:-.r. laitture ir-
:: ,:t 1i)l (lel lal'
: : rL,rktlrran-

.r rtckoslit crr
:: . .i 1r. \Lr be-
' I 'L lllt \:lrll
:.:. crling.'. srint
'- : I lr rlll lllls

, :-. r ecLar prr
:' : .Lr inessiitt
r'.tclll et nled
:-:-.l.r1lett bler
. .rt dclrrpJt

.: lurdjurss€De

\atscrn2r i ar hrrrdlingen kurrde ha en cllr:r
llcra lilrfilttal-c. utör'er dcn sotr fi't rl;rde
cloktor-sar,lrarrcllin gen. Den fiirsta zu hancl-
lit'g.rr .rr ilFln.r r\1, in,,rrr hrr.,ljrrr.qerr-'r
ken prcscnterades 1968 ar, BeIet Linclh€.

L)oktor-ardarlretena tog olia lång ticl. l,ro-
b1emel r'al sät-skilt stor t inotn cle hurnanisli:-
ka linucna. dår dct ej lar oluriligt a1t cl
clokt,:rr-sarhancllirrg^ kunde tt l0 iir-eller lncra
.Ltt producell. \iiclat-e var tlessa lt'lrarrdling-
.u-olia ruvcket omlångsr-ika och clärfiir ch,r-a

.rtt trr,cka. Statsmaklenrt r,ar angelägrra alt
lirr-enklir hcla proce sscn. I bör-jan ar, llil7f)
ialct ornvandlaclcs den ticligal-e doktor-s-
qraden til) doktorse\iurcn. Tanker) lar all
clrkloleranclet helst skLrlle khras al på fu a
lr. n, lr.rr lr. rr rd lrr rq,l rr:r.krrll. l;;rh,,l!ln;nq\
i. l,li rrritrrlre,'1111;111q.11111. B*ilÄrrrrrrrrqr rr

'kulle dessutorn göras crrklare. I eulig-het
ttrccl str-ömnitrgar-na efier de turbLllcrrta liren
I' irre l 9t,^ .lrrllr .ir, 11 

-sj.i11.1 
rlir1r111n1i,,11.

rultcn gijr:rs mirrcL-e lbmrcll. Enligt tr.zrclition
inlmde en clisputatiou li;nl1oln rcsp{)ndeu
ten (doktot-aDcleD) tr':ei opp.Jl-rcntet a! vilka
(lell cDzl \':rr utscdd ar, fakultcten/högskolan
oclr den aldra av lespondenten. Olta föt.e
Lorn också en tfc(lie opponent 5o1r skulle
stå för dctr skämtsiunnla clelerr ar,:rkten.
Samtliga akriirer r,ar klådtla i fi-ar:k med sr,art
r:i.t..',rrr |i,i d, rr etrrr lÄlian,le di\l' rJri,, r
rriddagen b\,ttes lill r,it. ;\r'lraucllingen åsat
tes betlg av lakultets- eller lärarkollesium
enliqt en glaclcrad skala.

f)cn nla ot clningert irtrrcbar alt rtran en-
cLest hade en av hijgskol:rn rrlseclcl opponent.
En betvgsnänrud llstställclc seclan onr ar.
handlineen skulle godkiirrrras eller e'j. Sj:ilva
clisprrtiltiolrsakten avclrarlatiser adcs. Fr-ågor.
Ir. rerrdit,,riet. L,rr,, krr.'r -\tr.t,rpi',,\ ,,rr.
hecle tidisirrc n:istan endast fiirekornnit fiil
rlll "sritta åt" respolrdelttell, rritg^ot sorn kuu-
clc girra aktel rrou så dl zrrnatisL. Nu ltlcl tlet
pnrxis att inbjtLcla leclarnöterna ibetvgs-
niirnn(lcn ocii auclito|iet att st;illa 1l-ågol-,

naeol sont oiia uflecklaclcs till etr firrcljrqran-
cle och irvsp:incl cliskussion. Eftcr r-elbr-rrerr
blev avhandlir garna i hrLsclj ur-sgenetik. :it-
nriDstone i Lrirlan, nåsot urindt-e omfattancle.
s,r .merrirrturrr rrrlri.t.,lli.r r,r,le. -rr l,r:rri.

