
Genteknologi udfordrer de mindre kvægracer 

Af erhvervsPhD-forsker Jørn Rind Thomasen og lektor Bernt Guldbrandtsen 

”Genomisk Selektion” bruger moderne genteknologi til at udvælge de bedste avlsdyr. Erfaringerne 

med brugen af metoden er meget positive. Avlsfremgangen øges op til 50 % - men potentialet ved 

brug af testen er langt fra udnyttet. Teknikken har været i brug i de nordiske lande siden slutningen 

af 2008. Den er så effektivt, at teknikken allerede har revolutioneret avlsarbejdet.  

Genomisk selektion virker dog bedst for den store og stadig mere dominerende sortbrogede 

Holstein kvægrace, men 30 % af den mælk, der produceres i Danmark, stammer fra de mindre 

kvægracer Dansk Jersey og Rød Dansk Malkerace.  

For at sikre de mindre nordiske kvægracers konkurrenceevne – og dermed overlevelse – 

samarbejder VikingGenetics og Aarhus Universitet om et ErhvervsPhD-studium i forbedring af 

brugen af genomisk selektion i de mindre racer. Målene med projektet er både at forbedre de 

beregningsmetoder, der ligger til grund for testen, og at udforske konsekvenserne af et forbedret 

internationalt samarbejde om udvælgelsen af de bedste avlsdyr. 

 Unge avlstyre kan udvælges mere sikkert 

En blodprøve fra en nyfødt tyrekalv er, hvad der skal til for kunne bruge genomisk selektion. Testen 

afslører, om tyrens gener er egnet til at kunne anvendes i avlsarbejdet.  

”Vi kan ikke se på en tyr, om den har gode gener for f.eks. mælkeydelse. Vi må se på hans døtres 

egenskaber. Tidligere måtte vi derfor vente 5 til 6 år, førend vi kendte døtrenes mælkeydelse og 

frugtbarhed, så vi kunne afgøre, om tyren var velegnet til avl. Nu kan vi tage beslutningen på 

grundlag af gentesten, når tyren er helt ung, og dermed spare 4-5 år i avlsarbejdet. Det sparer 

kostbar tid og omkostninger i avlsarbejdet.” fortæller erhvervsforsker ved Aarhus Universitet, Jørn 

Rind Thomasen. 

De første resultater fra projektet viser, at sikkerheden for testen hos Jersey er cirka 15 lavere end for 

den store Holstein race.  

Små racer sikrer variation 

På lang sigt er en konkurrencedygtig mælkeproduktion fra forskellige kvægracer vigtig for både for 

at bevare den genetiske variation og for at sikre forbrugerne et bredt varesortiment i forhold til både 

næringsindhold og smagsoplevelser. 
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Udfordringen for de små racer 

Antallet af gamle tyre, der indgår i beregningerne, er afgørende for, hvor sikker gentesten er. 

Gennem samarbejde mellem de største europæiske avlsselskaber har Holstein nu ca. 23.000 tyre i 

den fælles pulje og kan derfor lave en meget sikker gentest sammenlignet med mindre kvægracer, 

der har langt færre tyre i puljen. 

Det udgør en stor udfordring for de mindre nordiske kvægracer, så de også i fremtiden kan 

producere mælk på konkurrencedygtig vis. 

Der er flere muligheder for at forbedre avlsarbejdet i de mindre racer op. ”Vi kan samarbejde med 

med avlsselskaber i USA, Australien og New Zealand, men vi kan forsat kun nå op på omkring 

5000 tyre, langt færre end Holstein. Gentesten kan også forbedres ved at genteste et stort antal 

danske malkekøer af f.eks. Dansk Jersey, men det er dyrt” siger Jørn Rind Thomasen 

Sådan virker gentesten 

Gentesten anvender information fra 50.000 genmarkører i hvert dyr.  

”Vi startede med at genteste et stort antal tyre, der har været anvendt i avlsarbejdet gennem de 

seneste 25 år. Vi kender allerede deres genetiske anlæg for eksempelvis mælkeydelse, sygdomme 

og frugtbarhed. Ved at sammenligne 50.000 genmarkører fra tyrekalve med de gamle tyres 

genmarkører, kan vi forudsige tyrekalvenes genetiske anlæg”, forklarer erhvervsforsker Jørn Rind 

Thomasen.”  

Teknikkerne er i hastig udvikling: Næste trin bliver, at vi inddrager information fra mange flere 

genmarkører og snart efter information om al variation på basis af analyser af dyrenes totale DNA. 

Gentesten er udviklet i samarbejde mellem Aarhus Universitet, VikingGenetics og Nordisk 

Avlsværdivurdering 

 

 

Genmarkører er faste håndtag i 

kvægets arvemasse (genomet): 

Genmarkørerne er udvalgt, så de 

varierer mest muligt fra dyr til dyr 

Der findes flere kommercielle 

genmarkørchip på markedet 

variererende fra 2000 og op til 750000 

markører.Markørcghipen er 

konstrueret så den kan anvendes på 

alle malke- og kødkvægracer   
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