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Forord
Formålet med nærværende forskningsrapport, udført ved Danmarks JordbrugsForskning og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, har været at undersøge alternative avlsstrategier for Rød Dansk Malkerace.
De foretagne simuleringer er gennemført med stokastisk simuleringsteknik. Ved
Danmarks JordbrugsForskning fandtes et program “DAIRYSIM” til stokastisk simulering. Disse programmer er nu videreudviklet, så de er i stand til at håndtere flere
populationer. Programmet vil derfor være af stor betydning i bestræbelserne for at
finde frem til de bedste avlsplaner for avlssamarbejdet mellem de nordiske røde
racer, så de i fremtiden kan spille en central rolle i det internationale kvægavlsarbejde. I de foretagne simuleringer er forskellige samarbejdsmuligheder mellem
Rød Dansk Malkerace og én anden race undersøgt.
Projektet er primært udført ved Danmarks JordbrugsForskning, som led i cand.
agro. Lars P. Nielsens afsluttende specialeafhandling. Forsker Morten Kargo Sørensen og seniorforsker Peer Berg, Danmarks JordbrugsForskning samt forskningslektor Jens Noesgård Jørgensen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har fungeret
som vejledere. Sekretær Karin Smedegaard har bistået med opsætning af manuskriptet.
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Sammendrag
Formålet med nærværende projekt har været at undersøge, hvilke alternative avlsstrategier
der kan øge den avlsmæssige fremgang hos Rød Dansk Malkerace (RDM). Emnet er aktuelt,
fordi RDM med kun ca. 55.000 køer har vanskeligt ved at opnå en avlsfremgang, der kan
konkurrere med større malkeracer som Holstein Friesian.
Indledningsvis blev der gennemført et litteraturstudie for at bestemme hvilke avlsplanfaktorer, der kan være begrænsende for den avlsmæssige fremgang for små
populationer som RDM. Desuden blev forskellige teoretiske avlsplaner gennemgået, for at
finde en egnet avlsplan til egne undersøgelser.
Egne undersøgelser omfattede et stokastisk simuleringsstudie, hvor effekten af at inddrage
en åben MOET-avlsplan blev bestemt. Desuden blev effekten af samarbejde eller
sammenlægning med en Population 2 med en populationsstørrelse på ca. 190.000 køer
undersøgt. Population 2 svarer i størrelse til Svensk Rødt og Hvidt Boskap (SRB). Avlsmålet,
der blev selekteret efter, omfattede to egenskaber, som var ydelse og en fiktiv funktionel
egenskab. De genetiske parametre for den funktionelle egenskab kunne varieres, så der var
to niveauer af både heritabiliteter og korrelationer.
Ved at benytte en åben MOET-avlsplan med 100 1. laktationer pr. år i en kernebesætning,
hvor der blev benyttet ET, kunne RDM opnå en øget samlet fremgang på ca. 5 % i forhold til
en konventionel avlsplan. Population 2 kunne opnå en tilsvarende forøgelse i samlet
økonomisk respons ved at benytte en kerne med 200 1. laktationer pr. år. Population 2
opnåede en samlet årlig fremgang, der var 12 % større end RDM, hvilket hovedsageligt
skyldes større selektionsintensitet på tyresiden.
Blev de to racer slået sammen, eller gennemførtes der en udveksling af de bedste afprøvede
tyre, kunne RDM øge fremgangen med 14 %. Samtidig kunne stigningen i indavl reduceres
fra 0,75 % pr. år ved renavl til 0,65 % pr. år ved samarbejde eller sammenlægning.
Der var tendens til, at den avlsmæssige fremgang blev reduceret, når racerne, der
samarbejdede, havde divergerende avlsmål. Der var ligeledes en klar tendens til, at den
genetiske trend hos RDM var påvirket af avlsmålet i Population 2, selvom RDM selekterede
alle tyre efter sit eget avlsmål. Dette skyldtes forskellene i populationsstørrelse.
Det kan konkluderes, at RDM kan øge den avlsmæssige fremgang ved at øge antallet af køer
i kernen, samt via intensivt samarbejde med en anden race. Det bedste resultat opnås, hvis
racen, der samarbejdes med, har et avlsmål, der i store træk svarer til RDM’s.
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Summary
The objective of this study was to test alternative breeding strategies for rate of genetic gain
when applied to Red Danish Dairy Breed (RDM).
The study is of interest because RDM is a breed of small population size (i.e. 55 000 recorded
cows), and current rates of genetic gain for production traits are low relative to cattle breeds
of larger population size (e.g., Holstein Friesian).
The study was carried out in two parts. In the first part factors limiting genetic gain in small
populations such as RDM were outlined. Different theoretical breeding schemes were
discussed in order to establish suitable breeding schemes to be tested in the second part of
the study.
In the second part, stochastic simulations were run to estimate the effect of an open MOET
nucleus in the breeding scheme. Furthermore, the effect of a joined or total integrated
breeding plan involving RDM and a second population (Population 2), was estimated.
Population 2 included 190 000 recorded cows, which resembled the Swedish Red cattle (SRB).
The breeding goal included yield and a functional trait. Two different heritabilities and
correlations were assumed.
The open MOET nucleus scheme with 100 first lactations cows per year, increased the
genetic gain in RDM by approximately 5 % relative to a conventional breeding scheme.
Similar increases were obtained in Population 2 with a MOET nucleus of 200 first lactations
per year. The genetic gain of Population 2 was 12 % higher than that of RDM. This was the
result of higher selection intensity among bulls in Population 2.
Total integrated breeding schemes or exchange of semen from the best proven bulls
improved the genetic gain by 14 % relative to RDM. Furthermore the annual increase of
inbreeding in RDM was reduced from 0,75 % per year to 0,65 % per year with joined
populations or totally integrated breeding plans.
The genetic gain tended to decrease, when the two joined populations had different
breeding goals. The genetic trend in RDM for traits in the breeding goal were also affected
by the breeding goal in Population 2, even though all the proven bulls and bull-sires were
selected using the breeding goal of RDM. This was caused by differences in population size.
It is concluded that the genetic gain in the RDM population can be improved by increasing
the number of cows in the nucleus herd and by intensive collaboration with another
population. The best results were obtained if the breeding goal of the population, from
which RDM import semen, has a breeding goal similar to the breeding goal of RDM.
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1. Indledning
Gennem en lang årrække var Rød Dansk Malkerace (RDM) den dominerende malkerace i Danmark. Af forskellige årsager har antallet af RDM køer været stærkt dalende de senere år. Med en aktuel populationsstørrelse på kun ca. 56.000 ydelseskontrollerede køer (Anonym, 1999c) er det svært at drive et effektivt avlsarbejde
udelukkende på det hjemlige avlsgrundlag.
Allerede ved populationsstørrelser på 100.000 køer begynder populationsstørrelsen
at være kritisk for avlsfremgangen i en race (Christensen, 1998b). Det er derfor
essentielt for RDM at importere avlsmateriale eller måske indgå i et tættere
samarbejde med andre røde racer.
Efter en lang årrække, hvor RDM satsede på import fra Amerikansk Brunkvæg, har
racen i de senere år hovedsageligt satset på import fra Svensk Rødt og Hvidt Boskap
(SRB) og Rød Holstein Friesian (RHF).
På trods af denne import er det tendensen, at den sortbrogede verdensrace, Holstein
Friesian, overtager en større og større andel af malkekøerne i Danmark, som det er
sket i de fleste lande i verden (Goddard, 1992; Jørgensen & Petersen, 2000). Bl.a. i
Sverige ses der samme tendens, hvor den sortbrogede population antalsmæssigt er i
stærk fremgang, mens SRB er i tilbagegang (Bratt et al., 1998).
På kort sigt er tilbagegangen i de røde malkeracer ikke nødvendigvis alarmerende.
Men på længere sigt, skal der tages højde for, at den genetiske diversitet indenfor
malkeracer derved reduceres. Er der kun én stor international malkerace, er der kun
få alternativer for de kvægbrugere, som ønsker en race, der ligger vægt på andre
egenskaber end Holstein Friesian, der har avlet intensivt efter højere ydelse (Funk,
1993; Christensen, 1998b). Mulighederne for kvægbrugere, der ønsker at gennemføre
krydsningsavl, reduceres ligeledes, da der ikke vil være egnede racer til rådighed.
Indavlsstigningen er oftest størst i små populationer (Jeon et al., 1990; De Boer & Van
Arendonk, 1994; Berg, 1997). RDM skal derfor gøre et aktivt arbejde for at holde indavlen i ave. Mulighederne kan ligge i et større samarbejde med røde racer fra de
andre nordiske lande. Dette kan ligeledes forventes at give øget avlsmæssig fremgang.
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Flere tidligere deterministiske undersøgelser har vist, at de nordiske røde
malkeracer kan øge den avlsmæssige fremgang væsentlig ved et øget samarbejde
(f.eks. Christensen, 1995; Lindhé & Phillipsson, 1996; Nielsen, 1998). Ingen af disse
simuleringer tog hensyn til indavl eller reduceret genetisk variation som følge af
selektion, kaldet “Bulmer effekt” efter Bulmer (1971), hvorved resultaterne kan være
overvurderede.
Formålet med projektet er at undersøge, hvilke alternative avlsstrategier, der kan
øge den avlsmæssige fremgang hos RDM, med speciel vægt på samarbejde med
andre racer. Undersøgelserne gennemføres via et simuleringsstudie.
Det indledende litteraturstudie belyser, hvilke avlsplanfaktorer, der kan være
begrænsende for den avlsmæssige fremgang i små populationer som RDM. Dernæst
gennemgås forskellige teoretiske avlsplaner, og den nuværende avlsplan for RDM
diskuteres kort. På baggrund af denne gennemgang opstilles relevante scenarier
hvor der tages højde for “Bulmer effekt” og indavl.
Avlsmålet, der selekteres efter, begrænses til kun at omfatte to egenskaber. Ydelse er
valgt som den ene egenskab, mens anden egenskab er variabel. Anden egenskab
indgår i de forskellige scenarier med forskellige kombinationer af heritabiliteter og
korrelationer og kan derved illustrere forskellige egenskaber.
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2. Begrænsende avlsplanfaktorer i små populationer
Ved avl i små populationer er der ofte betingelser, der betyder, at den avlsmæssige
fremgang reduceres i forhold til avl i større populationer.
I det følgende forsøges det at identificere, hvilke faktorer der kan være begrænsende, og hvad der styrer disse faktorer.
Ifølge den kvantitative genetik defineres den genetiske overlegenhed (I) af selekterede dyr med formlen (Falconer & Mackay, 1996):
I = i * rIA * σa

[2.1]

Hvor: i er selektionsintensiteten
rIA er korrelationen mellem indeks og den sande avlsværdi
σa er den additive genetiske spredning
Formel [2.1] benyttes som grundlag for den klassiske formel af Rendel & Robertson
(1950), hvor den avlsmæssige fremgang pr. tid (∆G) indenfor kvægavl følger fire
selektionsstier:
∆G =

I TF + I TM + I KF + I KM
L TF + L TM + L KF + L KM

[2.2]

Hvor: TF er tyrefædre
TM er tyremødre
KF er fædre til køer
KM er mødre til køer
L er længden af generationsintervaller
I konventionelle avlsplaner for kvæg kan KF opdeles i brugstyre og ungtyre
(Petersen et al., 1973).
Formel [2.2] er en enkel deterministisk formel, der principielt kun gælder i én selektionsrunde, da den ikke tager højde for bl.a. indavl og variansreduktion ved selektion også kaldet “Bulmer effekt” (Jeon et al., 1990). Formel [2.2] fordrer desuden
“steady state”, hvilket i praksis tager mange generationer at opnå og i nogle tilfælde
aldrig indtræffer (Gibson & Van Arendonk, 1996). Formlen indikerer alligevel hvilke
avlsfaktorer, der har betydning for den avlsmæssige fremgang pr. tid.
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Det kan heraf konkluderes, at det er faktorerne i, rIA, σA og L samt faktorer, som
styrer disse, der bestemmer den avlsmæssige fremgang. I de efterfølgende afsnit
behandles disse faktorer.
2.1 Selektionsintensitet
Selektionsintensiteten er, som det fremgår af Rendel & Robertsons (1950) formel, en
vigtig faktor for den avlsmæssige fremgang. Selektionsintensiteten går ind under
kategorien af avlspolitiske faktorer. Det vil sige, at det er en faktor, der styres
politisk, og den er ikke direkte afhængig af andre avlsparametre (Petersen et al.,
1973).
Selektionsintensiteten afhænger af, hvor stor en del af de potentielle kandidater der
selekteres. Ud fra teorien om, at dyrenes avlsværdier er normalfordelte, og der
foretages trunkeret selektion, defineres selektionsintensiteten som den gennemsnitlige overlegenhed af selekterede dyr angivet i genetiske spredningsenheder (Rendel
& Robertson, 1950).
Selekteres der efter et indeks, kan selektionsintensiteten (i) ifølge Falconer & Mackay
(1996) bestemmes som:
i = S/σI

[2.3]

Hvor: S er selektionsdifferentialet i indeksenheder
σI er spredningen på indekset
I praksis kan det være vanskeligt at bestemme den eksakte selektionsintensitet. Det
skyldes, at avlsdyr ofte udvælges udfra præselekterede grupper, f.eks. udvælgelse af
tyrefædre blandt en årgang afprøvede tyre (Jensen & Berg, 1999).
Desuden er de avlsværdital, som dyrene selekteres efter, ikke uafhængige af hinanden, men korrelerede (Goddard & Smith, 1990; Meuwissen, 1991a; Jensen & Berg,
1999). Det skyldes slægtskab mellem dyrene samt brug af samme informationskilder. Problemet forstærkes ved brug af Animal Model, der udnytter al slægtskab
mellem dyrene. Ved at korrigere for denne afhængighed reduceres selektionsintensiteten som regel i forhold til selektion blandt uafhængige kandidater (Hill, 1976;
Jensen & Berg, 1999). Selektionsintensiteten reduceres ligeledes, hvis der selekteres i
en lille gruppe (Hill, 1976; Meuwissen, 1991c).
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Afviger selektionen fra avlsmålet, og selekteres der ikke konsekvent efter selektionskriteriet, sænkes selektionsintensiteten. Det skyldes, at det ikke er de bedste dyr med
hensyn til det samlede indeks, der selekteres.
Hvis selektionsintensiteten på tyrefædre og tyremødre øges, uden at den additive
genetiske variation reduceres væsentlig, er der mulighed for øget avlsfremgang.
Dette kan bl.a. opnås ved, at flere racer sluttes sammen eller samarbejder (Lindhé &
Philipsson, 1996).
Blandt tyremødrene kan selektionsintensiteten øges ved brug af nyere reproduktionsteknikker. Via benyttelse af MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer)
kan der fødes flere kalve på racens bedste tyremødre. Herved øges selektionsintensiteten (Nicholas & Smith, 1983).
Blandt komødre er det vanskeligere at øge selektionsintensiteten, da der i Danmark
som regel er brug for størstedelen af det hunlige afkom i malkekvægsbesætninger
(Christensen, 1991). Blandt nyere teknikker, kan kønsbestemmelse af sæd dog være
et potentielt redskab til at øge selektionsintensiteten på komødre. Herved kan det
vælges at inseminere de bedste komødre med “kvie-sæd” af de bedste brugstyre,
mens de dårligste køer kan få tyrekalve efter kødrace tyre.
2.2 Genetisk variation
Genetisk variation er en forudsætning for avlsmæssig fremgang ved selektion
(Bulmer, 1971; Jeon et al., 1990; Dekkers, 1992a; Rochambeau, et al., 1997).
Grundlæggende består den genetiske variation (VG) af tre komponenter (Falconer &
Mackay, 1996):
VG = VA + VD + VI

[2.4]

Hvor: VA er den additive varianskomponent
VD er dominanskomponenten
VI er epistasikomponenten
I det følgende antages, at antallet af loci, der styrer en egenskab, er meget stort.
Hvert loci har således kun en lille effekt. Denne hypotese betegnes “infinitessimal
model” (Fisher, 1918, cf. Bulmer 1971). Hypotesen er en forenkling af virkeligheden,
da tilstedeværelsen af gener med stor effekt ignoreres (Sørensen, 1999).
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I en population gælder det, at den additive genetiske variation (σ2a) for en egenskab
er summen af variationen på alle n loci, der styrer den pågældende egenskab, samt
summen af kovariansen mellem de n loci (Bulmer, 1971):
σ2a = σ2a(1) + σ2a(2) + σ2a(3) + …+ σ2a(n) + cova(1,2) + cova(1,3) +….+ cova(n-1,n) [2.5]
Hvor: σ2a(n) angiver den additive genetiske variation på det n’te locus mellem
individerne i populationen.
cov(n-1, n) angiver den additive genetiske kovarians mellem locus n-1 og n
Ved tilfældig parring og ingen selektion bliver kovarianseffekterne 0 (Bulmer, 1971).
Dette betegnes koblingsligevægt eller Hardy-Weinberg ligevægt (Bulmer, 1971).
Dermed reduceres formlen til :
σ2a = σ2a(1) + σ2a(2) + σ2a(3) + …+ σ2a(n)

[2.6]

2.2.1 Variansreduktion
I en stor uselekteret population er den additive genetiske variation naturgivet og kan
ikke uden videre ændres (Jensen & Berg, 1999). Som følge af indavl reduceres den
additive genetiske variation i alle endelige populationer, selvom der ikke foretages
selektion (Sørensen, 1999).
Den additive genetiske varians reduceres ligeledes som følge af selektion. Denne
effekt er kendt som “Bulmer-effekten” efter Bulmer (1971). Selektion skaber en
negativ kovarians mellem de enkelte loci. Fænomenet kaldes oftest koblingsuligevægt, selvom det ikke har noget med kobling at gøre (Bulmer, 1971).
Den reducerede additive genetiske varians (σ2*a) for en selekteret gruppe beregnes
som (Dekkers, 1992a; Falconer & Mackay, 1996):
σ2*a = (1 – k * r2IA) * σ2a

[2.7]

Hvor: r2IA er den kvadrerede korrelation mellem selektionskriteriet og avlsmålet.
k er en variansreduktionsfaktor, der beregnes som i * (i – x), hvor i er selektionsintensiteten og x er trunkationspunktet angivet i spredningsenheder.
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Ved tilfældig parring mellem de selekterede individer bliver den additive genetiske
variation i generation t+1 (σ2a(t+1)) (Ruane, 1991; Leitch et al., 1994; Sørensen, 1999):
σ2a(t+1) = 0,25 σ2a-fædre (t) + 0,25 σ2a-mødre (t) + 0,5 (1 – (Ffædre + Fmødre)/2) * σ2a(0)

[2.8]

