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INDLEDNINGINDLEDNING
Denne guide er skrevet som en del af DISARM-
projektet ‘Disseminating Innovative Solutions for 
Antibiotic Resistance Management’, finansieret af 
Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale 817591.

DISARM-projektets formål er at reducere 
antibiotikaresistens ved at sætte fokus på 
sygdomsforebyggelse og dyresundhed og derved 
reducere behovet for brug af antibiotika. DISARM har en 
lang række materialer tilgængelige via vores websted 
og YouTube -kanal. Vi har også et aktivt og kyndigt 
fællesskab i vores Facebook-diskussionsgruppe (du 
er velkommen til at deltage, klik blot på dette link 
og besvar nogle korte spørgsmål for at få adgang) 
og andre sociale mediekanaler: Twitter, Facebook, 
LinkedIn. DISARM anbefaler også tværfaglig rådgivning 
(landmænd, dyrlæger, ernæringseksperter og andre 
rådgivere) for at forbedre dyresundheden og bedriftens 
præstationer. Hvis du vil vide mere om dette, kan du 
tjekke vores værktøjskasse for at komme i gang! 

Denne guide var baseret på de oplysninger, der 
blev indsamlet under DISARM -projektet; det bør ikke 
betragtes som en komplet opslagsbog. Det giver 
et nyttigt overblik med links til praktiske videoer, 
abstracts, artikler, osv. for at facilitere god praksis. Ikke 
alle anbefalinger vil være gældende eller egnede til din 
besætning, og eventuelle interventioner bør diskuteres 
med din besætningsrådgiver.

Selvom forfatteren har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre gyldigheden af denne guide til Best Practice, påtager DISARM -projektteamet og finansieringsbu-
reauet sig intet ansvar for tab eller skader som følge af afhængighed af dette dokument. Brug dette dokument på egen risiko, og kontakt din dyrlæge og/eller rådgiver 
for at sikre, at de handlinger, du ønsker at udføre, passer til din besætning.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Dette projekt har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions Horisont 2020 -forsknings- og 
innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 817591.

Denne guide er en af de 10 Best Practice guides, 
der blev produceret under DISARM -projektet. 
De 10 guides har alle samme formål: at informere 
dig om et specifikt emne i forhold til at nedsætte 
brugen af antibiotika i husdyrsproduktion.

De andre Best Practice Guides for DISARM 
findes her.

Besøg vores HjemmesideHjemmeside

Find os på FacebookFacebook

Følg os på TwitterTwitter

Se os på YouTubeYouTube

Følg os på LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Koordineret afKoordineret af PartnersPartners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/


www.disarmproject.euBest Practice Guide - Avls potentiale 33

INTRODUKTIONINTRODUKTION

SELEKTIV AVLSELEKTIV AVL

Denne vejledning har til formål at informere 
landbrugerne om bedste praksis og nye tilgange 
vedrørende avl og genetik. Ved at vælge for robuste og 
modstandsdygtige dyr, kan den samlede besætning/
floks sundhed forbedres, således at behovet for 
antibiotika behandlinger kan reduceres.

Genetik kan spille en vigtig rolle i fastsættelsen af 
dyrs modtagelighed for sygdom og deres reaktioner på 
andre fysiske, miljømæssige og sociale stressfaktorer. 
Avl for forbedret modstandsdygtighed fremmer et godt 
helbred og velvære for dyr i de kommende generationer, 
til gavn for den samlede bedriftspræstation.

Modstandsdygtighed er et dyrs evne til at blive 
minimalt påvirket af eller hurtigt komme sig over 
udfordringer for deres fysiske og mentale tilstande. 
Udfordringer kan omfatte sygdom, temperaturstress, 
nye miljøer, menneskelige interaktioner og ændringer 
i sociale grupper. Dyrs evne til at klare sig under 
forskellige forhold bestemmes til dels af genetik. 
Selektiv avl for gunstige træk kan gøre dem mere 
almindelige i fremtidige generationer. Indikatorer for 
generel modstandsdygtighed bliver undersøgt, men 
sundhedsrelaterede træk som levetid og vækst kan 
fungere som indikatorer for sygdomsrobusthed for at 
hjælpe med at beskytte dine dyrs sundhedstilstand.

Der er forskellige genidentifikations- og 
udvælgelsesmetoder, som sikkert kan bruges til at 
producere husdyr, der er resistente over for forskellige 
sygdomme, hvorved det samlede antibiotikaforbrug 
reduceres. 