lid Inslitutionen fiir h Lrscljurseen etik/hrrs-
(lirrrsfijliidlinc at1 clen tilliciella avhrndlin g-
en gjolclcs Illligale och kotn alt, fiirlltom eu
sarJirrrlrnlatlniIrg. oml:rfta el) irreiiencle clis
krLssitilr, där-clc cgn:r resLrltatcll sattes in i sitt
internltionella sarnrlanhiilr g. sall)ti(liitt soni
lrlirl, rr r ikr..d, . I r,.rrrrrr rrrur ill.irrrprrirrq,.rr
och nr' :rngelzigcn lbr-sklirrg.

Är'tabcll 9:.:r fiamgrir att antalet cftrktors-
avhandlinear irkaclc mycket star-kt under-
199Utale1. Nrira.i0% ar. alla cle clciktorcr- som
disputcl al inorn husdjru sgenctiken sjordc
cletta untler iirhunclr-adets sista årtiorrtle_
Förhållitr)dct a1t institutione.na sedan I 9-98
ej får arrtaua doktor-andeq orn rrran ej hzrr-

doktor:rnclfirransier-ingen orclnad fiir en
pcriocl ar fira iir-, sarnt den ilkirnclc elier--
tr-äean pli personer rned doktot.scxamen
fi der JIi, att eenotrrstri;mDirgcn skall fot.t
såtta att vara hög.

Amnet huscljtrrsgene tik ir ln,vckct omlat-
tzrnde och inrlmurcr sår,iil er urrdläggalclc
som till?impad forskning. Gränsen mcllan
dcssa år flvtan.le. För att ge en uppfattrlins
om fbrskrringens irrliktning hirr. tabellerna
9:6 och !J:7 sanrrnanställLs. T:rbc-ll g:6 \'isirr clen
r,etenskirpliua inriktnirrsen på ar.hanrllin girr.

r r. r. Gt .in.e r'r ra r rr, ll l' l- olika ka req, 
'1 

i, 1 11,I

rir ej stliktir. I llera fall skulle en irrhancllir.rg
kunna phtsa i fler-a karegolicr: Såluncla zir de
sjtrkdomsecrrctisk:r at ltirndlingarua alla ba-
scrade på stltistiska rurdcrsijkningzrr- av f ål t-
d,rr;. lt, rr l,'r:ra lrrh.rnrllirrqrrr i qrrrpp-rr
molekllir-seletik bclvste DNA strtrliLur.crr
lros ctt Iiir- irnmrinlörst'aret \'iklist men
rnlcket koruplexl gensvstem och skulle:rllt-
så ha kunnal kirlaktiiriserirs som grundl:ig-
gauclc sjrrkdornsuenetik. På likn:inclc szirr
irrrr nrrer llIr.r.rLr\ lr: rLllinqet r.r rtt ltlrlrr
"p.oduktiolsegclrskaper-uas neclärvnirrg"
elcmenl lotn är-av be{r'dclse liil il elsr,iir-cle-
r-ingen, nren cle har- ända hänfi[ ts till er] sär.

skild grLrpp, cliersorn "a\.e1s\,ä1-clerirrg" ir:rr
Lcscr\:er-its för metodfrigtir- r-ijrande r'är-de-
ringeu. C)beroelcle ar, clen ovellappnine
sonl fairekorrrrrrcr viszrr-t:rbelle l pii en mvck
et stor spiinr)\'id.1 i ar,hitltcllirrssarbelet. Den
vis:rl ocksi pä 1trråncb iugar i lbrskuirrsens
inr-ikLning elter I990. \'Lr lekrlärsenc tike n

20!)



Tabell 9:6. Doktorsavhandliigarnas fördclni g på
olika forskniDesfält

ulbildnine.,\' de 78 doktor-sar,hancllingirlrra
har' 1,1 fi-arnlitgts ul Lltliindska cloktolander-.
sonr elier exarncn liter\ålt till sirra respek-
tive herrlälclcr eller-iitrLslttt till anclra låncler'
liir a.be1e. Dessrrtonr har tlcra gistfblsklre
glort dclar a| sitt zr|Iiandlins-sarberc i Upp-
sale men fi anrlagt lrltandlingcrr i sina hent-
liin de r.