Hvor: σ2a-fædre (t) er den additive genetiske variation blandt fædre i generation t
σ2a-mødre (t) er den additive genetiske variation blandt mødre i generation t
(Ffædre + Fmødre)/2 er den gennemsnitlige indavlsgrad blandt fædre og mødre
σ2a(0) er den additive genetiske variation i basepopulationen
Leddet 0,5 * (1 – (Ffædre + Fmødre)/2) * σ2a(0) angiver den mendelske variation, hvor der
korrigeres for indavl. Denne angivelse af mendelsk variation benyttes i stokastiske
simuleringer, der inddrager variansreduktion som følge af indavl (Ruane &
Thompson, 1989; Jeon et al., 1990; Ruane, 1991; De Boer & Van Arendonk, 1994;
Leitch et al., 1994; Gibson & Van Arendonk, 1996; Sørensen, 1999). Tages der ikke
højde for variansreduktionen som følge af indavl, angives den mendelske variation
som 0,5 * σ2a(0).
Formel [2.7] forudsætter tilfældig parring af selekterede dyr, samt at der indgår et
vist antal fædre og mødre i populationen, så risikoen for variansreduktion som følge
af tilfældig drift reduceres. Tilfældig drift betegner den tilfældige variation i
afkommets gennemsnitlige avlsværdi, der opstår som følge af selektion blandt forældrene (Falconer & Mackay, 1996). – Den kan reduceres ved et tilstrækkeligt antal
forældre (Sørensen, 1999).
Ved fortsat selektion reduceres den additive genetiske variation yderligere, men
efter få generationer udlignes den koblingsuligevægt, der skabes ved selektion, af ny
koblingsligevægt som følge af den mendelske udspaltning (Bulmer, 1971). Ifølge
Bulmer (1971) og Dekkers (1992a) opnås en ligevægt efter ca. 4 generationer, når der
ses bort fra indavl.
Variansreduktionen som følge af selektion er ikke permanent, idet variationen genskabes efter få generationer med tilfældig parring (Bulmer, 1971). Under disse forudsætninger halveres koblingsuligevægten for hver generation med tilfældig parring
(Bulmer, 1971; Gibson & Van Arendonk, 1996).
Indavl betyder derimod en permanent reduktion i den additive genetiske varians, da
indavl forårsager mistede alleler på de tilhørende loci (Woolliams, 1990; Sørensen,
1999).
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2.3 Korrelation mellem indeks og sand avlsværdi - sikkerhed
Tredje faktor, der bestemmer den avlsmæssige fremgang, er korrelationen mellem
indekset, der selekteres efter, og den sande avlsværdi eller avlsmålet. Den betegnes
rIA og er kvadratroden af sikkerheden (r2IA). Den del af variationen i dyrets sande
avlsværdi, som variationen i avlsværdiestimatet ikke beskriver, antages normalt at
bestå af en tilfældig miljøkomponent, og avlsværdivurderingen siges da at være
uden systematiske fejl (Pedersen, 1992).
Generelt øges sikkerheden, når informationsmængden stiger. Sikkerheden for tyres
avlsværdital afhænger såvel af heritabiliteten, antal døtre, fordeling af døtre i besætninger og afstamningsinformation (Funk, 1993). For hundyr indgår desuden egenpræstationer. Den største sikkerhed opnås ved afkomsprøvede tyre, der har mange
døtre i flere besætninger (Funk, 1993; Schrooten et al., 1993).
Jo lavere heritabilitet for den eller de egenskaber, der indgår i indekset, der selekteres efter, jo flere informationer skal indgå i indekset for at opnå en given sikkerhed
(Funk, 1993).
2.3.1 Muligheder for øget sikkerhed
Flere undersøgelser har vist, at avlsværdital for tyremødre er overvurderede pga.
højere individuel pasningsgrad af disse i forhold til produktionskøerne (Van Vleck,
1986; Wilhelm & Mao, 1989; Pedersen, 1992; Pedersen et al., 1995).
Wilmink & Meuwissen (1988) fandt, at den årlige genetiske fremgang blev reduceret
med 15-20% pga. overvurdering af tyremødre, mens Meuwissen & Van der Werf
(1993) fandt, at regressionen af sand avlsværdi på estimeret avlsværdi var 57 %
mindre end forventet blandt tyremødre.
Efter ændring af avlsværdivurderingsmetoden i Danmark fra DOA til Animal
Model, er avlsværdivurderingen af tyremødre forbedret, da der inkluderes mere
slægtskabsinformation og prækorrigeres for heterogen besætningsvarians (Aamand
et al., 1999).
Pga. overvurderingen af tyremødre har Meuwissen (1991c), Schrooten et al. (1993)
med flere foreslået oprettelse af kernebesætninger/tyremødrestationer for at kunne
kontrollere miljøet og derved undgå positiv særbehandling. Derved kan
heritabiliteten og dermed sikkerheden på tyremødrenes avlsværdital øges, og der
kan opnås en mere sikker selektion af ungtyre.
Opstaldning i det kontrollerede miljø i en kernebesætning giver bl.a. mulighed for
benyttelse af fysiologiske funktionsprøver, der kan øge sikkerheden på tyrenes og
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tyremødrenes avlsværdital for ydelse (Woolliams & Smith, 1988; Jensen & Andersen,
1997; Løvendahl & Jensen, 1997).
2.4 Generationsinterval
Fjerde og sidste faktor, der bestemmer den årlige avlsmæssige fremgang, er generationsintervallet.
Generationsintervallet er den gennemsnitlige forskel i alder mellem forældre og
afkom. Ved formel [2.2] deles generationsintervallet op i fire forskellige stier – en for
hver af stierne, der styrer den avlsmæssige fremgang.
Ved ens selektionsdifferentiale (I) øges den årlige avlsmæssige fremgang, når L
reduceres, jvf. formel [2.2].
I de senere år er det via nye reproduktionsteknikker blevet muligt at sænke generationsintervallet på hundyrsiden. Embryotransplantation (ET), Ovum-Pick-Up (OPU)
og In Vitro Fertilisation (IVF) benyttes i dagens kvægavl - endnu hovedsageligt ET.
Ved brug af OPU og IVF er det muligt at benytte helt unge kvier som donorer. Mere
herom i afsnit 3.3, hvor MOET-avlsplaner diskuteres.
På tyresiden er en reduktion af generationsintervallet vanskelig, hvis der ønskes
fremgang i det genetiske niveau for funktionelle egenskaber. Den største fremgang i
funktionelle egenskaber opnås, når tyrene afkomsundersøges, hvilket bevirker et
generationsinterval på mindst 6 år.
2.5 Sammenhæng mellem i, r2IA, σ2a og L
Ovenstående er en kort gennemgang af, hvordan i, r2IA, σ2a og L beregnes, og hvordan de påvirkes af forskellige faktorer. Det er ligeledes vigtigt, hvordan avlsplanfaktorerne påvirker hinanden indbyrdes. Ændring af en enkelt avlsfaktor kan føre til
ændringer i andre avlsparametre, så den forventede avlsmæssige fremgang ikke
opnås.
Som det fremgår af formel [2.7] i afsnit 2.2.1, er den additive genetiske varians meget
påvirket af selektionsintensiteten og sikkerheden på selektionskriteriet. Sikkerheden
indgår direkte i formel [2.7], mens selektionsintensiteten indgår i variansreduktionsfaktoren k, der multipliceres med r2IA. Øges produktet af k og r2IA, reduceres den
additive genetiske varians yderligere.
Modsat betyder en reduceret additiv genetisk varians, at heritabiliteten og derved
sikkerheden reduceres, da sikkerheden afhænger meget af heritabiliteten, jvf. afsnit
2.3.
Herved konkluderes, at faktorerne påvirker hinanden, og det kan være svært at
forudsige, hvordan en ændring af en given faktor påvirker det samlede respons.
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2.6 Indavl
Indavl er en del af avlsarbejdet, når der arbejdes med renavl (Falconer & Mackay,
1996). Indavl bevirker, at selektionsresponset i avlsplaner reduceres pga. indavlsdepression og reduceret additiv genetisk varians som følge af indavl (Verrier et al.,
1993).
Indavl øger frekvensen af homozygoter (Falconer & Mackay, 1996), hvilket betyder,
at dyrene i populationerne bliver mere ens, hvorved den genetiske varians
reduceres.
Indavl defineres med indavlskoefficienten (F), der angiver sandsynligheden for, at to
gener på ethvert locus i et individ er identiske af herkomst. Dvs. de to gener stammer fra et og samme gen i en tidligere generation (Falconer & Mackay, 1996).
Indavlskoefficienten kan beregnes som 0,5 * aFM, der er halvdelen af slægtskabskoefficienten mellem dyrets forældre (Gibson & Van Arendonk, 1996).
Den klassiske formel for indavlsstigning pr. generation (∆F) ved tilfældig parring
definerer indavl som en funktion af den effektive populationsstørrelse (NE) (Wright,
1931; cf. Gibson & Van Arendonk, 1996):
∆F = 1 / (2 * NE)

[2.9]

Denne formel giver dårlige estimater for ∆F i en population under selektion (Jensen
& Berg, 1999) og derved dårlige estimater i de fleste kvægpopulationer. Ifølge Jensen
& Berg (1999) er der endnu ikke udviklet metoder, der giver præcise estimater for ∆F
i populationer under selektion.
I de fleste stokastiske simuleringsstudier antages, at alle dyr i generation 0 er ubeslægtede. Dette er en forsimpling af virkeligheden.
Formel [2.8] viser, hvordan indavl reducerer den mendelske varians og derved
selektionsresponset. Derudover kan indavl medføre indavlsdepression. Indavlsdepression betyder et reduceret niveau af de egenskaber, det påvirker. Indavlsdepression påvirker egenskaberne under selektion samt fitness-egenskaber (Meuwissen,
1989; Woolliams, 1990; De Boer & Van Arendonk, 1994; Brisbane & Gibson, 1995a;
Falconer & Mackay, 1996; Meuwissen, 1997b; Villanueva & Woolliams, 1997), der
bl.a. i de nordiske lande også er under selektion. Fitness-egenskaber defineres som
egenskaber, der har med reproduktion og overlevelse at gøre (Brisbane & Gibson,
1995a; Falconer & Mackay, 1996). Indavlsdepression angives af Falconer & Mackay
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(1996) til at være 0,3 - 0,5% af det fænotypiske gennemsnit pr. 1% stigning i
indavlsgraden. Smith et al. (1998) fandt en indavlsdepression på 0,46%, 0,43% og
0,45% for hhv. mælk, fedt og protein pr. 1 % stigning i indavlsgraden.
Indavlsdepressionen er generelt højest for fitness-egenskaberne (Falconer & Mackay,
1996).
Indavlsdepression indgår ikke i de videre simuleringer.
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3. Avlsplaner
Indholdet af avlsplaner kan ifølge Petersen et al. (1973) deles op i tre kategorier af
faktorer: biologiske-, avlspolitiske- og markedsfaktorer.
Biologiske faktorer er i høj grad naturbestemte, og dækker bl.a. over reproduktion,
alder ved kønsmodenhed, varianser og korrelationer.
Avlspolitiske faktorer henfører til de faktorer, der kan bestemmes af avlsledelsen, og
indeholder bl.a. selektionsintensiteter, generationsintervaller, antal døtre i afkomsundersøgelsen og evt. import.
Markedsfaktorer dækker over faktorer, der bestemmer den økonomiske værdi af det
avlsarbejde, der føres. Disse faktorer kan ikke ændres via avlsarbejdet.
En avlsplan defineres af Petersen et al. (1973) som en given kombination af de avlspolitiske faktorer under de bedste skøn af de biologiske og markedsbestemte
faktorer.
3.1 Avlsmål
Et veldefineret avlsmål er grundlaget for en avlsplan. Inden for avl med malkeracer
kan avlsmålets egenskaber som regel deles op i produktionsegenskaber (mælk og
kød) og funktionelle egenskaber. Funktionelle egenskaber dækker over de egenskaber, der ikke øger produktionen direkte, men i stedet reducerer omkostningerne
(Groen et al., 1997). Egenskaber, der indgår i denne kategori, er sundhed, frugtbarhed, kælvningsevne, foderudnyttelse, malkbarhed og temperament.
Mælkeydelse er negativt korreleret til mange af de funktionelle egenskaber
(Emanuelson et al., 1988; Bovenhuis et al., 1989; Simianer et al., 1991, Funk, 1993;
Pösö & Mäntysaari, 1996; Lindhé & Philipsson, 1998; Rauw et al., 1998). Derfor har
den store stigning i genetisk niveau for mælkeydelse de senere år ført til en forringelse af funktionelle egenskaber (Groen et al., 1997).
Det er alment accepteret, at den mest optimale avlsplan opnås, hvis avlsmålet, der
selekteres efter, indeholder alle egenskaber af økonomisk betydning (f.eks. Funk,
1993; Groen et al., 1997; Christensen, 1998b; Sørensen, 1999). Alligevel selekteres der
i nogle lande stadig udelukkende efter ydelse samt enkelte eksteriør egenskaber.
Årsagen hertil er bl.a., at de funktionelle egenskaber i mange af disse lande ikke
registreres i tilstrækkelig grad (Heringstad et al., 1997), samt at ydelse er et enklere
sammenligningsgrundlag i den kommercielle kvægavl.
De økonomiske vægte på avlsmålets egenskaber bør sikre den størst mulige samlede
økonomiske fremgang. Der er dog flere eksempler på, at racer lægger ekstra vægt på
enkelte egenskaber for på den måde at kunne profilere sig (Groen et al., 1997).
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Langsigtede avlsmål er nødvendige, da kortsigtede avlsmål ofte har uønskede sideeffekter, så som indavl, reduceret gendiversitet og forringelse af egenskaber, der er
negativt korreleret til egenskaberne i avlsmålet. Et fremtidssikret avlsmål må inddrage langsigtede økonomiske vægte for avlsmålets egenskaber, og samtidig tage
hensyn til vigtige aspekter som miljø, genetisk diversitet, etik og sociale aspekter
(Olesen, et al., 1999). Et avlsmål, der inddrager sidstnævnte aspekter, kan være
vanskelig at definere, da økonomiske vægte for f.eks. miljøpåvirkning og etik skal
estimeres (Olesen et al., 1999).
Avlsmålet for en race må løbende justeres til ændringer i markedsforhold og produktionssystemer (Gibson & Van Arendonk, 1996). Introduktionen af automatiske
malkesystemer kan føre til, at der ikke længere skal selekteres efter tætstillede patter,
da dette kan give problemer i de moderne malkesystemer.
Desuden kan den større andel af økologisk produceret mælk betyde, at der i avlsmålet skal lægges større vægt på sundhedsegenskaber. De stigende krav fra forbrugerne om dyrevelfærd kan ligeledes betyde, at avlsmålet flyttes mere og mere fra
produktionsegenskaberne til de funktionelle egenskaber. – Muligvis mere end en
økonomisk vurdering vil tilsige.
Ved kvoteregulering sættes der begrænsninger på outputfaktorer, hvorved den
relative vægt af disse i det samlede indeks reduceres i forhold til de ubegrænsede
faktorer (Gibson & Van Arendonk, 1996). Det kan derved være en fordel at øge
vægtningen af funktionelle egenskaber i avlsmålet, da det kan bevirke reduktion af
omkostninger (Meuwissen & Woolliams, 1993). Uden kvote er den relative vægt på
produktionsegenskaberne højere (Gibson & Van Arendonk, 1996).
3.1.1 Den nordiske avlsprofil
I de senere år har de nordiske landes avlsmål adskilt sig fra specielt den nordamerikanske kvægavl, hvor der hovedsageligt selekteres efter produktionsegenskaber. De
nordiske lande inddrager i stedet flere funktionelle egenskaber i avlsmålet (Christensen, 1998a). Det veletablerede data registreringssystem i de nordiske lande gør det
muligt at inddrage bl.a. sundhedsegenskaber i det samlede avlsmål (Andersen et al.,
1993, Heringstad et al., 1997; Ruane et al., 1997). Dermed udnyttes muligheden for at
selektere efter et samlet indeks, der inddrager alle egenskaber af økonomisk betydning. I Danmark selekteres der efter S-indekset, hvor i der indgår både produktions-,
eksteriør- og funktionelle egenskaber. De andre nordiske lande har lignende samlede indekser (Heringstad et al., 1997).
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De relative vægte for egenskaberne i de samlede indekser for de fire nordiske lande
er angivet i Tabel 3.1. b-værdierne i Tabel 3.1 angiver ikke den reelle vægt på de enkelte egenskaber. Det optimale er at angive den forventede fremgang i genetiske
spredningsenheder, men tallene har ikke været til rådighed.
At ydelse vægter 29 % og 60 % for hhv. RDM og Finsk Ayrshire betyder ikke, at
Finland opnår den dobbelte ydelsesfremgang i forhold til RDM. Forskellen er
mindre, når fremgangen måles i % af optimal fremgang. Det skal desuden bemærkes, at egenskaberne angivet i Tabel 3.1 ikke er identiske på tværs af landene.
De forskellige b-værdier i de respektive lande indikerer alligevel, at avlsmålene for
malkeracerne i de nordiske lande ikke er ens, men der ses store ligheder specielt
mellem Sverige og Danmark.
Tabel 3.1 Relative vægtfaktorer (relative b-værdier) i det samlede indeks for racer
i Norge, Sverige, Danmark og Finland (mod e. Groen et al., 1997).
Egenskab
Ydelse
Kødproduktion
Hunlig frugtbarhed
Kælvningsevne
Mastitisresistens
Andre sygdomme
Krop og lemmer
Yver
Malketid
Mælkespild
Temperament

Norge

Sverige

Danmark

Finland

NRF

SRB

SLB

RDM

SDM

Jersey

FAY

19
11
12
8
18
1
5
9
5
9
4

29
7
9
16
9
4
3
24
0

26
6
8
11
9
4
3
24
0

29
12
10
7
9

26
8
9
6
14

38
4
7
2
12

60
0
16
0
12

6
18
8

19
12
5

5
17
11

0
12
0

9

8

1

1

4

0

NRF = Norsk Rødt Kvæg; SRB = Svensk Rødt og Hvidt Kvæg, SLB = Svensk Sortbroget Kvæg, RDM
= Rød Dansk Malkerace, SDM = Dansk Holstein, Jersey = Dansk Jersey og FAY = Finsk Ayrshire.