Nye genomiske teknikker (f.eks. genredigering) er 
i øjeblikket ikke tilladt i henhold til EU-lovgivningen, 
da dyr, som resultat af disse, vil blive klassificeret som 
genetisk modificerede organismer (GMO'er) – selv om 
denne retsstilling kan blive revideret i fremtiden, er 
dette område ikke i fokus i denne guide.

Yderligere vil du finde praktiske oplysninger om 
brugen af selektiv avl; genomisk afprøvning; krydsning 
til hybridkraft,  brug af indekser til udvælgelse og 
eksempler på anvendelse af genetiskes til forskellige 
landbrugssektorer.

I århundredernes løb er der i mange regioner blevet 
udviklet forskellige lokale dyreracer. Det anslås, at der 
er ca. 5000 lokale racer, globalt. Alle disse dyreracer er 
velegnede til at modstå lokale forhold og tjene specifikke 
behov. I raceudvikling fungerer ekstremer i klima og 
infektionssygdomme, der cirkulerer i regionen, som et 
selektivt pres, der påvirker modstandsgenfordelingen i  
befolkningen.

Baseret på disse synlige træk (dyrefænotype) samt 
det særlige landbrugssystem og ernæringsmæssige 
evner og grænser kunne landmændene vælge 
avlsbestand for at øge hyppigheden af disse gunstige 
arvelige træk i fremtidige generationer af deres 
husdyr.

I selektiv avl omfattes normalt det sæt 
egenskaber, der er valgt til:

produktivitet under de nuværende miljøforhold 
eller -forhold, der forventes i fremtiden
fertilitet
sygdomsrobusthed eller levetid, der vedrører 
produktionsomkostninger

Avl for modstandsdygtighed
I husdyrbrug er der forskellige faktorer, der påvirker 
gårdens økonomiske resultater. Genetik og avl af dyr er et 
aspekt, men faktorer  som  dyrevelfærd, smittebeskyttelse 
og forebyggende foranstaltninger af sygdomme, korrekt 
ernæring og vandforsyning er lige så vigtige.

Avl kan med succes bruges til at skabe racer med  
særlige træk, f.eks. dyr af en bestemt  farve,  eller til 
at øge den samlede produktivitet gennem  forbedret  
vægtforøgelse, muskulature,  ægstørrelse, mælkeydelse 
osv.   Generelt    bør man altid sigte mod at bruge det 
bedste tilgængelige genetiske materiale, hvordan kan 
man identificere de bedste?

Der er flere tilgange til selektiv avl, samlet set bør 
du bruge det bedste tilgængelige genetiske materiale 
i betragtning af de faktorer, du opdrætter for – 
produktivitet, sundhed, modstandsdygtighed, tolerance 
over for bestemt klima og ernæring– også infrastruktur 
nogle gange – f.eks. med tanke på dyrenes størrelse i 
forhold til de dyrestalde, der er til rådighed, hvor avl har 
overhalet udviklingen af landbrugsbygninger.

Dyr modstandsdygtige 
mod specifikke 
sygdomme
Dyrs evne til en større 
immunreaktion på 
vaccination
Modstandsdygtige 
i forhold til 
stofskiftelidelser

Dyr med større 
muskelfylde
Dyr med større 
vægtforøgelse
Dyr med højere FCR
Dyr med bedre 
kødkvalitet

Selektion  
af bedre  

holdbar dyr

Selektion 
for højere 

produktivitet

Intensive krydsninger Ekstensive krydsninger

Historisk set har producenterne fokuseret på avl for 
øget produktion - dette resulterede ofte i negative 
sundhedsmæssige og velfærds konsekvenser for dyrene, 
da de dyr, der opdrættes  til produktionseffektivitet, 
synes at være mere udsatte for adfærdsmæssige, 
fysiologiske og immunologiske problemer  (du kan 
læse mere om det  her). Nutidens mere sofistikerede 
udvælgelsesprocesser, som genomisk test tilbyder 
nøjagtig genetisk vurdering for at vælge gavnlige træk 
og samtidig reducere uønskede.

Økonomisk balance  
og fordele  

Folkesundhed

Dyrevelfærd Smittebeskyttelse

Forbyggende 
tiltag

God ernæring 
samt vand 

kvalitet

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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klart afhænger af virkningerne af både kalven og 
dæmningen.