Dokloran.du Ibildning
Lle lijr-s1ir doktor-er-nr i htrscljur-sgeneLik lick
i stolt sctt utbildzr siu.själla. Både Karl Er-iks
son och Alttrr_ Hanssou fick bn ta egen tttaLk
utln mirjliuhet till lricl 1r-iin speciirlistcr- inonr
cicn cgna institutionen. Sittrirtioncn lijrbå11-
r-;lcles nligot rrnder 1950 tllet. Pr-ofessor Ivar
.|ohlnssorr olchracle si att ilera it\'halrs dok
1or arrclcr (eller liccntianclet. srtrn clc clå kalla-
dcs) lick tillf,illc till specialstrrclicr utomlancls.
Ar- Il)r-ri allirrrgct-:tdes el siirskilcl krLls 1ör'

lrr rli,rrrtr.rt^tr.d-r,rrr,l, '',1 I r.ri rrr,,rr, rr

tör lruscljrrlsgelctik. l)en omtattirclc i hutucl-
sah labor ltot-iciivningal och scnrintilier-. De
1\,r'a cleltagar-nrr lll Eskil Br-iinnäne (scclcr-
nlela st.rtsup-roltorn i Ir uscl jursför'iidlirrg ) ,

Nlats [-aeer'\'all (secleltr. cr a lirr-skr] inesch ef
vid Sl.R),.fan Renclel (scnar-e"1r-ofessor i lns-
djulslor-ådlirru) och (ltrstrf Ahman (tenare
stat!rgrollonr i lenskirtscl).

Beltovc.t al cloktor-anchrt.bildn ing i hus-
cLjur-seeneLik tilltoe lllLeiier sorrr antalet fblsk-
riirrgsintlesscr-ade llngd()rrrar siikte sie Lill
onuidct. l)r-oblemetr r ar- likar-tacle i alla clc
nolclislia länclelrra. L nder l-967 diskritcr-a-
cics lirigan i en albctsglupp föt huscljursavel
irronr Nolcliskl f orclbnrksfor-skar-es Föreu
rrrg. l), t l'-.li't..rttll l,,r*,L.krr lr qura. ,rrr

ordna nordiska kur-ser iiilutet. Dcn stor-:r
iiligan r lr penu-ar! Pr ol'cssor- H:rralcl Skjer'
\ old, Norge, r'isrcle sis 1ra lärnpliga koutzrk
tc r'. Han h ckltc'lcs olclna perruirrgfi frgan och
kLrrcie inlrjrrcla lill er ttirsta nor-clisl dokto
l-andkurs i irunet kvllrtitatil gcnetik vicl
Norses L:urtbr-rrlish ögskola på Äs år' l!)t'i!1.
I(tilscrr larade i fern Icckot-oclt hade il3 clel
tagale ir-lin cle fua nor-tlisk:r läncler ua. cliiral
I 1 lian Sletiirc (1-rg. {}: I I ). Sorn huludlärare
llckacles Skjcr-vrilcl erglocr-r I)r P Ounning-
hlrn, sorri nvligen :rrlagt sirr doktorsexamel

l!11(l 8!) l9il0 9! Ioral

lcl (.lor-ncl1 Urri,
Ilerclerson. ( lrr
rrr cket stinruler'

: andcrll2l kunski
ingcri irrorrr clert

less ti11ärrpninu
\olgc uteiorcle
.rncle noldiskt sz

.rlbildningen, Ir
)r 2rktiskt tilgct !i
rla alternel_l(lc s

..ulrdc så sDrånin
ifalt ofQall in()nl

De noldiska I

11c hal gilit dokt
:llcligheter-inor
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'lhbell 9:7. Doklorsavhandlinqarnas inriktning på
djurslae':

Hii\r
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' \\h.rnd1inei, ri(.(1 r\l djLrrsl.rg h,u kli,!sar( nr.L 0.5

hal blilit ctt llet\diildc for-skn in gsornllicle
irrom hrrscljtrlsgcrrctilien och hirr-ct-sarr clen
tidigru e för'skrring-en ör'el bloclgr-upper och
biolcrttisk ircnetik. Folskringen ör'er hus
clj tLrspr-oclrr kt e r-n as kralitct ha. llvttilts till
clcrr nla Inslitrrtiorrctr litr livstleclclst'ete n-
skap. Irrorr cYtogenetiken, sol[ hii] fbrts?rtt
irtt vare betlclelsefull, hal nran biiiat tillim
pa DNA-teknik ctc.