Ud over egenskaberne, der indgår i avlsmålet, registreres der ofte yderligere egenskaber, der kan benyttes som informationsegenskaber for avlsmålets egenskaber
(Christensen, 1998a).
Når funktionelle egenskaber inddrages i avlsmålet er det fordelagtigt at øge antallet
af døtre i tyrenes afkomsundersøgelser, hvis en tilstrækkelig sikkerhed på indekset
ønskes (Bovenhuis et al., 1989; Christensen, 1995). Det skyldes den lave heritabilitet
på de fleste funktionelle egenskaber.
For at få effekt af den nordiske avlsprofil, er det nødvendigt, at avlsmålet følges.
Flere af de lande, hvorfra der i dag importeres tyresæd og embryoner til de danske
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malkeracer, har ingen eller mangelfuld registrering af flere af de vigtige funktionelle
egenskaber og kan derfor ikke selektere efter dem (Christensen, 1998a). Det betyder
derfor en forringelse af de funktionelle egenskaber, når importtyrene i stor udstrækning benyttes som tyrefædre (Christensen & Pedersen, 1997), og avlsmålet følges
reelt ikke.
3.2 Teoretiske avlsplaner
Der findes i litteraturen en lang række af forskellige teoretiske avlsplaner for malkekvæg. I de efterfølgende afsnit gennemgås et udvalg af disse avlsplaner.
3.2.1 Konventionel avlsplan
Den konventionelle avlsplan bygger på principperne i Petersen et al. (1973). Tyremødrene selekteres i den kommercielle kopopulation, mens tyrefædre selekteres
blandt de afkomsprøvede tyre.
For de udvalgte tyremødre tegnes en kontrakt med en kvægavlsforening om levering af en tyrekalv. Kvægavlsforeningen vælger en egnet tyrefar.
Godkendes tyrekalven, igangsættes den som ungtyr og benyttes til et givet antal
prøveinsemineringer. Tyrens avlsværdivurdering foretages på grundlag af døtregruppens ydelse, eksteriør og funktionelle egenskaber, samt evt. sønnegruppens
slagteresultater.
De bedste avlsværdivurderede tyre benyttes som brugstyre og tyrefædre.
Afkomsundersøgelsen bevirker, at generationsintervallet for brugstyre og tyrefædre
bliver 6-8 år, mens generationsintervallet for tyremødre typisk ligger på 5-7 år
(Colleau, 1989; Meuwissen, 1989; Dekkers, 1992b; Christensen & Pedersen, 1997) og
er begrænset af den lave hunlige reproduktionsrate. Generationsintervallet for tyremødre hos RDM var 4,0 år i 2000 (Holm, 2000).
I de senere år har der i vid udstrækning været benyttet ET på de bedste tyremødre i
Danmark, hvormed selektionsintensiteten på tyremødre kan øges. Det er ligeledes
muligt at opnå mere afkom på de unge tyremødre, hvorved generationsintervallet
på tyremødre kan sænkes. Når der satses mere på yngre tyremøde, skal det beregnes, om den reducerede sikkerhed på tyremødrene kan opvejes af de lavere generationsintervaller. Ruane (1988) fandt i et review, at ET i en konventionel avlsplan
kunne øge den avlsmæssige fremgang med 2-10 % afhængig af forøgelsen af selektionsintensitet og reproduktionsrate.
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3.3 MOET- avlsplaner
Ved benyttelse af ET samt i de senere år OPU/IVF er det blevet muligt at reducere
generationsintervallet samt at øge den hunlige reproduktionsrate og derved selektionsintensiteten på tyremødrene (Villanueva & Simm, 1994; Leitch et al., 1995;
Christensen, 1998a; Meuwissen, 1998). Denne reproduktionsteknik betegnes MOET
(Multiple Ovulation and Embryo Transfer).
Ved samtidig at oprette specielle kernebesætninger opnås der gode muligheder for:
at udføre flere registreringer som f.eks. foderoptagelse
at undgå differentieret og højere individuel pasning af tyremødrene
at gennemføre fysiologiske funktionsprøver (Woolliams & Smith, 1988; Dekkers, 1992b; Sørensen, 1999).
Principperne i MOET-avlsplaner blev introduceret af Nicholas & Smith (1983) og er
siden blevet benyttet i flere forskellige variationer, bl.a. i det danske FY-BI projekt
(Liboriussen & Andersen, 1997). Der kan skelnes mellem tre typer af MOET-avlsplaner med forskellig brug af kerneavl og afkomsundersøgelser (Colleau, 1989;
Sørensen, 1999):
Lukkede planer uden afkomsundersøgelse af tyre
Lukkede planer, hvor tyrene afkomsundersøges i testbesætninger (Mixed
MOET)
Åbne kernebesætninger, hvor tyremødre vælges på tværs af hele populationen
og de bedste afprøvede tyrefædre udvælges, uanset hvor de er opdrættet eller
afprøvet.
Herudover forekommer der forskellige kombinationer. Eksempelvis benyttes der i
dag ofte ET på de bedste hundyr i de konventionelle avlsplaner, og der forekommer
forskellige udgaver af den åbne kerne. Det er muligt at holde kernen lukket for enten
hundyr eller handyr, således at der bliver tale om en halvåben kerne (Colleau, 1989).
3.3.1 Lukket kerne uden afkomsundersøgelse
Avlsplanen, der blev simuleret deterministisk af Nicholas & Smith (1983), indgår
under kategorien lukkede planer uden afkomsundersøgelse af tyre. I stedet for afkomsundersøgelse blev selektionen baseret på individafprøvning af kvier og nære
slægtninge. Der blev kun selekteret efter mælkeydelse.
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Formålet med planen var at sænke generationsintervallet for såvel tyremødre som
tyrefædre (Nicholas & Smith, 1983). Ved at benytte unge tyremødre uden egenpræstation og tyrefædre uden afkomsundersøgelse i en såkaldt “Ungdyrplan” var
det muligt at sænke generationsintervallerne til 1,83 år for både tyremødre og tyrefædre. Ved en såkaldt “Voksenplan”, hvor der var egenpræstation på tyremødre og
information fra hel- og halvsøskende på tyrefædre, var generationsintervallerne 3,67
år for både tyremødre og tyrefædre. Sikkerheden på tyrenes avlsværdital reduceres,
når der ikke foretages afkomsundersøgelse. Alligevel fandt Nicholas & Smith (1983),
at “Ungdyrplanen” var den konventionelle avlsplan 30 % overlegen.
Senere stokastiske simuleringer, der byggede på de samme forudsætninger som
Nicholas & Smith (1983), kunne ikke genfinde samme genetiske fremgang (Juga &
Mäki-Tanila, 1988 ; Ruane & Thompson, 1989 ; Toro & Silió, 1989; Leitch et al., 1995).
Det skyldes bl.a., at Nicholas & Smith (1983) ikke tog højde for “Bulmer-effekt” og
indavl (Gibson & van Arendonk, 1996). Det tages der højde for i stokastiske
simuleringer.
I undersøgelserne af Nicholas & Smith (1983) blev der observeret årlige indavlsstigninger på mellem 0,3- og 4,8 % i “Ungdyrplaner” og mellem 0,07- og 0,99 % i
“Voksenplaner”, mens den gennemsnitlige indavlsstigning for en konventionel
avlsplan blev angivet til 0,1 - 0,2 %. Det skal bemærkes, at beregningsmetoderne til
estimering af indavl var meget forenklede. ∆F blev estimeret som (1/(8 * L2)) * (1/S +
1/D), hvor S og D er antallet af hhv. tyrefædre og tyremødre, og L er det gennemsnitlige generationsinterval.
Keller et al. (1990) fandt, at korrektion for “Bulmer-effekt” reducerede det beregnede
respons med 15 til 30 % i avlsplaner for kødkvæg, mens Woolliams (1990) fandt en
tilsvarende reduktion på 20-25 % i avlsplaner for malkekvæg.
Leitch et al. (1994) fandt en indavlsstigning, der var 147 til 235 % større i “Ungdyrplaner” end i “Voksenplaner”. Villanueva & Simm (1994) fandt i stokastiske simuleringer af lukkede MOET-planer for kødkvægspopulationer en øget årlig indavlsstigning på 300 % i forhold til konventionelle kødkvægsavlsplaner. Det skyldes, at al
selektion i “Ungdyrplaner” bygger på familieinformation, og at generationsintervallerne er kortere (Colleau, 1989).
Ved at holde kernen lukket undgås det, at avlsværditallene på tyremødrene bliver
“biased”, som følge af høj individuel pasningsgrad (Meuwissen, 1991c; Schrooten et
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al., 1993). Derved kan der i “Voksenplaner” opnås høj sikkerhed på tyremødrenes
egenpræstationer.
Da der i det nordiske avlsarbejde (jvf. afsnit 3.1.1) indgår flere lavheritabilitetsegenskaber, er det nødvendigt med afkomsundersøgelse af tyrene for at opnå fremgang
på disse egenskaber (Bovenhuis et al., 1989). Den lukkede kerne uden afkomsundersøgelse er derfor uaktuel, og behandles ikke videre i dette projekt.
3.3.2 Mixed MOET-avlsplaner
I avlsplaner med afkomsundersøgelse af tyrene kan der benyttes en såkaldt Mixed
MOET-avlsplan.
Den større sikkerhed på avlsværditallene øger selektionsdifferentialet (S), men pga.
afkomsundersøgelsen af tyrene stiger generationsintervallet med ca. 5 år for brugstyre og tyrefædre i forhold til “Ungdyrplaner”.
Fordelen ved Mixed MOET-planer er, udover den øgede sikkerhed på tyrene, at det
lave generationsinterval på hundyrene fra “Ungdyrplanen” kan bevares. Som følge
af det større generationsinterval hos tyrene og derved færre selektionsrunder pr. tid,
reduceres den årlige indavlsstigning (Colleau, 1989; Meuwissen, 1991c).
Når selektionen af avlsdyr hovedsageligt består af slægtskabsinformation er det ofte
de samme familier, der selekteres, og korrelationen mellem topavlsdyrenes avlsværdital bliver stor (Jensen & Berg, 1999). Når tyrene afkomsundersøges, vægtes
afstamning mindre i tyrenes avlsværdivurdering (Aamand et al., 1999; Sørensen,
1999). Derved reduceres sandsynligheden for at selektere nære slægtninge på tyresiden (Meuwissen, 1991a).
3.3.3 Åben MOET-avlsplan
Ved at åbne avlskernen for selektion af hundyr på tværs af kernen og den kommercielle population, øges selektionsintensiteten, hvilket giver mulighed for et større
selektionsrespons (Meuwissen, 1989). Størst effekt opnås, hvis avlsværditallene på
hundyrene i de kommercielle besætninger er “unbiased” (Meuwissen, 1991b), jvf.
afsnit 2.3.1.
Sørensen (1999) fandt via stokastiske simuleringer, at reduktionen i additiv genetisk
varians var større ved lukkede kerner end åbne kerner set over en samlet periode på
25 år, uanset om selektionskriteriet var ydelse eller S-indeks. For selektion efter Sindeks faldt den additive genetiske variation på det samlede avlsmål 30- og 39 % for
henholdsvis åben og lukket kerne, mens den samlede reduktion i additiv genetisk
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varians ved selektion efter ydelse var 43 % for lukket kerne og 31 % for åben kerne
over 25 år.
3.4 Parringsstrategi i MOET avlsplaner
I MOET-avlsplaner, er der to alternative parringsstrategier – hierarkisk eller faktoriel. I en hierarkisk parringsplan benyttes kun én tyr pr. donorko eller donorkvie.
Ved en faktoriel parringsplan benyttes i stedet flere tyre pr. donor.
Flere undersøgelser, bl.a. Woolliams (1989), Stranden et al. (1991), De Boer & Van
Arendonk (1994), Vilanueva & Simm (1994) samt Leicth et al. (1995) fandt, at en
faktoriel parringsstrategi enten øger den avlsmæssige fremgang ved samme indavlsstigning eller sænker indavlsstigningen ved samme avlsmæssige fremgang i
forhold til en hierarkisk parringsstrategi. Det skyldes bl.a. lavere korrelation blandt
avlsdyrenes estimerede avlsværdier, da korrelationen mellem avlsværdier er mindre
for halvsøskende end for helsøskende. Desuden selekteres der blandt flere familier
(Leitch et al., 1994; Leitch et al., 1995).
Ved benyttelse af en faktoriel parringsstruktur kan OPU øge den genetiske fremgang
væsentligt, da generationsintervallet ikke øges, selvom der benyttes flere tyre pr.
donor (Leitch et al., 1995). Hvis der i stedet benyttes ET, skal der gå mindst en
brunstperiode mellem skylningerne. Dermed øges generationsintervallet, når der
benyttes forskellige tyre (Woolliams, 1989), da der som regel kun benyttes én tyr pr.
skylning.
Luo et al. (1995) mener, at flere af ovenstående undersøgelser ikke giver realistiske
resultater, da de ikke benytter overlappende generationer. Af ovenstående undersøgelser benyttede kun De Boer & Van Arendonk (1994) overlappende generationsintervaller. Luo et al. (1995) fandt i et stokastisk simuleringsstudie af en MOET-plan
ingen signifikant forskel i indavlsgrad mellem faktoriel eller hierarkisk parringsstrategi. Det kan skyldes, at Luo et al. (1995) benyttede et varierende antal embryoner pr. donor mod et fast antal i flere af de andre refererede kilder.
Ruane (1991) fandt i et stokastisk simuleringsstudie af MOET-planer, at ændring af
parringsstrategi fra hierarkisk design og kun én igangsat tyr pr. helsøskendegruppe
til faktorielt med op til fire igangsatte tyre pr. halvsøskende gruppe kunne øge den
avlsmæssige fremgang 5-14 % og sænke indavlsstigningen 14-30 %.
3.5 Screeningsplan
Screeningsplanens hovedformål er at reducere generationsintervallet på tyremødresiden. I deterministiske modelberegninger udført af Christensen & Pedersen (1997)
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sænkedes generationsintervallet på tyremødre i en screeningsplan til 3,7 år, mod ca.
5,7 år hos RDM i 1995.
Reduktionen af generationsintervallet sikres ved at inseminere alle populationens
højindekskøer og -kvier med aktuelle tyrefædre. På den måde er alle fødte kalve
efter højindeksdyr potentielle ungtyre. Selektionen af højindeksdyrene sikres ved
hyppige screeninger i populationen (Christensen & Pedersen, 1997). Dermed opnås
en stor decentral kerne, hvor dyrene har tyrefædre på både far- og morsiden
(Christensen & Pedersen, 1997). I praksis sendes der besked til alle besætningsejere
med højindeksdyr, og der foreslås inseminering med en af racens mest aktuelle
tyrefædre.
Ved benyttelse af screeningsplanen laves der ikke kontrakter, men potentielle ungtyre indkøbes, når kalvene er nogle måneder gamle, og mødrene har indekser, der
bygger på egenpræstationer.
Christensen (1998a) fandt via deterministiske simuleringer af en population på
500.000 ydelseskontrollerede køer, at en screeningsplan kunne øge den samlede
avlsmæssige fremgang med 7-21 % i forhold til en konventionel avlsplan.
Fremgangen skyldtes primært reduceret generationsinterval på tyremødrene.
3.6 Ændring af indavl i avlsplaner
Avlsværdivurderinger med Animal Model betyder, at alle slægtninge inddrages i
avlsværdivurderingen (Meuwissen, 1991a; Meuwissen, 1997b; Aamand et al., 1999).
Derved selekteres der i højere grad efter familier end efter enkeltdyr (Verrier et al.,
1993; Meuwissen, 1997a), og den effektive populationsstørrelse reduceres (Meuwissen, 1997b). Kombineres dette med øget hunlig reproduktionsrate via MOET samt
selektion af unge tyremødre og evt. unge tyrefædre via afstamningsværdi øges
indavlen (Brisbane & Gibson, 1995).
Ovenstående avlsmetoder øger på kort sigt den årlige avlsmæssige fremgang, men
på længere sigt kan den reducerede additive genetiske varians og tilbagegangen i
“fitnessegenskaber” (jvf. afsnit 2.6) betyde, at den årlige avlsmæssige fremgang
reduceres (Brisbane & Gibson, 1995; Luo et al., 1995).
En effektiv avlsplan bør ikke kun tage hensyn til genetisk respons, men også til
indavl. For at opnå øget genetisk fremgang på længere sigt, kan det være nødvendigt at reducere den kortsigtede avlsmæssige fremgang for at bevare en større
effektiv populationsstørrelse (Luo et al., 1995).
Endelig mener Leitch et al. (1995), at indavl og ikke reproduktionsraten sætter grænsen for genetisk respons ved en given populationsstørrelse.
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3.6.1 Muligheder for reduktion af indavl
For at reducere indavlsstigningen er der i litteraturen foreslået en række metoder,
der korrigerer for indavl i selektionen. Brisbane & Gibson (1995) sammenlignede i et
stokastisk simuleringsstudie fire forskellige strategier for selektion af avlsdyr.
Konklusionen var, at den optimale metode var at lægge negativ vægt på slægtskabet
mellem forældre. Wray & Goddard (1994) fremsatte samme forslag. Metoden benyttet af Wray & Goddard (1994) og Brisbane & Gibson (1995a) kan ikke benyttes ved
overlappende generationer, da der ikke kan tages højde for, at nogle forældre allerede har afkom fra forrige selektionsrunde (Meuwissen & Sonesson, 1998). Meuwissen & Sonesson (1998) maksimerede via en dynamisk metode selektionsresponset,
udfra en prædefineret maksimal indavlsgrad på afkommet. Metoden tog højde for
overlappende generationer og det enkelte individs bidrag til den fremtidige indavl i
populationen. Metoden er ifølge Meuwissen & Sonesson (1998) favorabel specielt i
små populationer.
Toro & Pérez-Enzisco (1990) benyttede lineær programmering til selektion af forældrepar, der maksimerede afkommets estimerede avlsværdi, men samtidig begrænsede indavlskoefficienten hos afkommet. Denne selektionsmetode havde ikke
langsigtet effekt på indavlsgraden, da den kun minimerede indavlsgraden på
forældrepar og ikke på hele populationen (De Boer & Van Arendonk, 1994).
Flere forfattere er enige om, at øget antal tyrefædre reducerer indavlsstigningen,
mens der er mere uenighed med hensyn til avlsmæssig fremgang (Goddard &
Smith, 1990; De Boer & Van Arendonk, 1994; Leitch et al., 1995).
De Boer & Van Arendonk (1994) gennemførte et stokastisk simuleringsstudie af en
lukket kerne med 1.024 køer og ingen afkomsundersøgelse af tyre. De fandt, at et
øget antal selekterede tyrefædre sænkede indavlsgraden mere end et øget antal tyremødre og ledte til relativt højere genetisk niveau. Dette kan skyldes, at tyrenes avlsværdital er mere korrelerede end køernes (Leitch et al., 1995). I et lignende stokastisk
simuleringsstudie af en lukket “Voksenplan” med diskrete generationsintervaller
fandt Ruane & Thompson (1989), at indavlsgraden faldt ved at øge antallet af tyrefædre fra 4 til 8. Den avlsmæssige fremgang var dog størst ved 4 tyre. Det indikerer,
at det mht. genetisk respons kun er en fordel at øge antallet af tyrefædre, når tyrefædrene ikke er afkomsundersøgte.
Leitch et al. (1995) mener desuden, at indavlsgraden i “Ungdyrplaner” kan reduceres, hvis der benyttes f.eks. fysiologiske funktionsprøver. Det betyder, at avlsværditallene bliver mindre korrelerede, da der lægges mere vægt på “egenpræstation”.
Det samme gælder, når der selekteres efter Animal Model estimerede avlsværdital,
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hvor indavlsgraden falder ved øget heritabilitet på de selekterede egenskaber (Wray
& Thompson, 1990). Her gælder ligeledes, at højere heritabilitet øger den relative
vægt på egenpræstationen i forhold til afstamning, og sænker dermed korrelationen
mellem avlsværditallene.
I konventionelle avlsplaner findes der andre muligheder. For racer, der ligner hinanden, er der mulighed for udveksling eller import af avlsmateriale. Det giver blodfornyelse til en population, og indavlsstigningen kan reduceres (Goddard, 1992).
3.7 Fakta og avlsplan for RDM
RDM's nuværende avlsplan gennemgås, for at kunne diskutere, hvilke muligheder
der er for forbedringer. Det er hovedsageligt de avlspolitiske aspekter, der diskuteres, da de kan ændres. Udvalgte nøgletal for RDM er angivet i Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Nøgletal for RDM, 1998 (Anonym, 1999a)
Antal ydelseskontrollerede køer
Antal 1. insemineringer pr. år
% ungtyreinsemineringer
Døtregruppestørrelse (effektive)
Antal ungtyre på individprøve pr. år
Antal afkomsundersøgte tyre pr. år

56.700
91.600
31
80
120
65

RDM kører sit eget avlsprogram, hvor de bedste danske brugstyre og tyrefædre
suppleres med de bedste tyre fra Svensk Rødt og Hvidt Kvæg (SRB), Rød Holstein
Friesian (RHF) og i meget begrænset omfang Angler fra Tyskland.
RDM har tidligere importeret fra andre racer, og racen indeholder således gener fra
flere forskellige racer. Raceandelene på kalve født i 1998 er angivet i Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Racesammensætning af RDM-kalve født i 1998 (Anonym, 1999c).
Race

Opr. RDM

ABK

RHF

SRB

Andre

Raceandele (Pct.)

48,4

37,3

6,9

6,4

0,9

Opr. RDM: Oprindelig RDM inden indkrydsning
ABK: Amerikansk Brunkvæg
RHF: Rød Holstein Friesian
SRB: Svensk Rødt og Hvidt Kvæg
Andre: Bl.a. Angler, Montbiliarde og Norsk Rødt Kvæg
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Som det fremgår af Tabel 3.3, er der stadig store andele af ABK i de fødte RDMkalve, og der forekommer derved en stor krydsningsfrodighed (Aamand et al.,
1999).
3.7.1 Future Genetics - MOET program
RDM har siden 1996 deltaget i et MOET program, der betegnes Future Genetics.
Future Genetics fungerer som en åben kernebesætning, hvor racens bedste kvier
indsættes i kernebesætningen. RDM’s mål er årligt at indsætte 25 kviekalve i projektet (Holm, 2000, pers. med.), der gennemføres efter nedenstående tidsskema i
Tabel 3.4 (Anonym, 1999a).
Tabel 3.4 Tidsskema for Future Genetics (Anonym, 1999a)
Alder, måneder

Begivenhed

4

Indsættelse

7
9
12
15
23
24
27
35

Fysiologiske funktionsprøver begynder
Fysiologiske funktionsprøver afsluttes
Embryotransplantation-ET
Kvierne insemineres til naturlig kælvning
ET-afkom fødes
Kvierne kælver
Første indeksberegning
305-dages ydelse tilgængelig

Det tilstræbes at producere 6 embryoner pr. kvie. Antallet af skylninger varierer
således fra kvie til kvie (Holm, 2000, pers. med.).
Efter endt stationsafprøvning i 1. laktation sendes køerne retur til ejerne. Døtre af de
bedste stationsafprøvede køer genindsættes i kernen, mens der løbende suppleres
med de bedste kvier fra resten af RDM-populationen.
3.7.2 Ungtyreselektion via screeningsplan
RDM har fælles ungtyrehold på tværs af kvægavlsforeningerne. Ungtyrene selekteres via en screeningsplan (jvf. afsnit 3.4). Fire gange årligt screenes RDM-populationen for højindekskvier og -køer, der insemineres med tyrefædre.
Screeningen foregår på tværs af den kommercielle population og Future Genetics.
Når kalvene er ca. 4 måneder gamle, indsættes de på individprøvestation, hvor de
opstaldes, til de evt. godkendes som ungtyre (Anonym, 1999b).
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For hver ungtyr foretages ca. 750 prøveinsemineringer, der skal sikre en døtregruppestørrelse på ca. 100 malkende døtre. Af 120 individafprøvede tyre, igangsættes
årligt ca. 65 ungtyre, hvor målet er, at 15 stammer fra Future Genetics (Anonym,
1999b).
3.7.3 Brugstyre og tyrefædre
RDM benytter en landsdækkende brugstyreplan, der sikrer, at de bedste RDM tyre
benyttes i hele landet. Der satses på årligt at finde 4-6 nye brugstyre (Anonym,
1999b). Tyrefædre selekteres blandt de bedste danske afkomsundersøgte tyre samt
pt. de bedste tyre fra de nordiske røde populationer og enkelte fra RHF i Holland,
Tyskland og USA.
3.8 Mulige forbedringer af avlsplan for RDM
Som det fremgår af Tabel 3.1 er der kun 56.700 ydelseskontrollerede RDM køer. Det
betyder, at racens størrelse kan være begrænsende for den avlsmæssige fremgang.
Populationstørrelser under 100.000 køer er kritisk for den samlede avlsmæssige
fremgang (Christensen, 1998b; Nielsen, 1998). RDM kan dog ikke betegnes som en
lukket population, da der importeres sæd fra andre racer.
Avlsmålet for RHF afviger meget fra RDM, da RHF vægter de funktionelle egenskaber lavt. Der er større overensstemmelse mellem avlsmålene for de nordiske røde
malkeracer, der alle lægger vægt på de funktionelle egenskaber, jvf. Tabel 3.1. I Tabel
3.5 er de vigtigste nøgletal for de nordiske røde racer anført. RDM er taget med som
sammenligning.
Tabel 3.5 Nøgletal fra hver af de nordiske røde racer samt kapacitet ved en samlet
population af nordisk rødt kvæg (Anonym, 1999b; Steine & Sehested, 1999).
Land
Race

Danmark Finland Norge
RDM
FAY
NRF

Sverige Total/
SRB
gns.

Antal ydelseskontrollerede køer
Antal 1. insemineringer pr. år
% ungtyreinsemineringer
Døtregruppestørrelse
Antal ungtyre på individprøve pr. år
Antal afkomsundersøgte tyre pr. år

56.700
91.600
31
100-125
120
65

189.500
249.000
35
130-150
240
110

Racebetegnelserne er angivet i Tabel 3.1
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207.000
45
220
220
150

290.000
400.000
37
250-300
400
130

743.200
37
187
980
455

Som det fremgår af Tabel 3.5 giver de nordiske røde racer et samlet populationsgrundlag på ca. 743.000 ydelseskontrollerede køer, hvilket giver et tilstrækkelig stort
avlsgrundlag for maksimal avlsfremgang. Flere tidligere deterministiske undersøgelser bl.a. Christensen (1994), Christensen (1995), Lindhé & Philipsson (1996) og
Lindhé (2000) har vist en stor øget avlsmæssig fremgang ved større nordisk samarbejde i forhold til renavl i de enkelte populationer. Effekten af den avlsmæssige
fremgang afhænger af overensstemmelsen mellem racernes avlsmål (f.eks. Banos &
Smith, 1991).
Den øgede populationsstørrelse giver mulighed for en øget selektionsintensitet på
tyrefædresiden, jvf. afsnit 2.1. På grund af den lave reproduktionsevne, selv ved anvendelse af MOET, vil der være minimal effekt af selektion af tyremødre på tværs af
populationer (Banos & Smith, 1991).
Risikoen for indavl reduceres ligeledes som følge af en større effektiv populationsstørrelse jvf. afsnit 2.6. Hvis avlsmålet ikke følges, reduceres selektionsintensiteten,
da der avles i en anden retning end planlagt. Derfor kan import af RHF, som har et
divergerende avlsmål, reelt betyde en reduktion i selektionsintensiteten og et reduceret samlet genetisk respons.
Sikkerheden på tyremødrenes avlsværdital er øget væsentligt med benyttelse af
Animal Model, hvor der bedre korrigeres for særbehandling af tyremødre (jvf. afsnit
2.3.1). Benyttelsen af MOET-planen Future Genetic er ligeledes en metode, der sikrer
større sikkerhed på tyremødrenes avlsværdital. Kun ca. 25 % af ungtyrene rekrutteres fra dette projekt. Denne andel kunne muligvis forhøjes. Dette skal dog sammenvejes med de øgede udgifter forbundet med stationsafprøvning.
På længere sigt kan udnyttelse af de mest moderne metoder til indikation af
avlsværdi, så som bl.a. QTL og DNA-markører, benyttes til at gøre selektionen mere
sikker (Meuwissen, 1998; Pedersen et al., 2000).
Generationsintervallet for tyremødre kan reduceres, hvis der selekteres en større
andel unge tyremødre. Dette kan opfyldes ved, at en større andel af ungtyrene
selekteres fra Future Genetics, eller hvis principperne bag screeningsplanen overholdes, hvor det ifølge Christensen & Pedersen (1997) er muligt at reducere generationsintervallet på tyremødre til ca. 3,7 år.
Da der indgår flere funktionelle egenskaber i avlsmålet for RDM, er det ikke tilrådeligt at sænke generationsintervallet i tyreleddet, da sikkerheden på avlsværditallene
for de funktionelle egenskaber i givet fald bliver meget lave.

33

4. Forudsætninger for simuleringer
Med udgangspunkt i de to foregående kapitler udvælges de avlsfaktorer, der skal
indgå i projektets avlsplansimuleringer.
Mange parametre kunne være relevante at følge i simuleringerne, men ressourcerne
gør det nødvendigt at afgrænse antallet af variable faktorer i simuleringerne.
Det betyder, at de gennemførte simuleringer ikke nødvendigvis afspejler den virkelige situation for RDM, men i højere grad indikerer, hvilke faktorer der kan ændre
den avlsmæssige fremgang og i hvilket omfang.
4.1 Afgrænsning af faktorer i simuleringer
Indavl er i kapitel 2 og 3 fundet at kunne reducere det genetiske respons i avlsplaner.
Specielt i mindre populationer, hvor avlsdyrene selekteres på baggrund af Animal
Model avlsværdital, observeres store indavlsstigninger. Derfor inddrages indavl i
dette simuleringsstudie.
Indavl forårsager bl.a. reduktion i additiv genetisk variation, hvorved selektionsdifferentialet ved en given selektionsintensitet reduceres. Additiv genetisk variation
følges derfor i de forskellige scenarier, der opstilles.
Selektionsintensiteten er en avlspolitisk faktor, der har stor betydning for den avlsmæssige fremgang. Specielt i små populationer kan det være vanskelig at opnå en
høj selektionsintensitet blandt tyrefædre. Det ønskes derfor at bestemme betydningen af forskellige selektionsintensiteter ved at inddrage en “Population 2”, hvorfra
RDM kan selektere tyrefædre.
Generationsintervallet inddrages ikke som variabel parameter, men generationsintervallet kan følges i de enkelte scenarier.
MOET-avlsplaner er i kapitel 3 fundet at kunne øge den avlsmæssige fremgang.
Derfor inddrages MOET i simuleringerne. Der vælges en åben kerne svarende til det,
der anvendes i praksis i RDM. Desuden er en åben kerne i flere simuleringer fundet
at give størst avlsmæssig fremgang kombineret med lavest indavlsstigning.
Det er valgt at se på mulighederne for øget avlsmæssig fremgang via samarbejde
eller sammenlægning med anden population. Der skal derfor laves et simuleringsprogram, der kan håndtere flere populationer. For at begrænse projektets omfang er
antallet af populationer valgt til 2.
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4.2 Simuleringsmetoder
Som simuleringsmetode findes to principielt forskellige metoder, der anvendes i
husdyravlen: deterministisk simulering og stokastisk simulering også betegnet som
Monte Carlo simulering.
Ved deterministisk simulering beskrives populationen med middelværdi og spredning for de enkelte grupper af dyr. Resultatet af et givet sæt af parametre er altid det
samme ved deterministisk simulering, da der ikke indgår tilfældigheder (Pedersen &
Christensen, 1993; Gibson & Van Arendonk, 1996). Ulempen er, at alle egenskaber
skal beskrives med formler, der ofte er meget komplekse (Gibson & Van Arendonk,
1996), og metoden er ikke egnet til bestemmelse af indavl (Jensen & Berg, 1999).
Deterministisk simulering fungerer bedst ved simulering af større populationer.
Ved stokastisk simulering simuleres alle enkeltdyr udfra en i forvejen given statistisk
startfordeling (Gibson & Van Arendonk, 1996; Sørensen, 1999). Alle dyr kan avlsværdivurderes for avlsmålets egenskaber, og indavlsgraden for hvert enkelt dyr
beregnes. Næste generations avlsdyr selekteres på baggrund af et fastsat avlsmål.
Simuleringen foregår som et rigtigt avlsprogram.
I simuleringen kan der automatisk tages hensyn til bl.a. (Jensen & Berg, 1999):
Bulmer effekt
Reduceret genetisk variation som følge af indavl
Selektion blandt få individer
Selektion på korrelerede avlsværdital
Da metoden inddrager tilfældigheder, opnås der ikke samme resultater ved de
enkelte kørsler. Det er derfor nødvendigt at udføre flere gentagelser, hvor estimaterne af parametrene beregnes som gennemsnittet over gentagelserne (Gibson & Van
Arendonk, 1996).
Fordelen ved stokastisk simulering fremfor deterministisk simulering er desuden, at
stokastisk simulering i mindre omfang benytter kompliceret matematik. Ulempen
ved metoden er, at den er meget beregningskrævende, da alle enkeltdyr skal
simuleres og avlsværdivurderes.
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I Tabel 4.1 er væsentligste fordele og ulemper ved de to simuleringsmetoder angivet:
Tabel 4.1 Væsentlige egenskaber ved deterministisk og stokastisk simulering
(mod e. Pedersen & Christensen, 1993; Sørensen, 1999).

