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Om meg…..

• Nyetablert som geitebonde

• Bor på Jessnes, Ringsaker

• Jobber i Aninova, et 
datterselskap av Norsvin

• Avlsforsker
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STAMTAVLE
Hvor mange 
dyr samlet?

Antall 
individer i 
avl?

# Bukker
# Geiter

Fordelingen 
av avkom

KVALITET



INNAVL- Hvor stor del av et individ sin 
‘oppskrift’ stammer fra samme individ?



SLEKTSKAP- MELLOM individer



Estimering av slektskap/innavl

Stamtavle

Avhenger av alle 
individer i stamtavla

Feil ved mangler i 
slektskapsfila

DNA

Nok med DNA fra to 
dyr

Korrekt også uten 
informasjon på 

mor/far

Bekrefte slektskapet

Slektskap importerte 
dyr



Genetisk variasjon

• Økningen i innavl ikke over   ½ prosent

pr generasjon

• Sørge for å unngå paring mellom nære 
slektninger

• Ikke overdreven bruk av enkelthanner i 
avlen



Tiltak for å begrense innavl







«Dog breeds: Towards genomic management 
of populations with a high incidence of genetic
defects (Lewis&Widing 2017), fra boka 
“Genomic management of animal genetic
diversity”. 

Hentet fra: 



1.

2.

3.

4.

5.

Avlsprogram

VEKTING

SELEKSJON



FOKUSOMRÅDER

Helse

Bruk

Fruktbarhet

Eksteriør

Lynne



Storfekjøttkontrollen
Sauekontrollen
Ingris 
Ammegeitkontrollen

Helsekort på ku fra 1968



Variasjon



Registrerer vi det vi 
ønsker å registrere?

• Korrekt registrert

• Også de dårlige!

• Inkluder tilleggsinformasjon

(kjønn, dato,dommer, etc)



Hva oppnår vi?

• Dokumentasjon –hva er 
vanlig?

• Høyere avlsfremgang

• Genetiske trender

• Forutsigbarhet-styringsverktøy



Hvem skal vi velge?



Avlsmål på produksjonsdyr



Grunnleggende

Fenotype= Genotype + miljø

Genotype= Genene som påvirker egenskapen

Miljø= Alt som ikke inkluderer gener

(fôr, årstid, besetning, vaksiner, stell)



Best mulig valg:

Hvordan er eventuelle avkom?

Mest mulig informasjon

Maternale egenskaper

Ville du avlet på geita hvis hun ikke var din 
egen?



Vedrørende defekter/lidelser

Hvor stort er problemet?

Forårsaket av få/mange gener?

Hvor stor er populasjonsstørrelsen?

Hvor mange dyr er påvirket?

Hvordan påvirkes dyrene fysisk?



Det var det vi rakk i dag….

Jeg holder gjerne flere foredrag…