Folskrringcn har',sjlili lallct koncentf erllts
pzi fi-åuor av betrclelsc fil clen slenskt hlls-
d-jtrrsskirtsclrr och har diilfirl i lnnrrtlsak vr
rir irrrikr,'d pe ,le riktrla.t- llr.,ljr,rrrr rriir.
kreatlrr. svin. hiist och fjädcrfii (tebeJ1 9:7).
i'rligor-r-ör'ande f:it, rnirrk, l'tsk och birr har-
också flilt risrt irtrlnrner. ()enele)la fiigcst:ill-
ningat hur iikat ilikr unclel scnar-e :ir-. Ett
iik:rrrclc :urtal sluderallde frzin artdra liincler
har sirkt sig till Institutionen 1ör h Lrsclj ur-sfil--
iicll in 9.,/ h Lrstlj Lu sgcnctik fii. lorsknirrg och
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icl Clolucll LIrri\,er-si tct)' i US_{ unclcr- C.R.
.Jencicrson. Cunnilshant kunde på ett
r\ckct stimuict-anclc sätt Jtibringa cloktcr
.rrclcr_na kunskap om derr senaste ulr,eck-

::rgcrr inorn den klantilrltiva genctiken och
:css tillärnpning på it ustl jrrrsn eLr. Kursen i
\r)rsc utejordc inledningcrr på err ornf2lt
-.n clc nor-cliskt saruar-bete inoln cloktor.and-
:tbilclnilgcn, rnccl en c1ler- fler-a kurser-

:rraktiskt taget rarje år, clir cle oiikl läncler
.lr, r nrr:rd. .nrrr rarrlar. l:i11111rie1irlqr.n

.uncle så smår'rilgoni ordnas genom bicL.aa
:.in organ inorn NordisLir N,Iinistel-rädet.

De noldiska kur-serul har.. firr-urorn att
clc har gir,it cloktoraudcrna kunskaper-och
frilclighetel inom olika tlcl:rr al hrrsdjur.s-

gcrlerikcD. ocksa bidragit till aff stair-ka det
rror-cliskl sarnlrbetct l-ent scnerellt. FhL5
cljursgc'netikcrna i Norclerr har tidiet f:ltt
liir-a kiinna vur-anch a, r'ilket hzir. rrrrclerlältat
or-galrise|arrdet av oliLa sam:rritctspr.crjckt.
Eftcrsoru krrrser-na i allmänhct eavs pli eng.
, l:Le lr, k dilr.rqrr'.r,,' 1..,öL/d tör mar.,:rir
lirr-stå och diskuter':r på cnuelska. Det biir-
Lanske påpekas, att i början pii 1970-talct var.
kunskaperna i engelska lbrtfaranclc sanska
clålisa blancl måuga noldb<ir på lantbr^uks-
ocli r,etcr-inår'hiigskolonta. Clcnom de in,
tert.rilti(inellt rekrvteracle lär-arna vidgirde
slLrdcnlerlrir ocksir sinl internationella kon-
tak rit

"qtund 
Jii fotl.vL nortli.sht sanarbttt.
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PnRronnl

Kernnl
Avelsvä

i prakti

I tidigare avsnit
brggdes upp i S
ralet för att reg.
rnjölk. Andami
rollen, Iiksom n
reringen, var na

objektiv grulrd
sig emellertid g
mationen effel
r-äga samman u1

med informa ti,
fruktsamhet, så

bild av ett djur
srnpunkt? Läng
praktiska aveln ,

inför uppgiften
mitte n på 194C

skattning av sa

(se sid. XX). Bt
båttrades kont
genom utveckli
statistisk metod
att från 1950 för
att i mångt oc
konst till en föri
genetisk kunsk
statistiska metoc
beråkna det för
av olika avelsstr

Mycket av de
forskninq som b

att qe underla€
olika djurslagen