Beskrivelse af population
Programmering/matematisk
formulering
Inkludering af systematiske effekter
Beregningstid
EDB ressourcekrav
Prediktion af avlsfremgang

Deterministisk

Stokastisk

Gennemsnit og varians
inden for aldersgrupper
Kompleks

Enkelt dyr

Vanskelig
Kort
Lille
Gennemsnit

Mulig
Lang
Stor
Gennemsnit og varians

Relativ simpel

I nogle tilfælde er stokastisk og deterministisk simulering kombineret for at reducere
de computermæssige ressource krav. Dekkers & Shook (1990b) simulerede en åben
kerne, hvor dyrene i kernepopulationen blev simuleret stokastisk, mens den kommercielle population blev simuleret deterministisk. Denne metode betegnes semistokastisk simulering.
Da det i dette projekt er valgt at følge graden af indavl i de enkelte scenarier, er
stokastisk simulering valgt som den bedst egnede metode.
4.3 Forudsætninger for simuleringer
I det følgende gennemgås forudsætninger for de scenarier, der efterfølgende gennemføres. Forudsætningerne forsøges defineret så realistiske som muligt.
4.3.1 Beskrivelse af population
Avlsplanerne, der benyttes i scenarierne, kan opdeles i to kategorier: konventionelle
avlsplaner og MOET-avlsplaner.
Ved de konventionelle avlsplaner opdeles populationerne i to subpopulationer:
“Avlspopulation” (AP) og “Testpopulation” (TP). Ved MOET-avlsplaner simuleres
desuden en “Kernebesætning” (KB).
Dyrene i KB og AP simuleres enkeltvis, mens dyrene i TP ikke simuleres, da de alene
benyttes til avlsværdivurdering af ungtyre.
Avlspopulationen består af et givet antal køer og kvier fordelt på flere besætninger,
hvor der kun benyttes almindelig kunstig sædoverføring. Besætningsstørrelsen for
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besætninger i AP kan varieres, men er i alle scenarierne valgt fast til 100 årskøer,
hvilket forventes at være en realistisk besætningsstørrelse i fremtiden med den nuværende strukturudvikling i landbruget.
Kernebesætningen består af racens bedste hundyr, hvor antallet af hundyr kan
varieres i intervaller, der svarer til den valgte besætningsstørrelse, der benyttes i
populationen.
Kvierne til KB selekteres 11 måneder gamle på tværs af KB og AP. Selektionsgrundlaget er kviernes samlede avlsindeks.
Der foretages ET på de bedste hundyr i kernen, når kvierne er 15 måneder gamle, og
køerne er 27 måneder gamle. De insemineres efterfølgende. Antallet af fødte kalve
pr. donor efter ET angives med en poisson-fordeling, således at antallet af ET-afkom
kan variere mellem donorerne. Der vælges ikke et fast antal afkom pr. donor, da tidligere undersøgelser har vist, at det medfører overvurdering af den avlsmæssige
fremgang (Ruane, 1991; Leitch et al., 1995).
Der benyttes udelukkende afprøvede tyre i KB og AP, da denne strategi benyttes i
Danmark. Hvor der simuleres flere populationer, kan de afprøvede tyre benyttes på
tværs af landene. Parringsstrategien er valgt til 100% assortativ parring.
Kvierne i KB gennemfører 1. laktation i kernebesætningen, og returnerer derefter til
AP, hvor de fordeles tilfældigt mellem besætningerne. ET-afkommet fødes i donorens oprindelsesbesætning.
Der benyttes højere heritabilitet for ydelse i 1. laktation i KB end i AP, da tidligere
undersøgelser har vist, at stationsafprøvning kan øge heritabiliteten i forhold til de
heritabiliteter, der opnås i konventionelle besætninger (Jakobsen et al., 1997).
Hundyrene fordeles på et givet antal aldersgrupper, der i dette projekt fast er valgt
til 8. Køerne kan derved blive op til 8 år og opnår maksimalt 6 laktationer.
Proportionen af hundyr, der udsættes pga. sekundære egenskaber så som eksteriør
og sygdom, kan varieres. En variabel andel af hundyrene udsættes ligeledes pga. af
manglende drægtighed.
I TP antages det, at hele den genetiske fremgang stammer fra brugen af ungtyre og
brugstyre, da det forudsættes, at alle reproduktionsdygtige kvier benyttes i avlen
(Christensen, 1991).
Den samlede populationsstruktur er illustreret i Figur 4.1. Pilene angiver hvilken vej,
der er flow af gener.
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Kernebesætning

(KB)

Ungtyre (UT)

AvlsPopulation (AP)

Afprøvede
tyre

TestPopulation (TP)

Figur 4.1 Skitse over “flow” af gener i de åbne MOET-avlsplaner der benyttes i
scenarierne.
I alle scenarierne benyttes en fast cyklus på 12 måneder. Det betyder, at alle køer har
et kælvningsinterval på 12 måneder, og at kvierne kælver 24 måneder gamle, selvom
de er benyttet som donorer til ET. Disse forudsætninger er en smule urealistiske, da
det i praksis vil være svært at opnå disse kælvningsintervaller, når der tillige anvendes ET.
Grunden til, at simuleringerne gennemføres med disse antagelser, er, at alle hændelser i populationen kan simuleres samtidig. Dette gør simuleringerne væsentlig enklere at gennemføre i forhold til forskudt kælvning og differentierede kælvningsintervaller på køerne.
Årscyklus, der benyttes i simuleringerne, fremgår af Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Årscyklus for de simulerede populationer
Tidspunkt
0 måneder

Hændelse

Kalve fødes
Ægtransplantation
3 måneder
Køer insemineres
10 måneder
305 dages ydelse afsluttes
Avlsværdivurdering
11 måneder
Selektion af dyr til næste generation
12 måneder
Kalve fødes
Det ønskede antal ungtyre selekteres på basis af forældrenes gennemsnitlige avlsværdi. En given andel af de fødte tyrekalve fraselekteres tilfældigt for sekundære
egenskaber, så som eksteriør, sundhed og manglende fertilitet. Denne andel kan
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varieres. Ungtyrene selekteres 11 måneder gamle og benyttes til prøveinsemineringerne 15 måneder gamle. Således opnår alle ungtyre et generationsinterval på 24
måneder på baggrund af prøveinsemineringerne.
I “ventetyreperioden”, mellem prøveinsemineringerne er foretaget, og avlsværditallene foreligger, benyttes tyrene ikke.
Når tyren er 48 måneder gammel, kælver døtrene, og 59 måneder gammel bliver
tyren avlsværdivurderet på baggrund af døtregruppen. 72 måneder gammel fødes
det første afkom efter eventuelle brugstyreinsemineringer. Brugstyre kan maksimalt
benyttes i 4 insemineringssæsoner og bliver derved maksimalt 8 år. Tabel 4.2 angiver
skematisk forløbet for sædproducerende tyre.
Tabel 4.2 Tidsforløb for avlstyre (Mod e. Sørensen, 1999).
Tidspunkt

Hændelse

11 måneder
15 måneder
24 måneder
48 måneder
59 måneder

Ungtyren selekteres på baggrund af afstamningsværdi
Ungtyren anvendes til prøveinsemineringer
Kalve fødes
Døtre kælver og påbegynder 1. laktation
Beregning af tyrens avlsværdital på baggrund af døtregruppepræstation
Bedste tyre benyttes som tyrefædre og brugstyre
Første afkom fra brugstyreinsemineringer.
Mulighed for fødsel af sidste afkom, og tyren afgår

63 måneder
72 måneder
108 måneder

Det er muligt at variere antallet af døtre pr. ungtyr, hvorved sikkerheden på tyrenes
avlsværdital kan varieres.
4.3.2 Avlsplan
Avlsplanen, der benyttes, svarer til screeningsplanen beskrevet i afsnit 3.5. Alle potentielle tyremødre insemineres med sæd af afprøvede tyre. Da der er valgt assortativ parring, sikres det, at de allerbedste køer insemineres med de bedste tyre. En
screeningsplan bygger på princippet om, at hele populationen er potentielle avlsdyr.
I praksis er det færre besætninger, ungtyrene hentes fra, så simuleringen af en mindre avlspopulation er kun en lille forsimpling af virkeligheden. Desuden vil screeningsplanen i praksis ikke fungere 100 %, da det er svært at sikre, at alle højindeks
køer og kvier insemineres med tyrefædre. Dette sikres i dette simuleringsstudium
ved, at alle dyr i KB og AP insemineres med tyrefædre.
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Inkorporeret i avlsplanen er ligeledes den åbne kernebesætning, hvorfra dyrene konkurrerer på lige fod med dyrene fra AP.
Ungtyrene selekteres, når der foreligger information om mødrenes ydelse i 1. laktation. Derved bliver generationsintervallet på de yngste tyremødre 2 år. Tyremødrene
konkurrerer på lige fod på tværs af laktationer. Derved kan der også benyttes tyremødre, der har gennemført 6. laktation, hvis avlsværditallene er høje nok. Det gennemsnitlige generationsinterval er således ikke prædefineret.
4.3.3 Valg af avlsmål
En vigtig faktor i simuleringsstudiet er fastsættelsen af avlsmålet. Det er tidligere
vist, at den største samlede økonomiske fremgang opnås, hvis alle egenskaber af
økonomisk betydning indgår i avlsmålet (jvf. afsnit 3.1). Dette svarer til selektion
efter det danske S-indeks. For at reducere projektets omfang er antallet af egenskaber i avlsmålet reduceret til to.
Egenskaberne er valgt, så der indgår én produktionsegenskab og én funktionel
egenskab i det samlede indeks. Som produktionsegenskab er valgt samlet ydelse,
mens den funktionelle egenskab (egenskab 2) er valgt som en fiktiv egenskab, der
kan indgå med varierende heritabilitet og varierende korrelation til samlet ydelse.
4.3.3.1 Samlet ydelse
Ydelse er valgt som produktionsegenskab, da den er den vigtigste indtægtskilde i de
fleste malkekvægsbesætninger.
I Danmark indgår ydelse i S-indekset via Y-indekset. Y-indekset er sammensat af
delegenskaberne mælkeydelse (resttørstof), fedtydelse og proteinydelse (Pedersen et
al., 1999).
I dette projekt simuleres kun den samlede egenskab, ydelse, da det forenkler simuleringerne. Ved ikke at simulere delegenskaberne, antages det, at de simulerede populationer har ens vægtning af mælk, fedt og protein i det samlede ydelsesindeks.
Værdien af en fænotypisk spredningsenhed for ydelse er sat til 1.000 kr., hvilket
svarer til værdien benyttet af Nielsen (1998) og Sørensen (1999). Beregningerne
bygger på følgende forudsætninger: 80 kr. pr. indeksenhed, spredning på indekset
på 6,1 enheder, heritabilitet på 0,28 og en kvadreret sikkerhed på indekset på 0,85.
Flere forfattere har estimeret genetiske parametre for ydelse i den danske malkekvægspopulation. Jakobsen et al. (2000) fandt heritabiliteter for mælk, fedt og
protein på hhv. 0,29, 0,30 og 0,26 for 1. laktationer på RDM-køer. Nielsen et al. (1996)
fandt en heritabilitet på 0,23 og Lund et al. (1999) en heritabilitet på 0,268 for protein-
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ydelse i 1. laktation for RDM-køer. På baggrund af dette vælges en heritabilitet på
0,28 for samlet ydelse for køer i AP og ved avlsværdivurdering af tyre.
Jakobsen et al. (1997) estimerede via data fra det danske FY-BI projekt heritabiliteten
for såvel mælk, fedt og protein til 0,42 ved stationsafprøvning i 1. laktation af danske
malkeracer. Derfor er heritabiliteten for ydelse i KB sat til 0,42.
Forskellen i heritabilitet mellem de to egenskaber, er i dette simuleringsstudie ensbetydende med forskellen i genetisk variation, da den fænotypiske variation holdes
konstant på 1. Dette er gjort af regnetekniske årsager. I realiteten er forskellen på
heritabiliteten mellem AP og KB en forskel i den fænotypiske variation. Det skyldes,
at den miljømæssige varians og derved den fænotypiske varians kan reduceres
under kontrollerede forhold, såsom afprøvning i kernebesætning (Jakobsen et al.,
1997).
4.3.3.2 Egenskab 2
Egenskab 2 indgår som en fiktiv egenskab. Heritabiliteter og genetiske korrelationer
er valgt, så egenskaberne kan svare til funktionelle egenskaber, der ofte er kendetegnet ved lav heritabilitet og negativ eller ingen genetisk korrelation til ydelse.
I dette simuleringsstudie er det valgt at følge to niveauer af heritabiliteter (0,04 og
0,02) og to niveauer af genetiske korrelationer (-0,3 og 0). Dette svarer i realiteten til
simulering af fire forskellige egenskaber.
Der er ikke valgt scenarier med positiv korrelation mellem egenskab 2 og ydelse. Det
skyldes, at sammensætningen af lav heritabilitet og positiv genetisk korrelation ikke
findes hos kendte egenskaber. Værdien af at simulere en sådan egenskab er derfor
lille.
Det gælder for egenskab 2 som for egenskaben ydelse, at en ændring i heritabiliteten
reelt er en ændring i egenskabens genetiske varians. Men da der for egenskab 2 er
tale om forskellige egenskaber og ikke to forskellige mål for samme egenskab, er
denne antagelse ikke problematisk.
Observationshyppigheden af egenskab 2 er sat til 80 %. Dette er sammenvejning af
flere funktionelle egenskaber. Indberetninger, der sker til ydelseskontrollen, foretages med ca. 90% hyppighed, mens sygdomsregistreringer foregår med ca. 70%
(Aamand, 2000).
Vægtningen af egenskab 2 i det samlede indeks er sat til 1.400 kr. pr. fænotypisk
spredningsenhed.
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4.3.3.3 Anvendte genetiske parametre
I beregningen af de fænotypiske korrelationer mellem egenskaberne er det antaget,
at den miljømæssige kovarians, cove, mellem egenskaberne er 0. Derved bliver den
genetiske kovarians lig med den fænotypiske kovarians. Da den fænotypiske spredning for alle egenskaber er sat til 1, bliver den fænotypiske korrelation mellem
egenskaberne lig med den genetiske kovarians.
Da den genetiske korrelation mellem ydelse i KB og i AP er 1, bliver den fænotypiske
korrelation mellem de to egenskaber lig med produktet af de to genetiske spredninger som er 0,34.
For den fænotypiske korrelation mellem egenskab 2 og hver af de to ydelsesegenskaber gælder, at den kan beregnes som produktet af den genetiske korrelation og den
genetiske spredning for hver af parametrene.
I Tabel 4.3 er de valgte heritabiliteter og genetiske korrelationer angivet sammen
med de beregnede fænotypiske korrelationer. For hvert opstillet scenarie foretages
simulering af delscenarie 1-4.
Tabel 4.3 Kombinationer af heritabiliteter (h2) samt genetiske-(rg ) og fænotypiske
korrelationer (rp ) benyttet i egenskab 2 i de gennemførte simuleringsscenarier.
Delscenarie

h2

rg

rp (ydelseAP, egenskab2)

rp (ydelseKB, egenskab2)

1
2
3
4

0,04
0,04
0,02
0,02

-0,3
0
-0,3
0

-0,0317
0
-0,0224
0

-0,0388
0
-0,0275
0

De økonomiske vægte, der benyttes i simuleringerne, angives pr. fænotypisk spredningsenhed. Dette er valgt, da det i praksis er de fænotypiske værdier, der påvirker
kvægbrugerens aflønning. Værdien pr. genetisk spredningsenhed, som angives i
Tabel 4.4, beregnes ved at multiplicere de fænotypiske vægte med kvadratroden af
egenskabens heritabilitet (h). Ved at øge heritabiliteten for egenskab 2, øges sikkerheden på avlsværdien, hvorved den økonomiske vægt på egenskaben øges.
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Tabel 4.4 Oversigt over de udvalgte egenskaber samt angivelse af heritabiliteter
(h2) og økonomisk vægtning pr. fænotypisk og genetisk spredningsenhed (sd.).
Egenskab

h2

Kr. pr. fænotypisk sd. Kr. pr. genetisk sd.

Ydelse

0,28

1.000

529

Egenskab 2

0,04
0,02

1.400
1.400

280
198

4.3.4 Opstilling af scenarier
Opstillingen af scenarier foregår på baggrund af den valgte populationsstruktur og
de udvalgte egenskaber i avlsmålet.
Scenarierne opstilles, så de giver et bredt billede af de muligheder, RDM har for at
øge den avlsmæssige fremgang. I Tabel 4.5 er de udvalgte scenarier angivet.
Tabel 4.5 Scenarier der gennemføres i dette projekt, og begrundelse for de enkelte
scenarier. Betegnelserne for scenarierne bliver benyttet i det følgende.
Scenarie

Avlsplan

Benyttes til

RDM-KONV

Konventionel RDM

POP2-KONV

Konventionel Population-2

Reference avlsplan, samt effekt af
populations størrelse og varierende
egenskab 2

RDM-MOET

Åben MOET RDM

POP2-MOET

Åben MOET Population-2

SAMLET-MOET

RDM + Population-2

SAMARBMOET

Udveksling
af
tyresæd Værdi af selektion af tyrefædre på
RDM-MOET og POP2-MOET tværs af de to populationer

Effekt af benyttelse af åben MOET plan
Effekt af øget populationsstørrelse

RDM-KONV og POP2-KONV er konventionelle avlsplaner, hvor der ikke benyttes
ET, og selektion af avlsdyr kun foregår i egen population. Scenariet gennemføres for
såvel RDM som Population-2 (POP2), for at have en referenceavlsplan for de andre
scenarier. Scenariet benyttes ligesom de resterende scenarier til at undersøge effekten af hver af de fire delscenarier.
RDM-MOET og POP2-MOET inddrager en åben kernebesætning, hvor der foretages
ET på racens bedste hundyr, hvorved køerne opnår højere sikkerhed på egenpræstationen, som er samlet ydelse. Scenariet benyttes til at diskutere effekten af at benytte
MOET i avlsplanen. Kernestørrelse og ET-afkom pr. donor holdes konstante inden
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for hver population, da variation af disse parametre øger omfanget af simuleringerne væsentligt.
I SAMLET-MOET kobles RDM-MOET og POP2-MOET sammen til én population.
Simuleringen er meget lig scenarierne for RDM-MOET og POP2-MOET, og har til
formål at illustrere effekten af en totalt integreret avlsplan mellem de to populationer.
SAMARB-MOET viser effekten af at importere sæd af de bedste tyre fra en anden
population. De bedste afprøvede tyre selekteres frit på tværs af populationerne.
Tyremødre kan ikke selekteres på tværs af populationerne, da det i flere undersøgelser er vist, at det ikke har nogen effekt (eks. Banos & Smith, 1991). Det genetiske
niveau i udgangspopulationerne er valgt til at være ens i alle scenarier.
4.4 Programbeskrivelse
Det anvendte simuleringsprogram er oprindelig benyttet til simulering af avlsplaner
for mink (Berg, 1997) og får (Lauridsen, 1998). Senere er programmet videreudviklet
af Sørensen (1999) til simulering af avlsplaner for malkekvæg og betegnes
“DAIRYSIM”. DAIRYSIM er i dette projekt udvidet, så effekten af de udvalgte avlsscenarier kan beregnes. De væsentligste ændringer der er foretaget, er at programmet nu kan håndtere flere populationer med individuelle avlsmål.
DAIRYSIM består af en række delmoduler, der udfører specifikke opgaver i simuleringen. For flere af modulerne er der opbygget alternativer, som kan benyttes i specifikke situationer. Sammensætningen af DAIRYSIM er illustreret i Figur 4.2.

44

Parameterfil

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Start og styring

Generering af
basepopulation

Parring

Modul 7
Avlsværdivurdering

Modul 8
Selektion

Modul 4

Modul 6

Modul 3

Modul 5

Dataopsamling

Parring

Indavl

Generering af
afkom

Figur 4.2 Illustration over sammensætningen af DAIRYSIM. Kasserne illustrerer
et delmodul, og den cirkulere del illustrerer simuleringen af et år i avlsplanen.
I det følgende gennemgås DAIRYSIM´s opbygning.
4.4.1 Parameterfil
I Parameterfilen angives de variable parametre, der indgår i simuleringerne. Hvor
der er alternative muligheder for valg af modul, foretages valget i parameterfilen. De
enkelte parametre er angivet i Tabel 4.6, hvor de kort introduceres. Efterfølgende
specificeres betydningen af de enkelte parametre nærmere. Hvor der er tale om
vektorer eller matricer, angives det med fed skrift.
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Tabel 4.6 Oversigt over de benyttede parametre i parameterfilen. Hvor der er angivet “Ja” ved “Individuel for populationer” kan der vælges individuelle værdier af
parameteren for hver af populationerne i simuleringen.
Parameter
Betegnelse

Individuel
for populationer

Forklaring

npop

Antal simulerede populationer

ngen

Antal år der simuleres

nrep

Antal replikationer

ntrait

Antal egenskaber der selekteres efter, og specifikation af de enkelte
egenskaber

Gns

Fænotypisk gennemsnit for de ntrait egenskaber i basepopulationen

Std

Fænotypisk spredning på de ntrait egenskaber

Obstidm

Handyrets alder, når de ntrait egenskaber indtræffer

Obstidf

Hundyrets alder, når de ntrait egenskaber indtræffer

nherd

Ja

Antal besætninger

nt

Antal tyre der simuleres i basepopulationen

nh

Antal hundyr pr. besætning

Herdsk

Ja

Bestemmer størrelse af superkerne. nh * herdsk er antallet af hundyr i KB

Pkvier SK

Angiver andelen af kvier i KB

PkvierAP

Angiver andelen af kvier i AP

nages_m

Antal aldersgrupper for handyr

nages_f

Antal aldersgrupper for hundyr

Ages_m

Fordeling på de nages_m grupper

Ages_f

Fordeling på de nages_f grupper

n_afkom

Ja

Antal effektive døtre pr. ungtyr

n_tsdyr

Ja

Antal 1. kalvskøer efter ungtyre
Grad af assortativ parring

Rho
Pratio1

Ja

Max. han-hun parringsratio i KB

Pratio2

Ja

Max. han-hun parringsratio i AP

Konratio

Frekvens af hanner

Drgpct

Drægtighedsprocent

n_ET

Ja

Antal hundyr i kernen med mulighed for ET

n_egg

Gennemsnitlig antal levendefødte kalve pr. ET-donor.

