
  

 

Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap 
 

 

 

 

Sammanfattning av docentföreläsning 12 november 2018 – 
Susanne Eriksson 

Alla djur är lika, men somliga djur är mer lika än andra – om behovet av 
skräddarsydda avelsstrategier 

De genetiska byggstenarna och principerna för nedärvning är gemensamma för våra 
husdjur, men annat skiljer djurslagen åt när det gäller avelsarbete. Somligt har biologisk 
grund, såsom reproduktionsförmåga och typ av egenskaper vi vill förändra. Skillnader finns 
även i kostnader för att hålla avelsdjur och i de ekonomiska och sociala värden vi tillmäter 
djur.  

För att kunna förändra en egenskap genom avel måste det finnas genetiska skillnader 
mellan djuren. Arvbarheten är ett mått på hur stor den genetiska variationen är i förhållande 
till den totala variationen i en population. Den ger information om hur lätt det är att 
genetiskt förbättra en egenskap och skattas i statistiska analyser av djurens egenskaper och 
släktskap. Egenskaper som tillväxt och mjölkproduktion har ofta medelhöga arvbarheter 
och kan ganska enkelt förändras genom avel. Fruktsamhet är ett exempel på en egenskap 
som istället är väldigt komplex med stort miljöinflytande. Det finns genetisk variation 
mellan hingstar i hur sannolikt det är att en betäckning leder till ett levande föl, men då 
många faktorer såsom hälsoläge och hantering av djuren spelar in blir arvbarheten ändå låg. 
Hälsoegenskaper som mastit hos ko eller sommareksem hos häst är också egenskaper med 
genetisk bakgrund, men där miljön har stor betydelse för om djuret blir sjukt eller inte. 
Genetiskt framsteg kan nås även i egenskaper med låg arvbarhet om tillräckligt mycket 
information finns för att få säkra avelsvärden. Det är lättare när det gäller kor än hästar i 
dagsläget, då antalet avkommor per avelsdjur är viktigt för säkerheten i avelsvärderingen.  

Idag har vi möjlighet att studera genomet mer direkt och blir då mindre beroende av att 
kunna mäta egenskaperna på många djur. Med hjälp av genetiska markörer är det möjligt 
att hitta enskilda gener eller markörer för gener som har stor betydelse för en egenskap. I 
sådana fall kan genetiska test vara till hjälp i avelsurvalet. Med så kallad genomisk 
selektion använder man skattningar av samband mellan varianter av ett stort antal markörer 
och önskvärda egenskaper. Då kan man avelsvärdera djur baserat på deras genotyp utan att 
veta vilka gener som är inblandade. Hur bra dessa genomiska metoder fungerar skiljer sig åt 
mellan djurpopulationer beroende bl.a. på hur genetiskt lika varandra djuren är och många 
djur som har både information om genotyp och mätvärden för den intressanta egenskapen. 
För ett långsiktigt hållbart avelsarbete är det viktigt att inte utarma den genetiska 
diversiteten. Genomisk information ger ökad möjligheten att övervaka diversiteten över tid.  

Oavsett vilken metod som används så är det viktigt att ta hänsyn till flera typer av 
egenskaper i breda avelsmål. När det finns ogynnsamma genetiska samband, som mellan 
mjölkproduktion och fruktsamhet hos mjölkkor, riskerar man annars att den ena 
egenskapen försämras. På samma sätt måste kalvningsförmåga finnas med när man avlar 
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för tillväxt hos köttdjur. Hos hästar har de flesta egenskaperna i avelsmålet gynnsamma 
samband då ändamålsenlig exteriör även gynnar prestation. Men hur nervositet och 
känslighet hänger samman med tävlingsprestation behöver undersökas mer. Egenskaper 
som är svåra att samtidigt nå genetiskt framsteg i inom ras kan kombineras genom 
korsningsavel. Då drar man också nytta av korsningsvitalitet hos avkomman. Med en 
avelsstrategi anpassad till djurslaget och rasens specifika situation får vi bästa möjliga 
förutsättningar för en hållbar utveckling av djuren, med hänsyn till både ekonomi, djurhälsa 
och djurvälfärd. 
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