P_2sel.m

Andel tyrekalve der fraselekteres ufrivilligt pga. sekundære egenskaber

P_2sel.f

Andel kviekalve der fraselekteres ufrivilligt pga. sekundære egenskaber

r_g

Opstilling af den nedre triangulære del af genetisk korrelations matrix

r_p

Opstilling af den nedre triangulære del af fænotypisk korrelations matrix

h2

Heritabiliteter for de ntrait egenskaber

Vgts

Ja

Vægtning af avlsværdier pr. fænotypisk sd. i “sande økonomiske værdier”

Vgts2

Ja

Vægtning af avlsværdier i det samlede indeks

Burn_in
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Antal generationer der ikke medtages ved beregning af genetisk trend

npop angiver antallet af populationer. ngen angiver antal år, simuleringerne forløber.
nrep angiver hvor mange gentagelser, der foretages af de enkelte simuleringer.
ntrait er antallet af egenskaber, der selekteres efter. De enkelte egenskaber angives
herefter. Gns vektoren angiver det fænotypiske gennemsnit i basepopulationen for
de ntrait egenskaber. Std angiver den fænotypiske spredning for disse egenskaber.
Obstidm og Obstidf angiver for hver af de ntrait egenskaber tidspunktet for hhv.
tyre og køer, hvornår den pågældende egenskab kommer til udtryk. Angives et tidspunkt, der er senere end dyrets maksimale livslænge, betyder det, at egenskaben
ikke medregnes som egenpræstation for dyret, og observationen slettes.
nherd er antallet af besætninger i AP, mens nh er antallet af hundyr pr. besætning og
dækker over såvel køer som kvier. PkvierKB og PkvierAP angiver, hvor stor en del af
hundyrene, der er kvier i hhv. KB og AP.
nt angiver antallet af avlstyre, der simuleres pr. besætning i basepopulationen.
Parameteren har kun lille betydning for simuleringsresultaterne.
Herdsk angiver antallet af besætninger, der indgår i KB. Produktet af Herdsk og nh er
antallet af hundyr i KB, der reelt samles i én besætning.
Nages_m og Nages_f angiver antal aldersgrupper for tyre og hundyr. Fordelingen af dyr
på de enkelte aldersgrupper fås fra Ages_m og Ages_f i udgangspopulationen.
Det effektive antal døtre pr. ungtyr angives i n_afkom. n_tsdyr angiver det totale antal
ungtyredøtre, der årligt indgår i avlsværdivurderingen af tyre. n_tsdyr bestemmes
som produktet af antal køer i testpopulationen, andel af 1. laktationskøer i testpopulationen og % ungtyre, der benyttes i testpopulationen. I dette projekt benyttes fordelingen af køer på laktationer beregnet af Christensen & Pedersen (1997), hvor det
angives, at 37 % af køerne i danske malkekvægsbesætninger er 1. kalvskøer, og der
benyttes fast 30 % ungtyre.
Det er i beregningerne muligt at benytte forskellig grad af assortativ parring, der
angives med parameteren Rho. Tallet 1 angiver 100 % assortativ parring, mens 0
betyder tilfældig parring mellem selekterede forældredyr.
Pratio1 og Pratio2 angiver den maksimale han-hun parringsratio i hhv. KB og AP.
Dermed sættes der restriktion på brugen af avlstyre, hvilket er medvirkende til at
reducere indavlen. I praktisk kvægavl benyttes samme tyr heller ikke til en hel
population.
Drgpct er sandsynligheden for drægtighed ved en given parringskombination. Hvis
dyret selekteres som ET-donor, angiver parameteren desuden sandsynligheden for,
at dyret reagerer på hormonbehandling.
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Andelen (1-Drgpct) af køer og kvier afgår pga. manglende drægtighed.
Det maksimale antal ET-donorer i kernen angives i n_ET. Donorer selekteres på
tværs af kvier og 1. laktationskøer. Det gennemsnitlige antal levendefødte kalve pr.
ET-donor angives i n_egg. n_egg inkluderer derved fødte ET-kalve og donorkoens
egen naturligt fødte kalv. n_egg bestemmes udfra en poissonfordeling p(λ), hvor λ er
identisk med n_egg.
Ikke alle levendefødte kalve kan selekteres som avlsdyr. P_2sel.m og P_2sel.f angiver,
hvor stor andel af hhv. tyrekalve og kviekalve, der fraselekteres ufrivilligt pga. sekundære egenskaber, så som sygdom eller egenskaber, der ikke inkluderes i avlsmålet.
r_g angiver genetiske korrelationer mellem de ntrait egenskaber. Korrelationerne
opstilles i en nedre triangulær matrix indeholdende ntrait * (ntrait + 1)/2 elementer.
På tilsvarende vis angiver r_p de fænotypiske korrelationer.
h2 angiver heritabiliteterne for de ntrait egenskaber. Vgts er de sande økonomiske
vægte pr. fænotypisk spredningsenhed for avlsværdier i avlsmålet. Dvs. det er disse
vægte, der skal benyttes i det samlede indeks for at opnå den største samlede økonomiske fremgang. Vgts2 angiver vægtningen af egenskaber i indekset, der selekteres
efter. Vgts og Vgts2 kan vælges individuelt for hver population.
Sidste parameter i parameterfilen er Burn_in, der angiver hvor mange af de første
generationer, der ikke medregnes ved beregning af genetisk trend. De første år medregnes ikke, da populationen først skal i ligevægt.
4.4.2 Ændringer af delmoduler
I forhold til simuleringsstudiet af Sørensen (1999) er der foretaget en række ændringer af DAIRYSIM, således at det kan håndtere et vilkårligt antal populationer eller
racer og kun selekterer efter to egenskaber. For en nærmere beskrivelse af
DAIRYSIM’s delmoduler henvises til Ph.D.-afhandlingen af Sørensen (1999), hvor de
enkelte delmoduler beskrives detaljeret. I det følgende gennemgås de væsentligste
ændringer, der er foretaget. Hvor der kun simuleres én population, kan der ses bort
fra ændringer vedrørende flere populationer.
Fravalg
I forhold til Sørensen (1999) er følgende væsentlige parametre fravalgt i simuleringerne: fysiologiske funktionsprøver, ovum-pick-up (OPU) samt avlsværdivurderin-
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gen i tidlig laktation. Avlsværdivurderingen er meget tidskrævende, hvilket er begrundelsen for kun at benytte én årlig avlsværdivurdering 11 måneder efter
kælvning.
Dette ændrer ikke nævneværdigt på den samlede avlsmæssige fremgang. Eneste
betydning er, at der ikke tages højde for 1. kalvskøernes ydelse, når der selekteres
ET-donorkøer i kernen.
Generelle ændringer
De fleste ændringer i programmet er foretaget, hvor der i de enkelte delmoduler
refereres til parametre, der i parameterfilen angives med forskellige værdier for hver
af de npop populationer (jvf. Tabel 4.5).
Modul 1
Da der for hver population kan benyttes individuelle sande økonomiske vægte pr.
fænotypisk spredningsenhed (vgts), beregnes der spredning på avlsmålet for hver
population.
Modul 2
I Modul 2 består ændringerne i, at der simuleres npop basepopulationer udfra værdierne angivet i parameterfilen. Alle basedyr simuleres som renracede og får tildelt
raceandele for racerne fra race-1 til race-npop, hvor dyrets egen race sættes til 1, og
de resterende racer sættes til 0. Hvert dyr får ligeledes tildelt et populationsnummer
og et entydigt dyrid på tværs af populationer.
Modul 3
Modul 3 er parringsmodulet. Parringer foretages kun med afprøvede tyre. De afprøvede tyre selekteres på tværs af populationer, hvor der simuleres mere end en population. Datasættet med mulige fædre til afkom består derfor af alle levende tyre fra 5
år til og med 9 år. Der simuleres en parringsliste for hver population, hvor parringer
mellem hel- og halvsøskende samt forældre og afkom undgås.
I avlsværdivurderingsmodulet (7) er alle tyre tildelt npop samlede indekser beregnet
på baggrund af de økonomiske vægte for hver af de npop populationer. Således er
det muligt indenfor hver race at rangere importtyre korrekt, selvom populationerne
ikke har ens avlsmål.
Ved genereringen af datasættet med mulige fædre til en given population, rangeres
alle tyre udfra indekset hørende til den pågældende population.
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Hvert afkom tildeles raceandele som gennemsnittet af forældrenes raceandele.
Derved kan raceudviklingen inden for hver population følges. Desuden får hvert
afkom tildelt moderens populationsnummer. Derved sikres det, at alle kalve fødes i
moderens population.
Produktet af n_ET og (n_egg - 1) angiver det forventede antal kalve efter ET. Antallet
af mulige donorer (n_ET) er individuelt for populationerne. I dette simuleringsstudie antages det, at recipienterne findes i testpopulationen. Der fødes derfor n_ET *
(n_egg - 1) flere kalve i en MOET-plan end i den tilsvarende konventionelle avlsplan.
Modul 4
I modul 4 fødes afkommet dannet i modul 3, og de tildeles avlsværdier og fænotypiske observationer. Handyrenes observationer genereres som dobbelte døtregruppeafvigelser, og det specificeres, at kun 80 % af døtrene har observationer for egenskab
2 (jvf. afsnit 4.3.3.2), mens alle n_afkom døtre har observation for egenskaben ydelse.
n_afkom kan i parameterfilen angives med individuelle værdier for populationerne,
således at tyrene i de forskellige populationer afprøves med forskellig sikkerhed.
I parameterfilen tildeles de enkelte populationer ligeledes individuelle sande økonomiske vægte (vgts) for egenskaberne. De sande økonomiske vægte benyttes i dette
modul til at beregne dyrenes sande samlede avlsværdi (BV0). Ved at kunne variere
de sande økonomiske vægte, er det muligt at simulere populationer med forskellige
sande avlsmål.
I forlængelse af modul 4 følger editeringsmodulet, der tildeler de fødte kalve HYS
(besætning-år-sæson) værdier. Desuden slettes unødige observationer, dvs. for hundyr slettes fænotypiske observationer for egenskab 2, samt ydelsesobservationen i
enten AP eller KP. For tyre slettes ydelse i KP.
Modul 5
Indavl beregnes som i Sørensen (1999), dvs. der tages ikke højde for indavlsdepression på egenskaberne i avlsmålet. Heterosis, der opstår, når forskellige racer krydses
(Christensen & Pedersen, 1988), er ligeledes udeladt. Derved antages det, at avlsværdivurderingen korrigerer korrekt for heterosis.
Modul 6
I modul 6 er der foretaget en række ændringer, så der opsamles data og udskrives
separate tabeller for hver population.
Der er dannet nye tabeller, der indenfor hver population og årgang angiver, hvor
mange kalve der er født efter tyre fra hver af de npop populationer. Desuden er der
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dannet en ny tabel, der for hver population og årgang angiver racefordelingen på de
fødte kalve.
Modul 7
I dette modul gennemføres avlsværdivurderingen i modsætning til Sørensen (1999)
med en multi-trait Animal Model. Ved at udnytte information fra flere egenskaber
simultant er det muligt at øge sikkerheden på avlsværdivurderingen. I dette projekt,
hvor der benyttes to egenskaber, betyder dette, at der indgår dobbelt så mange observationer i avlsværdivurderingen i forhold til single-trait selektion.
Beregningerne er foretaget med DMU programpakken (Jensen & Madsen, 1999).
Avlsværdivurderingen foretages én gang årligt, 11 måneder efter kælvning, og der
benyttes kun observationer fra 1. laktation. Dette i kombination med de færre egenskaber i avlsmålet reducerer computertiden på avlsværdivurderingen i forhold til
simuleringerne udført af Sørensen (1999).
Til avlsværdivurderingen benyttes følgende model:
y = Χb + Ζu + e
hvor:

y

[4.1]

= Vektor af fænotypiske observationer

Χ
Ζ

= Designmatricen for systematiske effekter
= Incidensmatrice der relaterer avlsværdier til observationer

b

= Vektor af systematiske effekter

u

= Vektor af additive genetiske værdier

e

= Vektor af residual effekter

Da der kun benyttes observationer fra 1. laktation er der ikke permanente miljøeffekter i modellen (Aamand et al., 1999).
Der er større heritabilitet på egenskaben ydelse observeret i kernen end i avlspopulationen. Derfor vægtes observationerne fra kernen højere i avlsværdivurderingen.
Proceduren for dette er beskrevet af Sørensen (1999).
De estimerede avlsværdier fra DMU, vægtes med de økonomiske vægte (Vgts2) hørende til den enkelte egenskab og population. Dermed får alle dyr et samlet indeks,
der benyttes som selektionsgrundlag i Modul 8.
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Modul 8
I Modul 8 foretages selektionen, der foregår umiddelbart efter avlsværdivurderingen
11 måneder efter kælvning. Første trin er selektion af ungtyre. Denne foretages
indenfor hver population, således at ungtyre afprøves i den population, de er født.
Der sættes ingen restriktioner på antallet af hel- eller halvsøskende, der selekteres.
Med det valgte niveau af parameteren n_egg på 5, fødes der i gennemsnit 5 kalve pr.
donor. Med en kønsfordeling på 50% af hvert køn, vurderes det, at yderligere restriktioner ikke er nødvendige.
Antallet af ungtyre, der selekteres i hver population, beregnes som forholdet
n_tstdyr/n_afkom indenfor hver population.
Hundyr til såvel AP som KB selekteres ligeledes indenfor egen population.
4.5 Fastsættelse af niveauer af parametre
Før simuleringerne påbegyndes, vælges der værdier for parametrene angivet i parameterfilen. Der simuleres seks forskellige avlsplaner, som angivet i Tabel 4.5: RDMkonventionel (RDM-KONV), RDM-MOET, Population2-konventionel (POP2-KONV),
Population2-MOET (POP2-MOET), Samlet population-MOET (SAMLET-MOET), og
samarbejde mellem RDM-MOET og POP2-MOET omkring brugstyre (SAMARBMOET). For hver avlsplan simuleres fire forskellige delscenarier som kombination af
de valgte heritabiliteter og korrelationer, som angivet i Tabel 4.3.
I Tabel 4.7 er de valgte niveauer for parametrene angivet for hver avlsplan.
Fastsættelsen af de enkelte parametre er et kompromis mellem at opnå de mest sikre
og realistiske resultater, og hvad der er muligt inden for de givne tidsrammer.
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Tabel 4.7 Værdier for parametrene angivet i parameterfilen hørende til hver af de
seks scenarier, RDM-KONV, RDM-MOET, POP2-KONV, POP2-MOET, SAMLET-MOET og SAMARB-MOET.
Parameter

Værdi af parameteren
RDMKONV

RDMMOET

POP2KONV

POP2MOET

SAMLETMOET

SAMARBMOET

Npop

1

1

1

1

1

2

Ngen

25

25

25

25

25

25

Nrep

10

10

10

10

10

10

Ntrait

3

3

3

3

3

3

Gns

0

0

0

0

0

0

Std

1

1

1

1

1

1

Obstidm

58 200 58

58 200 58

58 200 58

58 200 58

58 200 58

58 200 58

Obstidf

35 35 200

35 35 200

35 35 200

35 35 200

35 35 200

35 35 200

nherd

60

60

200

200

260

60/200

Nt

2

2

2

2

2

2

Nh

200

200

200

200

200

200

Herdsk

0

1

0

2

3

1/2

Pkvier SK

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

PkvierAP

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Nages_m

8

8

8

8

8

8

Nages_f

8

8

8

8

8

8

Ages_m

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05

Ages_f

0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n_afkom

80

80

120

120

100

80/120

n_tsdyr

5.600

5.600

19.000

19.000

24.600

5.600/19.000

Rho

1

1

1

1

1

1

Pratio1

0

25

0

50

75

25/50

Pratio2

1.500

1.500

5.000

5.000

6.500

1.500/5.000

Konratio

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Drgpct

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

n_ET

0

100

0

200

300

100/200

n_egg

0

5

0

5

5

5

P_2sel.m

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

P_2sel.f

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

r_g

Se Tabel 4.3

r_p

Se Tabel 4.3

h2

0,28 0,42 (0,04 / 0,02)

Vgts

Ydelse: 1.400 kr. ; Egenskab 2: 1.000 kr. (1)

Vgts2

Ydelse: 1.400 kr. ; Egenskab 2: 1.000 kr. (1)

Burn_in

10

10

10

10

10

10

53

(1) Angivet pr. fænotypisk spredningsenhed. For angivelse pr. genetisk spredningsenhed henvises til
Tabel 4.4.

npop er valgt til hhv. et og to populationer i de udvalgte scenarier. De maksimale to
populationer, der simuleres, bevirker, at computertiden for simuleringerne er
overskuelig.
Tidshorisonten (ngen) er fastsat til 25 år. Denne tidshorisont svarer til simuleringerne
af Sørensen (1999).
Antallet af replikationer på simuleringerne er valgt til 10. Dette er en fordobling i
forhold til Sørensen (1999), hvilket reducerer spredningen på estimaterne med en
faktor √2. Det kunne være ønskeligt med yderligere replikationer, men da tidsforbruget for èn simuleringskørsel er en lineær funktion af antallet af replikationer, var
det ikke muligt indenfor de givne tidsrammer.
Der indgår to egenskaber i avlsmålet: ydelse og egenskab 2. Der foruden indgår
ydelse i kernebesætningen (ydelseKB) som egenpræstation i egenskaben ydelse for de
køer, der har gennemført 1. laktation i kernebesætningen. Valget af to egenskaber i
avlsmålet er foretaget for at begrænse projektets omfang, og ved at variere på de
genetiske parametre for egenskab 2 inddrages reelt flere forskellige egenskaber.
Obstidm og Obstidf angiver, hvornår observationer indtræffer i hhv. tyres og hundyrs
liv. Hvor værdien 200 er angivet, indtræffer observationen aldrig. For tyre indtræffer
egenskaberne ydelse og egenskab 2, når tyren er 58 måneder, dvs. når døtrene er i 1.
laktation. For hundyrene indtræder egenskaberne ydelse og ydelseKB efter 35
måneder, dvs. ved avlsværdivurderingen sidst i 1. laktation.
Antallet af simulerede køer beregnes som nherd * nh * PkvierAP. For RDM svarer
dette til 6.000 køer pr. år og for POP2 til 20.000 køer pr. år. For RDM svarer antallet
af simulerede køer til antallet af køer i besætninger, der har leveret tyre til de danske
kvægavlsforeninger de seneste 5 år. De 20.000 køer simuleret i POP2 svarer til en
population på ca. 190.000 køer, som SRB. Antallet af køer i den samlede population
er 26.000, svarende til summen af RDM og POP2.
Størrelsen af kernebesætningen er sat til 100 1. laktationer pr. år for RDM, 200 1. laktationer årligt for POP2 og 300 1. laktationer årligt for den samlede population. For
RDM overstiger kernestørrelsen den aktuelle afprøvningskapacitet i Future Genetics.
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Årsagen til dette er, at prøvesimuleringer i dette projekt har vist, at 25 donorer har
minimal effekt på avlsfremgangen.
RDM og POP2 har ikke ens forhold mellem størrelsen af AP og KB. Det skyldes, at
det er skønnet urealistisk at opstarte en kernebesætning på mere end 200 køer. For
den samlede population er kernestørrelsen lig med summen af RDM-MOET og
POP2-MOET, dvs. 300 1. laktationer.
Fordelingen af hundyr i udgangspopulationerne (Ages_f) er foretaget ligeligt mellem
de tre yngste årgange. Det giver problemer i de første år, da der mangler unge køer
til indsætning i populationen. Da der benyttes en burn_in værdi på 10 år, influerer
dette ikke på de beregnede resultater.
Værdierne Pratio1 og Pratio2 er valgt, så der minimum benyttes 4 tyre i både kernebesætningerne og avlspopulationerne.
Antallet af donorer til ET (n_ET) er sat lig med antallet af 1. års kvier i kernen. Selektionen af donorer foregår på tværs af kvier og 1.kalvskøer i kernen.
Det gennemsnitlige antal kalve pr. ET-donor er valgt til 5 (4 ET + donorens egen),
hvilket er i overkanten af det hidtil opnåede i Future Genetics projektet (Holm, 2000,
pers. med). Ved benyttelse af ET på kvier kan der i gennemsnit forventes 3,5 drægtigheder og 3,2 kalve pr. skylning (Callesen, 2000, pers. med.). Med to skylninger pr.
donor skulle 4 ET kalve pr. donor således være opnåeligt.
Andelen af tyre, der afgår inden selektion pga. andre egenskaber end det samlede
avlsindeks (P_2selm), er sat til 15 %. Dette inkluderer bl.a. sygdom og infertilitet. Når
tyrene er igangsat som ungtyre, regnes der ikke med nogen ufrivillig udsætning.
For hundyr er faktoren 0,15 ligeledes valgt for P_2self. Denne faktor angiver andelen
af hundyr, der årligt afgår ufrivilligt. For hundyr dækker faktoren ikke over infertilitet, da dette medregnes under drgpct, der er sat til 0,9.
Det er valgt at sætte vægtene på selektionsindekset (Vgts2) lig med de sande vægte
på avlsmålet (Vgts) i de gennemførte scenarier. Derved forudsættes det, at der selekteres efter det sande avlsmål.
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5. Resultater
I dette kapitel gennemgås de opnåede resultater fra simuleringsstudiet. Først præsenteres de væsentligste resultater skematisk. Resultaterne angives i avlsfremgang
pr. år. Efterfølgende kommenteres hvilken indflydelse de variable parametre har på
de årlige avlsfremgange. For sammenligning med litteraturen henvises til diskussionen i næste kapitel.
Der blev gennemført i alt seks scenarier, hver med fire delscenarier (1,2,3,4), dvs. i alt
24 simuleringer. I Tabel 5.1 præsenteres den gennemsnitlige årlige genetiske trend
for ydelse og egenskab 2, samt den gennemsnitlige indavlsgrad i år 25.
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Tabel 5.1 Resultater af de seks gennemførte scenarier. Gennemsnitlige årlig ændring for ydelse og egenskab 2 i genetiske spredningsenheder samt gennemsnitlig
indavl i år 25. h2 angiver heritabiliteten for egenskab 2 og rg angiver den genetiske korrelation mellem ydelse og egenskab 2.
Årligt respons (genetisk sd)
Scenarie

Delscenarie

h2

rg

Ydelse

(1)

Egenskab 2

(2)

Indavl
år 25 (3)

1
0,04 -0,3
0,239
-0,037
0,147
2
0,04 0
0,240
0,052
0,148
RDM-KONV
3
0,02 -0,3
0,249
-0,051
0,137
4
0,02 0
0,246
0,040
0,151
1
0,04 -0,3
0,250
-0,012
0,137
2
0,04 0
0,252
0,070
0,147
RDM-MOET
3
0,02 -0,3
0,241
-0,035
0,130
4
0,02 0
0,251
0,050
0,133
1
0,04 -0,3
0,257
-0,014
0,135
2
0,04 0
0,275
0,076
0,153
POP2-KONV
3
0,02 -0,3
0,260
-0,037
0,138
4
0,02 0
0,277
0,039
0,140
1
0,04 -0,3
0,278
-0,021
0,135
2
0,04 0
0,277
0,062
0,137
POP2-MOET
3
0,02 -0,3
0,282
-0,023
0,128
4
0,02 0
0,286
0,039
0,130
1
0,04 -0,3
0,278
-0,022
0,117
2
0,04 0
0,285
0,074
0,126
SAMLET-MOET
3
0,02 -0,3
0,286
-0,027
0,123
4
0,02 0
0,282
0,052
0,124
RDM
1
0,04 -0,3
0,279
-0,002
0,130
POP2
1
0,04 -0,3
0,279
-0,002
0,128
RDM
2
0,04 0
0,286
0,064
0,129
POP2
2
0,04 0
0,285
0,064
0,127
SAMARBRDM
3
0,02 -0,3
0,287
-0,036
0,115
MOET
POP2
3
0,02 -0,3
0,286
-0,035
0,113
RDM
4
0,02 0
0,286
0,064
0,116
POP2
4
0,02 0
0,286
0,064
0,113
(1): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på ydelse er i intervallet: 0,0045 til 0,0083
(2): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på egenskab 2 er i intervallet: 0,0035 til
0,0105
(3): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på indavl er i intervallet: 0,005 til 0,008
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For at lette sammenligneligheden af resultaterne, er det samlede økonomiske respons samt responset for egenskaberne ydelse og egenskab 2 i Tabel 5.2 angivet i
kroner.
Tabel 5.2 Gennemsnitlig årlig økonomisk respons for det samlede avlsmål, ydelse
og egenskab 2 angivet i kroner for de seks gennemførte scenarier med hver fire
delscenarier. Betydningen af delscenarierne fremgår af Tabel 4.3 og Tabel 5.1.
Årligt respons (kroner)
Scenarie

Delscenarie

Samlet avlsmål(1)

Ydelse (2)

Egenskab 2 (3)

1
117
127
-10
2
141
127
15
RDM-KONV
3
122
132
-10
4
138
130
8
1
129
132
-3
2
153
133
20
RDM-MOET
3
120
127
-7
4
143
133
10
1
132
136
-4
2
167
146
21
POP2-KONV
3
130
137
-7
4
154
147
8
1
141
147
-6
2
164
146
17
POP2-MOET
3
146
150
-5
4
159
151
8
1
141
147
-6
2
172
151
21
SAMLET-MOET
3
146
151
-5
4
159
149
10
RDM
1
147
148
0
POP2
1
147
148
-1
RDM
2
169
151
18
POP2
2
169
151
18
SAMARBRDM
3
144
151
-7
MOET
POP2
3
144
151
-7
RDM
4
164
152
13
POP2
4
164
151
13
(1): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på samlet avlsmål er i intervallet: 2,0 til 5,2
kr.
(2): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på ydelse er i intervallet: 2,5 til 4,4 kr.
(3): Spredningen på gennemsnittet af de 10 replikationer på egenskab 2 er i intervallet: 0,5 til 2,6 kr.
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Indenfor de enkelte delscenarier er det, som angivet under tabellerne, moderate
spredninger, der opnås på estimaterne. Det har således stor effekt at øge antallet af
replikationer til 10 i forhold til de 5 replikationer, der blev benyttet af Sørensen
(1999). Ved at øge antallet af replikationer fra 5 til 10 reduceres spredningen på estimaterne med en faktor √2. Der er ligeledes en tendens til, at spredningen reduceres i
takt med øget populationsstørrelse. Det skyldes, at spredningen på estimatet falder
ved flere observationer.
I de følgende afsnit præsenteres resultaterne. Scenarierne er sammenlignet parvist
via LSD-værdier (Rudemo, 1979).
5.1 Genetisk udvikling
I Figur 5.1 illustreres udviklingen over 25 år i samlet økonomisk respons for de seks
scenarier. Som eksempel er valgt delscenarie 1 med h2 på 0,04 for egenskab 2 og rg på
-0,3 mellem egenskab 2 og ydelse.
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Figur 5.1 25 års udvikling i samlet økonomisk respons for RDM-KONV, RDMMOET, POP2-KONV, POP2-MOET, SAMLET-MOET og SAMARB-MOET
angivet i kroner. Som eksempel er valgt delscenarie 1.
Det fremgår af Figur 5.1, at der ikke opnås avlsmæssig fremgang før år 3. Det skyldes, at forældredyrene i år 0, 1 og 2 pga. manglende information er selekteret efter et
indeks baseret på tilfældige tal og har dermed en gennemsnitlig avlsværdi på 0.

59

I år 3 er forældredyrene avlsværdivurderet med den benyttede multi-trait Animal
Model, angivet i afsnit 4.4.2. Specielt avlsværdivurderingen af avlstyrene er årsag til
den store fremgang, da der er høj selektionsintensitet på brugstyre og tyrefædre,
mens selektionsintensiteten på hundyrene er væsentlig lavere. I de første år er det
kun effekten af brugstyre, der slår igennem via hundyrsiden. Effekten af tyrefædrene kommer først i år 9, hvor der ses en tendens til øget respons. Det skyldes, at de
bedste afprøvede tyre født i år 3 får afkom efter brugstyreinsemineringer i år 9. I år 5
er der ligeledes tendens til en øget stigning i samlet respons. Det skyldes, at før omtalte hundyr født i år 3 kælver.
De store spring, der forekommer i Figur 5.1 de første år, har ingen betydning i beregningen af det gennemsnitlige årlige respons, da burn_in er sat til 10 år i parameterfilen, jvf. Tabel 4.6.
5.2 Sammenhæng mellem scenarier og delscenarier
Figur 5.2 illustrerer, hvorledes det samlede økonomiske respons afhænger af populationsstørrelse, avlsstrategi samt genetiske parametre anvendt for egenskab 2. De enkelte scenarier er forbundet i figuren for at kunne illustrere, om der er vekselvirkninger mellem de variable parametre. At punkterne indenfor delscenarierne er forbundet illustrerer således ikke en direkte sammenhæng mellem scenarierne.
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Samlet økonomisk respons (kr. pr. ko pr. år)
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Figur 5.2 Illustration af det samlede økonomiske respons med tilhørende
spredninger for samtlige 24 scenarier, angivet i kr. pr. ko pr. år. De enkelte
scenarier er forbundet i figuren for at illustrere, om der er vekselvirkninger
mellem nogle af de variable parametre. Kurverne viser således ikke et kontinuert
forløb.
Mht. delscenarierne med negativ genetisk korrelation viser Figur 5.2, at der er
forskel i rangeringen af delscenarier med hhv. 0,02 og 0,04 i heritabilitet. Da forskellene ikke er signifikante, antages det, at der ikke er vekselvirkning mellem populationsstørrelse, avlsstrategi og genetiske parametre for egenskab 2. Det antages
derfor i det efterfølgende, at der ikke begås fejl ved at sammenligne scenarierne på
baggrund af gennemsnittet af de fire delscenarier. Hvor der ikke findes forskelle i
gennemsnit, sammenlignes de enkelte delscenarier.
Af Figur 5.2 fremgår, at rangeringen af de enkelte scenarier indenfor delscenarier
følger følgende mønster: RDM-KONV < RDM-MOET < POP2-KONV < POP2-MOET

≤ SAMLET-MOET ≤ SAMARB-MOET. Årsagerne til denne sammenhæng diskuteres
i de efterfølgende afsnit.

61

5.3 Effekt af populationsstørrelse

Samlet økonomisk respons (kr.)

Populationsstørrelsen er fundet at have stor effekt på det samlede økonomiske
respons. I Figur 5.3 illustreres det samlede årlige økonomiske respons for de seks
scenarier beregnet som gennemsnit af de fire delscenarier.
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Figur 5.3 Samlet årlig økonomisk respons (kr./ko/år) med tilhørende spredninger
på estimatet for de seks scenarier, beregnet som gennemsnit af de fire delscenarier.
Som det fremgår af Figur 5.2 og Figur 5.3, er der større forskel i samlet årlig økonomisk respons mellem RDM-KONV og POP2-KONV samt RDM-MOET og POP2MOET, end mellem POP2-MOET og SAMLET-MOET eller POP2-MOET og SAMARB-MOET. Det samlede økonomiske respons er signifikant (p<0,001) højere for
POP2-MOET, SAMLET-MOET og SAMARB-MOET i forhold til RDM-MOET.
SAMLET-MOET er derimod kun signifikant (p<0,01) bedre end POP2-MOET i
delscenarie 2, mens SAMARB-MOET er signifikant (p<0,05) bedre end POP2-MOET i
både delscenarie 1 og delscenarie 2.
POP2-KONV opnår i gennemsnit af de fire delscenarier et respons, der er 16 kr. (ca.
13%) større pr. ko pr. år end RDM-KONV. For MOET- avlsplanerne er differencen
mellem RDM og POP2 ligeledes 16 kr. pr. ko pr. år (ca. 12%) i POP2's favør.
POP2-MOET opnår kun en mindre (ikke signifikant) gevinst ved at blive lagt
sammen med RDM-MOET under dannelse af SAMLET-MOET. I gennemsnit øges
det samlede økonomiske respons 2 kr. pr. ko pr. år (1,3%) fra 152 til 154 kr. for POP2-
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MOET, mens RDM-MOET vinder 18 kr. pr. ko pr. år (13,5 %) fra 136 til 154 kr. ved at
blive lagt sammen med POP2-MOET.
Alt i alt viser resultaterne, at populationsstørrelsen er mest begrænsende for avlsmæssig fremgang ved små populationer. Effekten af at øge en population med et
givet antal køer falder i takt med populationens størrelse.
5.3.1 Effekt på ydelse
Da ydelse giver det klart største bidrag til det samlede økonomiske respons, er effekten af populationsstørrelse stort set ens for ydelse og samlet økonomisk respons. Der
opnås således signifikant (p<0,01) større ydelsesfremgang i POP2-MOET, SAMLETMOET og SAMARB-MOET i forhold til RDM-MOET.
En øget populationsstørrelse betyder, at selektionsintensiteten øges blandt avlstyrene. Da der er positiv sammenhæng mellem genetisk variation og responset ved en
given stigning i selektionsintensiteten, er dette en fordel for egenskaben ydelse, der
har den største genetiske variation. Det skyldes definitionen af heritabiliteten i
DAIRYSIM, hvor den fænotypiske variation holdes konstant på 1. Derved er heritabiliteten og den genetiske variation identiske.
5.3.2 Effekt på egenskab 2
Sammenlignes gennemsnittet af de fire delscenarier på tværs af scenarier, er der ikke
noget entydigt billede med hensyn til respons i egenskab 2. RDM-KONV opnår det
klart dårligste resultat. Det skyldes hovedsageligt delscenarie 1 og 3, hvor responset
er signifikant (p<0,05) dårligere end tilsvarende delscenarier i de 5 øvrige scenarier.
De andre scenarier er meget ens. Hvor egenskaberne er ukorrelerede opnår RDMMOET samme eller større fremgang end POP2-KONV og POP2-MOET.
Det kan bl.a. skyldes, at den store fremgang for ydelse i POP2 reducerer egenskab 2's
relativt lille bidrag til det samlede indeks. Ydelsens større økonomiske vægt pr.
genetisk spredningsenhed kan forårsage, at tyre meget overlegne mht. ydelse kan
selekteres som tyrefædre, selvom de har negativ avlsværdi for egenskab 2.
5.4 Effekt af avlsstrategi
Der ses en positiv effekt på samlet økonomisk respons af at benytte en MOET-avlsplan. Både RDM og POP2 opnår i gennemsnit af delscenarierne en øget fremgang på
det samlede avlsmål på 7 kr. pr. ko pr. år (ca. 5 %) ved at benytte en MOET-avlsplan
fremfor en konventionel. Kun fremgangen for POP2 er signifikant (p<0,05).
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5.4.1 Effekt på ydelse
I kernebesætningen benyttes en heritabilitet på 0,42 for egenskaben ydelse. Derved
øges sikkerheden på tyremødrenes avlsværdital for ydelse, hvilket giver en øget
fremgang for egenskaben. Kun for POP2-MOET, delscenarie 1 og 3 er der fundet signifikant (p<0,05) større fremgang end i den tilsvarende konventionelle avlsplan. I
delscenarie 3 indenfor RDM er der tendens til højere ydelse i den konventionelle
avlsplan. Det har ikke været muligt af forklare denne afvigelse.
5.4.2 Effekt på egenskab 2
RDM-MOET opnår i alle delscenarier et mere fordelagtigt respons end RDM-KONV
mht. egenskab 2, ligesom POP2-MOET opnår større respons end POP2-KONV i delscenarie 3.
Dette stemmer ikke overens med det forventede, da der i MOET-avlsplanerne lægges større vægt på ydelse, via den højere heritabilitet i kernen. I delscenarie 1 og 3,
hvor egenskaberne er negativt korrelerede, kunne der derfor forventes et mindre
respons i egenskab 2 i MOET-avlsplaner i forhold til konventionelle avlsplaner.
5.5 Effekt af genetiske parametre
Alle scenarier viser størst samlet årlig økonomisk respons for delscenarier, hvor
ydelse og egenskab 2 er ukorrelerede og egenskab 2 har en heritabilitet på 0,04.
Næstbedste resultat er for alle scenarier kombinationen af ukorrelerede egenskaber
og en heritabilitet på 0,02. Øget heritabilitet for egenskab 2 er alt andet lige en fordel,
når egenskaberne er ukorrelerede.
5.5.1 Ydelse
Responset i ydelse er ikke tydeligt påvirket af de genetiske parametre for egenskab
2, og viser varierende tendenser i de forskellige scenarier. Der er en tendens til, at
det mindste respons for ydelse opnås i delscenarie 1, hvor der lægges større vægt på
egenskab 2, og der er negativ genetisk korrelation mellem de to egenskaber i
avlsmålet.
Når der selekteres efter to egenskaber, reduceres fremgangen på den enkelte egenskab i forhold til maksimal fremgang. Jo større vægt på den anden egenskab, jo
mindre fremgang kan forventes for den første egenskab, med mindre der er positiv
korrelation. Når der ikke ses forskel på delscenarie 2, 3 og 4 mht. ydelse, kan det
skyldes, at forskellen i egenskab 2's heritabilitet i delscenarierne ikke er stor nok til
væsentligt at ændre vægten af ydelse i selektionen.
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5.5.2 Egenskab 2
Det største respons for egenskab 2 opnås ligesom for samlet økonomisk respons, når
egenskaben er ukorreleret til ydelse.
Ved begge niveauer af den genetiske korrelation opnås i alle scenarier (jvf. Tabel 5.1)
det højeste genetiske niveau for egenskab 2, hvor heritabiliteten er 0,04. Dette stemmer overens med det forventede, da selektionstrykket på egenskaben øges i takt
med heritabiliteten.
I Figur 5.4 illustreres den genetiske trend for egenskab 2 over 25 år. Værdierne angives i genetiske spredningsenheder for hvert af de fire delscenarier. Som eksempel er
valgt SAMLET-MOET.
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Figur 5.4 Genetisk udvikling over 25 år for egenskab 2 illustreret for alle fire
delscenarier for SAMLET-MOET. Udviklingen er angivet i genetiske
spredningsenheder.
Som det fremgår af Figur 5.4, opnås der meget forskelligt respons på egenskab 2 afhængig af den genetiske korrelation til ydelse. Hvor den genetiske korrelation til
ydelse er 0, opnås en stor genetisk fremgang, mens der opnås en mindre tilbagegang,
hvor der er negativ korrelation. Heritabiliteten har mindre betydning, da der ikke er
signifikante forskelle mellem hhv. scenarie 1 og 3 samt 2 og 4.
Den store forskel mellem ukorrelerede og negativt korrelerede egenskaber indikerer,
at det i avlsplansimuleringer er meget vigtigt at benytte korrekt estimerede genetis-
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ke korrelationer for egenskaberne i avlsmålet. Resultaterne tyder på, at et korrekt
estimeret niveau for heritabiliterne er af mindre betydning.
I DAIRYSIM angives de økonomiske vægte som kr. pr. fænotypisk spredningsenhed, jvf. afsnit 4.3.3.3. Derfor er de økonomiske vægte pr. genetisk spredningsenhed
for egenskab 2 ens for delscenarie 1 og 2 og ligeledes ens for delscenarie 3 og 4. Rangeringen af to delscenarier med forskellig heritabilitet kan således være forskellig
afhængig af, om responset i egenskab 2 angives i genetiske spredningsenheder eller
kroner.
Ændret heritabilitet for egenskab 2
For RDM-MOET er der gennemført et scenarie, hvor heritabiliteten for egenskab 2
øges til 0,08, og egenskaben er ukorreleret til ydelse. Den økonomiske vægt pr. fænotypisk spredningsenhed er uændret i forhold til de øvrige scenarier. Derved opnås
en samlet årlig fremgang, der er hhv. 9 og 19 kr. større pr. ko end for tilsvarende scenarier med heritabiliteter på 0,04 og 0,02. Fremgangen i ydelse reduceres med 4 kr.
(ikke signifikant), mens fremgangen i egenskab 2 bliver 32 kr. pr. ko pr. år, eller en
stigning på hhv. 12 og 22 kr. pr. ko. pr. år. Resultatet indikerer som tidligere kommenteret, at ved en genetisk korrelation på 0, er egenskab 2 meget følsom overfor
ændringer i heritabiliteten. Det øgede respons skyldes bl.a. den øgede økonomiske
vægt pr. genetisk spredningsenhed, svarende til en større sikkerhed på indekset.
Økonomiske vægte
For delscenarie 1 i RDM-MOET er der gennemført et ekstra scenarie, hvor der i selektionsindekset (Vgts2) ikke lægges vægt på egenskab 2, men hvor egenskab 2
stadig har en sand økonomisk værdi på 1.400 kr. pr. fænotypisk spredningsenhed.
Resultatet viser et reduceret samlet respons på 15 kr. pr. ko pr. år, sammenlignet
med scenariet, hvor den “sande” økonomiske vægt for egenskab 2 benyttes. Fremgangen i ydelse blev øget med 8 kr. pr. ko pr. år. Det svarer til, at der opnås 94% af
den maksimale genetiske fremgang i ydelse, når egenskab 2 indgår i avlsmålet i
delscenarie 1. Den årlige tilbagegang for egenskab 2 blev øget med 23 kr. til i alt -26
kr. pr. ko pr. år.
5.6 Indavl
Indavlen er fulgt i alle scenarier. I DAIRYSIM antages det, at alle dyr i basepopulationen er ubeslægtede. Dette er en forsimpling af virkeligheden, men det
viser alligevel, hvordan tendensen i indavlen er.
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Figur 5.5 viser udviklingen over 25 år i indavlsgrad for de seks scenarier. Delscenarie
4 med en heritabilitet på 0,02 og en genetisk korrelation på 0 benyttes som eksempel.
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Figur 5.5 Udvikling i indavl over 25 år for de seks gennemførte scenarier.
Delscenarie 4 benyttes som eksempel.
Det fremgår af Figur 5.5, at der ikke forekommer indavl før år 7. Det skyldes, at i år 7
fødes de første kalve efter brugstyre med kendt afstamning. Til og med år 5 insemineres der alene med brugstyre fra basepopulationen, hvor der er ukendt afstamning.
Det fremgår desuden af Figur 5.5, at indavlen varierer afhængig af scenarie.
Forskellen ses endnu tydeligere i Figur 5.6, hvor den gennemsnitlige årlige procentvise stigning i indavlsgraden fra år 10 til år 25 angives for alle gennemførte delscenarier. For hvert delscenarie angives spredningen på estimatet. De eksakte indavlsgrader efter 25 år er angivet i Tabel 5.1.
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Figur 5.6 Gennemsnitlig årlig stigning i indavlsgraden fra år 10 til år 25 for alle 24
delscenarier. Indavlen angives i procent. Figuren viser gennemsnittet af de 10
replikationer med tilhørende spredninger på de 10 replikationer.
Af Figur 5.6 og Tabel 5.1 fremgår, at øget populationsstørrelse medfører mindre
indavl. Dette stemmer overens med teorien i afsnit 3.6.1. Der er fundet signifikant
(p<0,05) lavere indavl i SAMLET-MOET og SAMARB-MOET sammenlignet med
RDM-KONV, RDM-MOET og POP2-KONV.
5.6.1 Effekt af avlsstrategi
Der er tendens til reduceret indavl i MOET-planer i forhold til konventionelle avlsplaner. Det skyldes, at der skal insemineres med mindst fire tyre pr. år i kernebesætningen. Grundet den assortative parring, kan samme tyr benyttes til de hhv. 1.500 og
5.000 bedste hundyr i RDM's og POP2's konventionelle avlsplan, hvis restriktionerne
mht. indavl tillader det. Derved kan samme tyr i realiteten være far til en hel generation af ungtyre, hvorved indavlsgraden bliver størst i den konventionelle avlsplan.
Kun ved delscenarie 1 i POP2 er der ingen forskel i indavl mellem en MOET-avlsplan og en konventionel avlsplan.
I SAMARB-MOET opnås der indenfor delscenarier samme indavlsgrad i begge populationer, men signifikant (p<0,05) større indavl i delscenarie 1 og 2 i forhold til
delscenarie 3 og 4. Der kunne forventes ca. samme indavlsstigning som i SAMLETMOET. Der er dog en tendens til større indavl i SAMARB-MOET i delscenarie 1 og
mindre indavl i delscenarie 3 og 4.
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5.6.2 Effekt af genetiske parametre
Indavlstigningen i delscenarie 2 i POP2-KONV er som angivet i Figur 5.6 ca. 0,8% pr.
år. Værdien er således den største indavlsgrad, der opnås i simuleringerne. Værdien
dækker over årlige stigninger i indavlsgraden i intervallet 0,57 til 1,0 % i de 10 replikationer. Det er derfor vanskeligt, at drage konklusioner på baggrund af denne
værdi.
Der synes at være en tendens til, at der er størst indavlsgrad i delscenarie 2, hvor der
også opnås størst samlet økonomisk respons. Mellem de øvrige tre delscenarier varierer billedet mere. Umiddelbart er det vanskeligt at forklare, hvorfor indavlen i
netop delscenarie 2 er større end i andre delscenarier.
Færre tyrefædre i kernen
Delscenarie 1 for RDM-MOET er som supplement gennemført med en parameterværdi for Pratio1 på 50, så der skal insemineres med mindst to tyre i kernen. Denne
ændring førte ikke til ændret økonomisk respons, men en signifikant (p<0,05) stigning i indavlsgraden. Det indikerer, at det vil være ufordelagtigt at reducere antallet
af tyrefædre i kernen til 2.
5.7 Genetisk variation
Som diskuteret i kapitel 2, er genetisk variation en forudsætning for avlsmæssig
fremgang. Derfor er det vigtigt at bevare en genetisk variation i populationen. I
Figur 5.7 ses udviklingen i genetisk variation over 25 år for de seks scenarier, med
egenskaben ydelse og delscenarie 4 som eksempel.
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Figur 5.7 Udviklingen i genetisk variation over 25 år for egenskaben ydelse for
delscenarie 4 i hver af de 6 scenarier.
Det fremgår af Figur 5.7, at udviklingen i genetisk variation over tid følger “Bulmerkurverne”, der er diskuteret i afsnit 2.2. Som angivet af Bulmer (1971) og Dekkers
(1992a), når kurven et forholdsvis stabilt niveau efter 4 år. Reduktionen, der sker
derefter, skyldes indavl.
I år 5 er der tendens til en stor stigning i kurven. Stigningen skyldes sandsynligvis, at
der i år 5 kommer nye ubeslægtede fædre til afkommet. Afkom født i år 3 og 4 kan
have ens fædre. I år 5 kælver kvierne født i år 3, og der er derfor valgt nye tyre som
fædre til disse kalve pga. indavlsrestriktionerne, jvf. afsnit 4.4.2. Derved kommer der
afkom efter nye ubeslægtede tyre, hvorved den genetiske variation øges.
Den genetiske varians ses i Figur 5.7 at blive reduceret mest for RDM-KONV, hvor
der også er størst stigning i indavl. Udfra formel [2.8] er det desuden beregnet, at
indavlen har bidraget med ca. 25 % af den samlede variansreduktion frem til år 25.
Resten skyldes reduceret varians som følge af selektion. I tidsintervallet mellem år 0
og år 25 er reduktionen i genetisk variation i intervallet 25 % til 31 % for ydelse for
alle scenarier. For egenskab 2 er reduktionen i intervallet 15 % til 20 %.
Variationen reduceres således mest for egenskaben ydelse, da der grundet den høje
heritabilitet er størst selektionspres på denne egenskab.
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5.8 Raceandele
I scenarierne, hvor der udveksles sæd af de bedste tyre, følges genandelene for hver
af de to racer gennem generationerne. På den måde kan det iagttages, om den ene
race bliver totalt dominerende, eller om der opnås en ligevægt i raceandele. Tabel 5.3
viser hvorledes raceandelene ændres over tid indenfor hver af racerne.
Tabel 5.3 Udvikling i raceandele for hver af de fire delscenarier i scenariet
SAMARB-MOET. Tabellen viser, hvorledes raceandelene ændres gennem årene
for RDM og POP2, når tyrefædre og brugstyre kan selekteres frit på tværs af de to
populationer.
År

Delscenarie 1

Delscenarie 2

RDM

Delscenarie 3

POP2

RDM

RDM

POP2

RDM POP2

RDM

POP2

POP2
RDM

RDM

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

5

0,39

0,61

0,07

0,93

0,43

0,57

0,12

0,88

10

0,25

0,75

0,14

0,86

0,25

0,75

0,14

15

0,17

0,83

0,14

0,86

0,18

0,82

20

0,15

0,85

0,14

0,86

0,18

25

0,15

0,85

0,14

0,86

0,17

POP2 RDM

Delscenarie 4

POP2
POP2

RDM

POP2

RDM

POP2

RDM

POP2

RDM

POP2

0

0

1

1

0

0

4

0,39

0,61

0,08

0,92

0,43

0,57

0,11

0,89

0,86

0,29

0,71

0,18

0,82

0,32

0,68

0,21

0,79

0,15

0,85

0,22

0,78

0,18

0,82

0,26

0,74

0,22

0,78

0,82

0,17

0,83

0,17

0,83

0,16

0,84

0,25

0,75

0,24

0,76

0,83

0,17

0,83

0,17

0,83

0,16

0,84

0,25

0,75

0,25

0,75

Det fremgår af Tabel 5.3, at racerne tilnærmelsesvis opnår ligevægt i raceandele allerede efter 10 år, mens ligevægten optræder fuldt ud efter 20 år. Den store import af
sæd til RDM i de første år, betyder, at raceandelen af RDM reduceres voldsomt.
Allerede efter 5 år med import af tyresæd, er raceandelen af POP2 i de fødte kalve
hos RDM ca. 60 %, mens den gennemsnitlige andel af RDM-gener kun er 10 % for
kalve født i POP2. Årsagen er, at den store race, med flere afprøvede tyre, har større
chancer for at fremavle gode brugstyre og tyrefædre.
Det kan konkluderes, at RDM som den lille race, mister en stor del af generne til
fordel for POP2. Den frie udveksling af brugstyresæd, hvor brugstyre og tyrefædre
benyttes uanset, hvor de er afprøvet, vil give størst avlsmæssig fremgang. Hvis der
udelukkende sættes restriktion på antallet af tyrefædre fra den anden population,
bliver racefordelingen på sigt alligevel som angivet i Tabel 5.3.
Grundet samarbejdet opnår RDM lige så stor avlsmæssig fremgang som POP2.
Derfor vedbliver RDM at kunne fremavle brugstyre, der kan konkurrere med brugstyrene fra POP2. Gennem alle år benyttes der i gennemsnit af de 10 replikationer i
begge populationer ca. 25 % brugstyresæd fra tyre afprøvet i RDM-populationen.
Dette svarer ca. til forholdet mellem de to populationer i antallet af køer. Tilfældig-
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heder afgør, hvor de gode tyre fødes. Der er derfor en meget stor spredning på fordelingen af brugstyreinsemineringer, mellem de enkelte replikater.
5.9 Generationsinterval
Generationsintervallet er i gennemsnit ca. 6,4 år for brugstyrene og 3,4 år for køerne i
SAMARB-MOET og SAMLET-MOET. Der er tendens til et lidt højere generationsinterval blandt brugstyre ved RDM-KONV og RDM-MOET. Det skyldes at selektionsintensiteten er lavere, og at der opnås mindre genetisk fremgang i forhold til de
større populationer. Sandsynligheden, for at en tyr benyttes flere sæsoner, er derved
størst i de små populationer.
5.10 Avlsmål
Som supplement til scenarierne i Tabel 5.1 og 5.2 er der gennemført seks ekstra
simuleringer, hvor der i SAMARB-MOET ændres på avlsmålene for POP2-MOET.
Simuleringerne er gennemført for kort at illustrere, hvad der sker, når samarbejdende populationer ikke har ens avlsmål. Emnet kunne behandles yderligere, men pga.
projektets omfang er afsnittet afgrænset meget.
De seks simuleringer er alle gennemført med en genetisk korrelation mellem ydelse
og egenskab 2 på -0,3. Da det i de øvrige scenarier er fundet, at ydelse udgør langt
størstedelen af det samlede respons, er der suppleret med en heritabilitet på 0,08 for
at lægge mere vægt på egenskab 2. De sande økonomiske vægte er ens i populationerne, så resultaterne er sammenlignelige.
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I Tabel 5.4 angives de alternative økonomiske vægte for POP2-MOET benyttet til de
ekstra scenarier.
Tabel 5.4 Sande økonomiske vægte og vægte benyttet i avlsmålet for POP2-MOET
i de supplerende simuleringer. De økonomiske vægte er angivet som kr. pr. fænotypisk spredningsenhed. For alle simuleringerne er den genetiske korrelation
mellem ydelse og egenskab 2 –0,3.
h2

Sande økonomiske vægte (kr.)

Økonomiske vægte i avlsmål (kr.)

Egenskab 2

Ydelse

Egenskab 2

Ydelse

Egenskab 2

1

0,08

1.000

1.400

1.000

0

2

0,04

1.000

1.400

1.000

0

3

0,02

1.000

1.400

1.000

0

4

0,08

1.000

1.400

800

2.000

5

0,04

1.000

1.400

800

2.000

6

0,02

1.000

1.400

800

2.000

Simulering

I simulering 1-3 angiver POP2-MOET en population, hvor der kun lægges vægt på
ydelse i avlsmålet, men observationerne for egenskab 2 er tilstede, da de kan benyttes i avlsværdivurderingen i RDM-MOET.
I simulering 4-6 angiver POP2-MOET en population, der i avlsmålet lægger stor
vægt på funktionelle egenskaber og mindre vægt på ydelse.
På trods af racernes forskellige avlsmål, er det de “rigtige” avlstyre, der benyttes i
den enkelte population. Det skyldes, at avlstyrene uanset nationalitet selekteres efter
et indeks svarende til populationens eget avlsmål. Det antages derved, at tyrene kan
avlsværdivurderes korrekt på tværs af landegrænser. I praksis er dette næppe realistisk, når der importeres sæd fra racer med mangelfuld registrering af de funktionelle egenskaber.
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I Tabel 5.5 angives de simulerede avlsmæssige ændringer for de to populationer,
afhængig af avlsmålet i POP2-MOET.
Tabel 5.5 Årlig ændring af samlet økonomisk respons, ydelse og egenskab 2 for
RDM-MOET og POP2-MOET i hver af de seks ekstra simuleringer. Responset er
angivet i kr. pr. ko pr. år. Forudsætningerne for de seks simuleringer fremgår af
Tabel 5.4.
RDM-MOET

POP2-MOET

Simulering

Samlet
respons (kr.)

Ydelse
(kr.)

Egenskab 2
(kr.)

Samlet
respons (kr.)

Ydelse
(kr.)

Egenskab 2
(kr.)

1

136

141

-5

128

158

-30

2

146

161

-15

142

164

-20

3

144

160

-16

143

160

-17

4

152

129

23

151

117

34

5

147

139

8

146

135

11

6

138

141

-3

137

138

-1

5.10.1 Effekt af forskelligt avlsmål
I simulering 2 og 3 i Tabel 5.5 opnår RDM-MOET stort set samme samlede økonomiske respons som hhv. delscenarie 1 og 3 i SAMARB-MOET (jvf. Tabel 5.1). Responset for POP2-MOET er dog reduceret og sammensætningen af det samlede
økonomiske respons er ændret for begge racer. Der opnås signifikant (p<0,01) større
økonomisk fremgang for ydelse og signifikant (p<0,01) større økonomisk tilbagegang for egenskab 2 i forhold til resultaterne for SAMARB-MOET angivet i Tabel 5.2.
Forskellen i egenskab 2 mellem de to populationer stiger i takt med heritabiliteten
for egenskab 2.
I simulering 5 opnår RDM-MOET samme samlede avlsmæssige fremgang som i
SAMARB-MOET, delscenarie 1, men sammensætningen af responset er ændret. Der
opnås en øget fremgang for egenskab 2 på 8 kr., og en tilsvarende mindre fremgang i
ydelse. I simulering 6 med en heritabilitet på 0,02 opnår RDM-MOET en reduceret
fremgang på 6 kr. pr. ko pr. år i forhold til SAMARB-MOET, delscenarie 3. Ved den
høje heritabilitet på 0,08 i simulering 4 opnår RDM-MOET et samlet økonomisk
respons på 152 kr. pr. ko pr. år, og en fremgang for egenskab 2 på 23 kr. pr. ko pr. år,
selvom der er negativ korrelation mellem ydelse og egenskab 2.
Resultaterne angivet i Tabel 5.5 for simulering 4-6 viser, at der på trods af negativ genetisk korrelation mellem egenskaberne kan opnås fremgang for “lavheritabilitets-
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egenskaben”, hvis den vægtes højt nok i avlsmålet. Det viser desuden, at det er vigtigt at inddrage en funktionel egenskab, der er negativt korreleret til ydelse, i avlsmålet. Simulering 1 viser tydeligt, hvor forskelligt de to racer udvikler sig, selvom
RDM-MOET påvirkes af avlsmålet i POP2-MOET.
Det fremgår af Tabel 5.5, at RDM i store træk overtager avlsmålet fra racen, der samarbejdes med, selvom RDM bevarer det oprindelige avlsmål i indekset, der selekteres efter. Årsagen er, at POP2 er ca. 3 gange større end RDM og har derfor større
indflydelse på den avlsmæssige trend.
Dette sker på trods af, at alle importtyre er korrekt avlsværdivurderet efter RDMMOET's avlsmål, inden de benyttes i RDM-MOET-populationen. Var importtyrene i
simulering 1-3 selekteret efter hjemlandets avlsmål, og derved selekteret uden hensyntagen til egenskab 2, ville tilbagegangen i egenskab 2 for RDM-MOET være øget
betydeligt, og racen følger derved reelt ikke sit eget avlsmål.
Genandele og tyrebenyttelse
Der er tendens til, at andelen af RDM-gener bevares på et højere niveau i RDM, når
der er forskelligt avlsmål. For RDM-MOET øges andelen af RDM-gener til ca. 25 % i
år 25, hvilket er 8-10 % højere i forhold til tallene angivet i Tabel 5.3. For POP2 bevares genandelene stort set som angivet i Tabel 5.3, med en lille tendens til øget RDMandel.
Tyrebenyttelsen er ændret væsentlig i forhold til SAMARB-MOET. Specielt i simulering 1, hvor der oparbejdes en stor forskel i genetisk niveau mellem de to populationer, benyttes der i RDM-MOET efterhånden en stor overvægt af egne tyre. Det skyldes, at der efterhånden er få tyre fra POP2-MOET, der kan leve op til RDM’s avlsmål. Modsat benyttes der færre RDM-tyre i POP2-MOET i forhold til SAMARBMOET, hvor der er ens avlsmål.
Indavl
Der er tendens til, at indavlsstigningen reduceres, når avlsmålene er forskellige. Indavlsgraden i år 25 er ca. 0,11, hvilket svarer til ca. 0,55 % stigning i indavl pr. år. Der
er tendens til mindst indavl i simulering 1, hvor der er størst forskel i samlet økonomisk respons mellem populationerne og også mindst korrelation mellem avlsmålene.
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6. Diskussion
Resultaterne fra det gennemførte simuleringsstudie viser, at den avlsmæssige fremgang kan øges, hvis to populationer samarbejder eller fusionerer i stedet for hver
især at fungere som en lukket avlspopulation. Den største forøgelse i den avlsmæssige fremgang opnås for den mindste population. Effekten af samarbejde eller sammenlægning er mere moderat for den større population. Det har ligeledes stor betydning for den avlsmæssige fremgang, om de to egenskaber i avlsmålet har negativ
eller ingen genetisk korrelation, og om de samarbejdende racer selekterer efter
samme avlsmål. Der er desuden fundet større samlet fremgang i MOET-planer end i
konventionelle avlsplaner.
Resultater fra litteraturen
Der er ikke fundet andre stokastiske simuleringsstudier i litteraturen, der inddrager
flere populationer. Der findes derimod flere deterministiske simuleringsstudier, der
sammenligner effekt af populationsstørrelse og enkelte, der sammenligner forskellige samarbejdsstrategier. Ingen af disse tager højde for indavl.
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I Tabel 6.1 er forudsætninger og resultater for sammenlignelige kilder fra litteraturen
kort angivet. Efterfølgende kommenteres og sammenlignes kilderne med de opnåede resultater i nærværende projekt.
Tabel 6.1 Kortfattet oversigt over sammenlignelige simuleringsstudier fra litteraturen. De vigtigste resultater er anført. For yderligere forklaring henvises til efterfølgende diskussion eller kilden.
Metode

Stokastisk

Egenskaber i
avlsmål
S-indeks m. 10

400.000 (SDM) incl.

egenskaber

1.500 køer i åben kerne

Ydelse
Deterministisk

Kælvningsevne
Malkeorganer
Mastitisresistens

Deterministisk

Populationsstørrelse

162 kr.

129 kr.

200.000 (SRB)

147 kr.

50.000 + 250.000

151 kr.

S-indeks m. 11

55.000

egenskaber

(RDM)

5 egenskaber

pr. ko

50.000 (RDM)

200.000 (SRB)
Deterministisk

Årlig fremgang

109 kr.

Kilde

Sørensen, 1999

Nielsen, 1998

Christensen &
Pedersen, 1997

100 (2)

200.000 (1)

107

700.000 (nordisk-rød)

109

50.000

67 kr.

200.000

79 kr.

Lindhé &
Philipsson, 1996

Ydelse
Kælvningsevne
Deterministisk

Malkeorganer
Hunlig frugtbarh.

Christensen, 1995

Sundhed
Stokastisk

Ydelse

650.000
240 køer i åben kerne

0,267 σA

Schrooten et al.,
1993

1): Udveksling af tyrefædre på tværs af nordiske røde malkekvægpopulationer.
2): Relative værdier

Generelt er der god overensstemmelse mellem resultaterne i nærværende projekt og
resultater fra litteraturen angivet i Tabel 6.1.
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Sørensen (1999) simulerede i et stokastisk simuleringstudie en population på 400.000
køer svarende til SDM. I kernen var det muligt at gennemføre fysiologiske funktionsprøver og ET. Der blev selekteret efter et S-indeks svarende til det danske. Ved
brug af en åben kerne, hvor fysiologiske funktionsprøver og OPU ikke blev benyttet,
kunne der opnås et samlet årligt økonomisk respons på 166 kr. pr. ko ved en døtregruppestørrelse på 80. Ved en døtregruppestørrelse på 160 blev det samlede økonomiske respons på 158 kr. pr. ko pr. år. I dette projekt opnås i gennemsnit af de fire
delscenarier for POP2-MOET et samlet økonomisk respons på 152 kr. pr. ko pr. år.
Forskellen mellem resultaterne skyldes, at Sørensen (1999) inddrog flere egenskaber
i avlsmålet, benyttede en større kerne og ikke mindst afprøvede flere tyre. Sørensen
(1999) opnåede en fremgang for egenskaben ydelse på hhv. 116 og 108 kr. pr. ko pr.
år i de to scenarier svarende til 70 % af det samlede respons. Den resterende del af
den samlede fremgang stammede derfor fra andre egenskaber i S-indekset.
I dette projekt er der for POP2-MOET opnået en gennemsnitlig ydelsesfremgang på
149 kr. pr. ko pr. år svarende til 98 % af det samlede økonomiske respons. De færre
egenskaber i avlsmålet i nærværende projekt betyder således, at der lægges mere
vægt på ydelse, som får større andel af det samlede økonomiske respons.
Sørensen (1999) benyttede en ufrivillig afgangsrate på 0,05 mod 0,15 for begge køn i
dette projekt, hvilket ligeledes kan være en medvirkende årsag til det mindre
respons opnået i nærværende projekt.
Egenskab 2 i delscenarie 1 svarer, med en genetisk korrelation til ydelse på -0,3 og en
heritabilitet på 0,04, til egenskaben mastitisresistens benyttet af Nielsen (1998), der
ikke korrigerede for indavl eller Bulmer-effekt. For ydelse er der ligeledes overensstemmelse, ligesom der er benyttet ens økonomiske vægte.
I dette projekt er der i gennemsnit af de fire delscenarier for RDM-KONV opnået
samme resultat som for RDM i Nielsen (1998), mens POP2-KONV i gennemsnit har
opnået et resultat, der er én krone lavere end SRB. At der er stor overensstemmelse
mellem POP2-KONV og SRB er ikke tilfældigt, da POP2 mht. til populationsstørrelse
og antal ungtyre i stor udstrækning svarer til SRB.
Ved sammenlægning af to populationer på hhv. 50.000 køer (129 kr. pr. ko pr. år) og
250.000 køer (149 kr. pr. ko pr. år) opnåede Nielsen (1998) en samlet økonomisk
fremgang på 151 kr. pr. ko pr. år. I dette projekt er der i gennemsnit opnået en
fremgang på 154 kr. pr. ko pr. år for SAMLET-MOET, der svarer til en population på
ca. 250.000 køer. Forskellen i respons kan skyldes udnyttelsen af ET og højere
heritabilitet for ydelse i kernen i SAMLET-MOET. Det tyder derved på, at udnyttelsen af en åben MOET-kerne i dette projekt har større positiv effekt end den ekstra
populationsstørrelse på ca. 50.000 køer i Nielsen (1998).
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I gennemsnit af de fire delscenarier har RDM-MOET og POP2-MOET opnået en øget
fremgang på hhv. 13,4 % og 1,3 % ved sammenlægning til SAMLET-MOET. Nielsen
(1998) opnåede en fremgang for RDM på 14,3 % og 0,9 % for en race på 250.000 køer
ved sammenlægning af de to racer. Det vil sige, at der er meget stor overensstemmelse mellem de opnåede resultater i de to simuleringsstudier. Overensstemmelsen
er også højere end forventet, idet nærværende stokastiske simuleringer, hvor der
tages højde for variansreduktion skulle forventes at give mindre avlsfremgang. En
mulig årsag til de samstemmende resultater er, at der i nærværende undersøgelse
simuleres mere effektive avlsplaner, hvilket opvejer den mindre fremgang som følge
af hensyntagen til variansreduktion.
Christensen & Pedersen (1997) opnåede for RDM et samlet økonomisk respons, der
er 20 kr. mindre end RDM-KONV. Årsagen er, at Christensen & Pedersen (1997) benyttede økonomiske vægte for ydelse og mastitisresistens på hhv. 463 kr. og 155 kr.
pr. genetisk spredningsenhed. Dette er væsentlig lavere end de økonomiske vægte,
der er benyttet for ydelse og egenskab 2 i dette projekt, jvf. Tabel 4.4.
Multipliceres de økonomiske vægte fra Christensen & Pedersen (1997) med de
opnåede genetiske fremgange for RDM-KONV opnås en gennemsnitlig økonomisk
fremgang på 112 kr. pr. ko pr. år, hvilket er meget tæt de 109 kr. opnået af Christensen & Pedersen (1997).
Den større fremgang, der er opnået i nærværende projekt, kan skyldes, at Christensen & Pedersen (1997) benyttede generationsintervaller på 4,5 år for tyremødre.
Dette er ca. 1,2 år større end i RDM-KONV. Derimod kan inddragelsen af indavl og
“Bulmer-effekt” i dette projekt reducere det genetiske respons.
Lindhé & Philipsson (1996) sammenlignede tre forskellige avlsplaner for en population på 200.000 køer svarende til SRB. De fandt en øget fremgang på 7 %, hvis SRB
selekterede tyrefædre på tværs af de nordiske røde populationer med i alt 700.000
køer. Fremgangen kunne øges yderligere 2 %, hvis der blev gennemført en integreret
avlsplan på tværs af populationerne. Lindhé & Philipsson (1996) tog ikke højde for
forskellig størrelse af døtregrupper og forskellig antal afprøvede tyre i de enkelte
lande, hvilket kan overestimere betydningen af samarbejde og sammenlægning
(Banos & Smith, 1991).
Den øgede fremgang på 7 % ved selektion af tyrefædre på tværs af nordiske lande,
overstiger POP2-MOET's gevinst på 2,5 % ved samarbejde med RDM-MOET. Det
skyldes formodentlig, at der blev samarbejdet på tværs af alle lande i Norden, og at
der årligt blev afprøvet ca. 600 ungtyre i beregningerne af Lindhé & Philipsson
(1996) mod ca. 240 ungtyre i dette projekt.
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Christensen (1995) opnåede samlede økonomiske fremgange, der lå væsentlig under
det opnåede respons i dette projekt. Årsagen er, at Christensen (1995) benyttede
lavere økonomiske vægte. De relative resultater kan dog benyttes.
Den mindste population på 50.000 køer opnåede en samlet årlig fremgang, der svarede til 85 % af den store population på 200.000 køer. I dette projekt har RDM-KONV
opnået et årligt økonomisk respons svarende til 89 % af POP2-KONV. Det vil sige, at
der er stor overensstemmelse mellem de opnåede resultater.
Havde Christensen (1995) inddraget “Bulmer-effekt” og indavl, var forskellen mellem den store og den lille population sandsynligvis blevet større, da der forventes
størst indavl i små populationer (De Boer & Van Arendonk, 1994). Hvis der desuden
var korrigeret for indavlsdepression, var forskellen i økonomisk respons sandsynligvis endnu større (jvf. afsnit 2.6).
Schrooten et al. (1993) gennemførte stokastiske simuleringer af en malkekvægspopulation svarende til 650.000 køer. Der blev set bort fra indavl. Populationen var opdelt
i en stor kommerciel population og en åben kerne på 240 køer, hvor der blev foretaget ET. Det gennemsnitlige antal levende ET-kalve pr. donor var 4 som i nærværende projekt, og der blev benyttet 4 tyrefædre i kernen. Avlsgrundlaget, dvs. kernen,
minder således meget om både POP2-MOET og SAMLET-MOET. Schrooten et al.
(1993) opnåede en årlig genetisk fremgang på 0,267 genetiske spredningsenheder,
mens der i nærværende projekt er opnået en fremgang på ca. 0,28 genetiske spredningsenheder for egenskaben ydelse. På baggrund af populationsstørrelse, det ensidige avlsmål og negligeringen af indavl kunne der forventes det største selektionsrespons i undersøgelserne af Scrooten et al. (1993). Spredningen på estimaterne fra
Schrooten et al. (1993) var ca. 5 gange større end på estimaterne i dette projekt og var
derfor mere usikre. Men med denne spredning må resultaterne betegnes som ens.
Schrooten et al. (1993) opnåede en øget fremgang på 5,3 % ved at indføre ET i
kernebesætningen, mens det økonomiske respons i nærværende projekt er steget
stiger med 4,5 % ved at gå fra POP2-KONV til POP2-MOET. Effekten af MOET er
således stort set ens i de to undersøgelser.
Alt i alt stemmer de simulerede resultater i nærværende projekt godt overens med
simuleringsresultaterne fra litteraturen, når der tages højde for forskellene i forudsætningerne.
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Realiserede avlsfremgange i praksis
Ud over at sammenligne resultaterne fra nærværende projekt med andre simuleringsresultater, kan resultaterne sammenlignes med de realiserede avlsfremgange,
som de respektive racer har opnået i praksis i de senere år.
Den opnåede avlsfremgang for RDM har for egenskaben ydelse været 0,16 genetiske
spredningsenheder pr. år for afprøvede tyre født i perioden 1981-1995 (Aamand et
al., 2000). Dette er væsentlig lavere end det opnåede for RDM-KONV i dette projekt,
hvilket kan skyldes, at der i nærværende projekt kun selekteres efter to egenskaber,
mens RDM har selekteret efter S-indekset med 10 egenskaber. Derved reduceres
selektionstrykket på ydelse (Falconer & Mackay, 1996). Samtidig har den gennemførte avlsstrategi været mindre effektiv end den, der anvendes i dette projekt. Der
har bl.a. været anvendt flere overvurderede tyrefædre fra Amerikansk Brunkvæg
som følge af manglende korrektion for heterosis i avlsværdivurderingen.
SRB har for afprøvede tyre født i perioden 1985-1996 opnået en gennemsnitlig årlig
fremgang i egenskaben ydelse på ca. 0,22 genetiske spredningsenheder (Lindhé &
Philipsson, 2000). Dette er ligeledes lavere end det opnåede for POP2/SRB i dette
projekt. Ligesom ved RDM kan det skyldes, at der i SRB er selekteret efter et samlet
indeks med 12 egenskaber, samt at racen ikke har været stringent i selektionen.
Sikkerhed og selektionsintensitet
I POP2 benyttes døtregrupper på 120 effektive døtre pr. ungtyr, mens der hos RDM
kun afprøves 80 effektive døtre pr. ungtyr. Sikkerheden på avlsværditallene for
egenskab 2 bliver derfor større for tyre i POP2 end for tyre i RDM. Trods det opnår
RDM-MOET lige så stor, eller større fremgang end POP2-KONV og POP2-MOET i
egenskab 2.
Hvor egenskab 2 er negativt korreleret til ydelse, kan ovenstående forklares udfra
POP2's større selektionsintensitet på tyresiden i forhold til RDM. Da ydelse har
højest heritabilitet og genetisk variation, stiger fremgangen for ydelse mest ved en
øget selektionsintensitet (Falconer & Mackay, 1996). Pga. den negative korrelation
mellem de to egenskaber påvirkes egenskab 2 i negativ retning, når populationsstørrelsen og dermed ydelsesfremgangen øges. Den større afkomsgruppestørrelse er
medvirkende til, at egenskab 2 holdes på ca. status quo i POP2.
SAMARB-MOET opnår det signifikant (p<0.05) bedste resultat for egenskab 2 i delscenarie 1, hvilket alligevel kan tyde på en positiv effekt af større selektionsgrundlag. Det kan også skyldes de tilfældigheder, der indgår i stokastiske simuleringer.
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Højere heritabilitet
Der blev gennemført en supplerende simulering af RDM-MOET, hvor heritabiliteten
for egenskab 2 blev øget til 0,08, og egenskaben var ukorreleret til ydelse. Scenariet
er gennemført for at kunne indikere virkningen af at inddrage holdbarhed i avlsmålet. Holdbarhed korrigeret for ydelse, er i flere undersøgelser fundet at have en
heritabilitet i nærheden af 0,08 (Vollema & Groen, 1996). Resultaterne viser, at
inkludering i avlsmålet af et holdbarhedsmål med en heritabilitet på ca. 0,08 kan
forbedre den økonomiske fremgang.
Sammenlægning kontra samarbejde
SAMLET-MOET og SAMARB-MOET opnår næsten ens samlet økonomisk respons.
Det kunne forventes, at den integrerede avlsplan SAMLET-MOET var moderat overlegen i forhold til SAMARB-MOET, hvor kun tyrene selekteres på tværs af populationerne. Til fordel for SAMLET-MOET peger bl.a., at der årligt afprøves 18 flere tyre
end i SAMARB-MOET.
Årsagen til resultaterne kan være forskellig afprøvningssikkerhed på tyrene. I SAMLET-MOET afprøves alle tyre med 100 effektive døtre. Derimod varierer afprøvningssikkerheden i SAMARB-MOET mellem ca. en tredjedel med 80 effektive døtre
og ca. to tredjedele med 120 effektive døtre svarende til hhv. RDM-MOET og POP2MOET. Da størstedelen af de benyttede brugstyre er afprøvet i POP2, kan denne
races større afprøvningssikkerhed få positiv indflydelse på begge populationer.
At der ikke er forskel i resultaterne kan ligeledes skyldes, at RDM og POP2 simuleres med samme avlsmål og ens genetiske niveauer. Ved simuleringer af flere populationer er det vigtigt at tage højde for genetisk niveau, antal afprøvede tyre samt korrelationen mellem populationernes avlsmål (Banos & Smith, 1991). Banos & Smith
(1991) og Groen et al. (1997) påpeger, at den største fremgang opnås, når de samarbejdende racer har ens avlsmål, som det antages i de seks scenarier i dette projekt.
RDM’s og SRB’s avlsmål er ikke identiske (Lindhé, 2000), ligesom de genetiske niveauer for racerne muligvis ikke ens. Derfor kan resultaterne for SAMARB-MOET
være overestimerede.
Avlsmål
Banos & Smith (1991) og Groen et al. (1997) har vist, at effekten af samarbejde mellem populationer reduceres ved divergerende avlsmål. Det stemmer overens med de
resultater fra nærværende projekt, hvor der var divergerende avlsmål mellem
racerne og negativ korrelation mellem de to egenskaber. Når heritabiliteten for egen-
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skab 2 blev øget til 0,08, så egenskaben vægtede mere i det samlede indeks, var det
en klar fordel for RDM at samarbejde med racen, der inddrog den funktionelle
egenskab i avlsmålet.
Hvis der i avlsmålet indgik flere egenskaber med lav heritabilitet, kunne der forventes en endnu større effekt af at samarbejde med en race, der registrerer og lægger
vægt på de funktionelle egenskaber i avlsmålet.
Hvor heritabiliteten for egenskab 2 var 0,02 eller 0,04 viste egne undersøgelser, at
samarbejde med en population, der ikke lagde vægt på den funktionelle egenskab i
avlsmålet, gav næsten samme samlede økonomiske fremgang som ved ens avlsmål.
Sammensætningen af fremgangen var dog ændret. Dette stemmer ikke overens med
Banos & Smith (1991) og Groen et al. (1997). Grunden er, at der i nærværende projekt
blev selekteret efter et indeks med kun to egenskaber, hvor ydelse var den mest dominerende. Derfor var det hovedsageligt tyre med højt ydelsesindeks, der blev selekteret.
En anden årsag kan være, at fremgangen for RDM-MOET er overvurderet i disse
beregninger. Det er urealistisk, at RDM kan estimere et korrekt samlet indeks på
importtyre fra lande med mangelfuld registrering af funktionelle egenskaber, inden
de benyttes i RDM-populationen. I realiteten vil tilbagegangen for egenskab 2 således være væsentlig større, og den samlede fremgang lavere.
Nærværende undersøgelser viser, at når RDM samarbejder med en stor race, ændres
sammensætningen af det genetiske respons hos RDM i retning af den anden races
avlsmål. Det sker, selvom importtyrene selekteres efter RDM's eget avlsmål.
Resultaterne viser, at RDM kan forvente en stor tilbagegang i de funktionelle egenskaber, hvis der importeres fra en race, der ikke vægter de funktionelle egenskaber,
og der kan ikke opnås samme samlede økonomiske respons, som ved samarbejde
med SRB.
Hvis RDM ønsker at følge racens eget avlsmål, må der samarbejdes med racer, hvis
avlsmål ligger tæt på RDM's. Det kan derfor blive nødvendigt at reducere eller
stoppe sædimporten af de rødbrogede udspaltninger af Holstein Friesian racen
(RHF), der lægger meget vægt på produktionsegenskaberne (Funk, 1993; Christensen, 1998b), bl.a. fordi racen har størst udbredelse i lande, der har mangelfuld registrering af de funktionelle egenskaber. Avlsmålet benyttet for POP2 i simulering 4-6
i afsnit 5.11 kan svare til NRF. Det indikerer, at RDM kan opnå større fremgang ved
samarbejde med NRF-racen end med RHF.
Det skal nævnes, at populationsstørrelsen for både NRF og RHF er større end for
SRB, men da forøgelse af populationsstørrelsen er af mindre betydning ved store
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populationer (Christensen, 1994; Christensen, 1998b; Nielsen, 1998), anses det ikke
som en væsentlig fejlkilde i sammenligningen.
I en ekstra simulering af RDM-MOET, delscenarie 1, blev der ikke lagt vægt på
egenskab 2 i det samlede indeks. Dette reducerede det samlede økonomiske respons
med 15 kr. pr. ko pr. år, hvilket stemmer overens med litteraturen. Flere forfattere
angiver, at den største økonomiske fremgang opnås, når alle egenskaber med
økonomisk betydning inkluderes i avlsmålet (Groen et al., 1997; Christensen, 1998;
Sørensen, 1999).
Indavl
Det er fundet, at indavlen reduceres væsentlig, når populationerne slås sammen,
eller der samarbejdes omkring tyrefædre og brugstyre. Det bekræfter, at indavlen er
meget afhængig af populationsstørrelsen, som anført af bl.a. Jeon et al. (1990), De
Boer & Van Arendonk (1994) og Berg (1997). En ekstra simulering viste desuden, at
indavlen stiger, når antallet af tyrefædre reduceres. Dette stemmer overens med
Stranden et al. (1991), De Boer & Van Arendonk (1994) samt Quinton & Smith (1995).
Det er tvivlsomt, hvorvidt indavlen i praksis reduceres, når der benyttes en åben
MOET-avlsplan. I praktisk kvægavl foretages der ikke 100 % assortativ parring på
racens bedste dyr som i de konventionelle avlsplaner i nærværende projekt.
De årlige indavlsstigninger er fundet til ca. 0,75 % for RDM-KONV, hvor der er mest
indavl og ca. 0,65% for SAMLET-MOET og SAMARB-MOET, hvor der forekommer
mindst indavl. Indavlen reduceres yderligere til 0,55 % årligt i simuleringerne med
forskellige avlsmål. Det skyldes, at det ikke er de samme tyre, der selekteres i begge
populationer, når der er forskellige avlsmål (Goddard, 1992). Dette bekræftes af tyreanvendelsen i simuleringerne med forskellige avlsmål.
Sørensen (1999) fandt indavlsstigninger på 0,96 - 1,16 % årligt, hvor der blev selekteret efter S-indeks og benyttet en åben kerne. Grunden til de højere indavlsstigninger
i Sørensen (1999) er kortere generationsintervaller blandt tyrene, da de bedste tyre
kunne benyttes uanset alder. De unge tyre blev selekteret udelukkende på baggrund
af slægtskabsinformation, hvilket øger indavlen (Brisbane & Gibson, 1995). Der er i
litteraturen ikke fundet yderligere populations simuleringer, der tager højde for
indavl.
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I dette projekt er der benyttet et hierarkisk parringsdesign. Flere undersøgelser har
vist, at indavlen kan reduceres ved udnyttelse af et faktorielt parringsdesign
(Woolliams, 1989; Stranden et al., 1991; De Boer & Van Arendonk, 1994; Vilanueva &
Simm, 1994; Leicth et al., 1995). Det faktorielle parringsdesign kan kun benyttes i
avlsplaner, hvor der benyttes ET eller OPU/IVF og er specielt fordelagtigt, hvor der
benyttes OPU/IVF (Meuwissen, 1991a).
Skal indavlen holdes i ave, er det nødvendigt at bevare en bredde i avlen og dermed
en stor effektiv populationsstørrelse. Ved tæt samarbejde eller sammenlægning kan
de to racer ikke indbyrdes supplere hinanden med ubeslægtede gener, hvis der på et
senere tidspunkt opstår indavlsproblemer. Det er derfor nødvendigt med en form
for styring af indavlen.
Tyremødreselektion
Et forhold, der kan overestimere det genetiske respons i scenarierne, er selektionen
af tyremødre. I den danske kvægavl foretages tyremødreudvælgelsen stadig ikke
kun på baggrund af det samlede indeks, men også på baggrund af fænotypiske
observationer som ydelse og eksteriør. På den baggrund er der ikke tale om en reel
trunkeret selektion på tyremødrenes estimerede avlsværdi. Fraselektion af tyremødre på andre egenskaber end avlsmålet inkluderes i DAIRYSIM i den ufrivillige udsætning af tyrekalve mellem 0 og 1 år, der er valgt til 15 %. Om 15 % fraselektion er
nok til at dække over infertilitet og andre fænotypiske observationer hos tyren selv
og tyremoderen er vanskeligt at bedømme.
Tyremødrenes avlsværdital betragtes i DAIRYSIM som unbiased. Dette er sjældent
tilfældet i virkeligheden (jvf. afsnit 2.3.1), selvom en del af tyremødrene afprøves
med øget sikkerhed i en kernebesætning. Der skal således foregå en effektiv selektion af tyremødre for at leve op til antagelserne i dette projekt.
Relationer til praksis - Hvad gør RDM ?
RDM benytter en åben MOET-avlsplan via Future-Genetics, men kun med 25 1. laktationer årligt (Holm, 2000, pers. med.). I prøvesimuleringer til dette projekt, var det
vanskeligt at finde en effekt af at benytte kernebesætning og MOET, når der kun
blev afprøvet 25 dyr årligt. I praksis foretages der ET på flere af de bedste dyr i avlspopulationen, hvilket giver større risiko for overvurderede avlsværdital på hundyrene. Der bør derfor foretages beregninger, der kan vise, hvorvidt den ekstra genetiske fremgang, der opnås ved en større kerne, kan opveje de ekstra omkostninger,
der er forbundet hermed.
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Alt i alt viser nærværende simuleringsresultater, at RDM kan opnå en større fremgang, hvis der foregår en effektiv udveksling af brugstyresæd mellem RDM og SRB.
Der behøves ikke nødvendigvis at foregå en reel sammenlægning af de to racer, for
at skabe en stor avlsmæssig fremgang. En sammenlægning kan betyde fordele på
andre fronter, såsom PR. SRB har ligeledes brug for yderligere profilering, da antallet af SRB-køer er faldende, mens den svenske sortbrogede population er i fremgang
(Bratt et al., 1998; Lindhé & Philipsson, 2000).
De potentielle muligheder, der er for øget fremgang, skal udnyttes, hvis RDM-populationen skal opnå en avlsmæssig fremgang, der kan konkurrere med Holstein
Friesian. Og mulighederne for RDM ligger, som diskuteret i dette projekt, i et
effektivt samarbejde med SRB - og muligvis de to andre betydende nordiske røde
racer NRF og FAY.
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7. Konklusion
I nærværende projekt er det undersøgt, hvilke alternative avlsstrategier der kan øge
den avlsmæssige fremgang for Rød Dansk Malkerace.
På baggrund af et indledende litteraturstudie, er det valgt at belyse virkningen af
forskellige typer af samarbejde med en anden race via stokastiske simuleringsmetoder. Der er selekteret efter to egenskaber, som er ydelse og en funktionel egenskab.
Resultaterne viser, at populationsstørrelsen, specielt ved små populationsstørrelser,
er begrænsende for den avlsmæssige fremgang. Det skyldes hovedsageligt lav selektionsintensitet blandt brugstyre og tyrefædre. En Population 2 (POP2), der har samme populationsstørrelse som SRB, kan opnå en samlet fremgang, der er 12% større
end RDM. Uanset om RDM og POP2 slås sammen til én race eller kun samarbejder
om afprøvede tyre, kan RDM forvente en øget fremgang på ca. 14%. Derimod kan
POP2 kun forvente en øget fremgang på knap 2%.
Populationsstørrelsen er fundet at have større betydning for ydelse end for den
funktionelle egenskab. Det skyldes, at ydelse har den højeste heritabilitet.
Udnyttelse af en åben MOET-avlsplan med 100 1. laktationer med øget heritabilitet
for ydelse kan øge det samlede økonomiske respons pr. år med ca. 5 % for RDM.
POP2 opnår samme øgede fremgang med en kerne på 200 1. laktationer.
Den årlige indavlsstigning er fundet størst i små populationer som RDM, hvor den
er estimeret til ca. 0,75 % pr. år. Ved samarbejde med POP2 kan indavlsstigningen i
RDM reduceres til ca. 0,65 % årligt. Samme reduktion kan forventes, hvis racerne
slås sammen til én race. Indavlen kan reduceres yderligere til ca. 0,55 % pr. år, hvis
de samarbejdende racer har forskelligt avlsmål.
Derimod kan det forventes, at den samlede avlsmæssige fremgang reduceres, når de
samarbejdende racer har forskelligt avlsmål. Når der er negativ korrelation mellem
de to egenskaber i avlsmålet, og heritabiliteten for egenskab 2 øges, er det en klar
fordel at samarbejde med en race, der selekterer efter egenskab 2. Da RDM er mindre
end racen, der samarbejdes med, følger RDM reelt den anden races avlsmål. Det
sker, selvom RDM selekterer tyrene på baggrund af sit eget avlsmål. Så selvom RDM
vægter den funktionelle egenskab højt i avlsmålet, opnås der stor tilbagegang for
den funktionelle egenskab, når samarbejdsracen ikke selekterer efter egenskaben.

87

8. Perspektivering
Under udarbejdelsen af nærværende projekt er der opstået ideer til yderligere undersøgelser. Grundet tidsmæssig begrænsning er de udeladt af dette projekt, men
kan indgå i fremtidige undersøgelser af lignende problemstillinger. Emnerne behandles kort i det efterfølgende.
Uddybende undersøgelser
I forbindelse med gennemførelsen af dette projekt er DAIRYSIM forbedret, så det
kan håndtere et vilkårligt antal populationer med individuelle avlsmål. Det kunne
derfor være spændende at undersøge effekten af et støre samarbejde mellem de røde
nordiske malkeracer, der udover RDM og SRB består af NRF og FAY. Det er specielt
aktuelt i denne tid, hvor mulighederne for et sådant samarbejde drøftes.
For at give de mest retvisende resultater af et sådant samarbejde, bør alle egenskaber
i racernes avlsmål simuleres. Det medfører ligesom flere racer en væsentlig forøgelse
af computertiden.
Der er kun set på værdien af de additive genetiske fremgange. I praksis forekommer
der heterosis, når forskellige racer krydses. Hvis der korrigeres korrekt for heterosis i
avlsværdivurderingen, kan der forventes samme genetiske fremgang som i dette
projekt, mens den fænotypiske fremgang kan øges yderligere. Det kunne derfor
være spændende at undersøge, hvordan heterosis, og dermed den fænotypiske
fremgang, kan optimeres uden at reducere den additive genetiske fremgang.
Der er i litteraturen beskrevet en række metoder, der kan reducere indavlsstigningen. En eller flere af disse metoder kunne evt. implementeres i DAIRYSIM for at
vurdere, hvordan indavlen i de nordiske røde populationer kan reduceres.
Nogle af ovenstående perspektiver kunne evt. undersøges i “Minor Breeds” regi,
som nærværende projekt har været en del af.
Andre perspektiver i DAIRYSIM
At DAIRYSIM er ændret, så det kan håndtere et vilkårligt antal populationer har
medført, at programmet er blevet interessant i andre sammenhænge. Efter få yderligere ændringer er det således meningen, at programmet skal simulere data til testkørsler af de nye metoder til internordisk avlsværdivurdering af sundhedsegenskaber.
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