Multi-træk udvælgelse for total fortjeneste er en tilgang, 
hvorved valg for mange træk  sker  samtidig. Vurderingen 
af den relative økonomiske betydning af forskellige 
træk, deres arvbarhed og de genetiske sammenhænge 
mellem alle interessetræk er mulig ved hjælp af et 
udvælgelsesindeks. Hvert træk får en økonomisk 
vægt, der afspejler dens betydning for nettoafkastet 
af produktionen. Denne "økonomiske" vægt kan også 
omfatte etiske værdier og dyrevelfærdsaspekter. 
Udvælgelsesindeksproceduren giver mulighed for 
følgende (undersøgelsen kan findes her):

udvælgelse af individer for et givet træk ved hjælp 
af optegnelser over den enkelte  og/eller på  deres  
pårørende, og
udvælgelse af individer for flere træk, der overvejes 
samtidigt, ved hjælp af optegnelser over den enkelte 
og / eller på  deres  slægtninge, således at den 
samlede økonomiske gevinst ved den forventede 
genetiske fremskridt maksimeres.

Man kan bruge indekser som The Profitable Lifetime 
Index (£PLI), som angiver den ekstra fortjeneste, som 
en datter af en høj £ PLI tyr forventes at tjene i løbet 
af hendes levetid, sammenlignet med en datter 
avlet af en gennemsnitlig tyr med en £ PLI på nul. 
Dette indeks består af 1/3 produktionsegenskaber 
1/2 sundhedsmæssige træk/levetid, 1/6 effektivitet 
(fordelingen af de individuelle vægtninger af træk er vist 
i cirkeldiagrammet af UK Agriculture and Horticulture 
Development Board (AHDB)). Eller valgt udelukkende 
på sundhedsmæssige træk.

En lignende tilgang kan anvendes på andre 
dyreproduktionssektorer, når gavnlige træk og 
produktivitet registreres omhyggeligt, analyseres 
og udvælgelsen af avlsbestanden er baseret på 
disse data. Deres effektive og brede gennemførelse i 
husdyravlsprogrammer hæmmes i øjeblikket af manglen 
på tilstrækkelige værktøjer til at måle eller præcist 
vurdere disse modstandsdygtighedsegenskaber, 
navnlig patogen belastning. Hvis  du gerne vil  vide 
mere, kan du læse den fulde undersøgelse her.

I mange tilfælde er der fordele ved at vælge at 
øge krysnings frodigheden for hybrid kraft,  der 
kan bidrage til bedre produktionsegenskaber, 
f.eks. i mælkeproduktion kan det være 
mælkeproduktionsegenskaber og indhold, fald i det 
somatiske celletal, reproduktion og produktiv levetid. 
Tjek disse videoer om genomisk test og krydsning.

Udvælgelsen af bedst tilpassede og produktive dyr til 
reproduktion  spiller en vigtig rolle i sygdomsresistent 
dyreavl, samtidig med at produktiviteten ikke ofres. For 
eksempel skabte dybfrysning og opbevaring af sæd 
muligheder for kunstig befrugtning. I gennemsnit kan 
der indsamles 2.000 sæddoser pr. spring pr. tyr, fryses 
og opbevares i årevis. Frysningen af sæd gør det muligt 
at transportere det rundt i verden, og som følge heraf 
kan de bedste tyre med gavnlige træk udnyttes kraftigt 
(se den fulde undersøgelse her). Denne praksis er 
gavnlig, men  indebærer risiko,  da det ikke kun spreder 
gavnlige og ønskede træk, men nogle utilsigtede 
sygdomsmodtagelige gener samt, der ikke er et 
problem i nogle regioner, men kan være ødelæggende 
i andres. Valg af tyr og anvendelse af indekser spiller en 
vigtig rolle for at forbedre ønskelige træk og begrænse  
uønskede. Den samme sædfrysningsmetode kan 
anvendes på andre områder af animalsk produktion.

I betragtning af fordelene ved at producere dyr af et 
bestemt køn(f.eks.  hunkvæg i mælkeproduktion) er 
der en praksis med at anvende kønsbestemt sæd, hvor 
fraktioner af X-bærende (kvindelige) og Y-bærende 
(mandlige) sædceller er blevet ændret fra den 
naturlige blanding gennem sortering og udvælgelse. 
Fordelen er en meget højere udvælgelse intensitet på 
hunnerne - giver mere vægt på sundhedsmæssige 
træk. Det har vist sig at være meget effektivt, når det 
kombineres med kvindelig genomisk testning og/eller 
embryooverførsel. Hvis det lyder interessant, kan du 
finde mere info om teknologien og økonomiske fordele 
og ulemper i denne artikel.

Det er en udfordring at vælge efter lav 
heritabilitetsegenskaber, såsom sygdomsrobusthed 
og fertilitet,  men det bliver lettere, hvis udvælgelsen er 
baseret på afkomgruppegennemsnit   i   programmer, 
hvor afkoms gruppernes størrelse er relativt stor. En 
forudsætning for at tage hensyn til sygdomsrobustheden 
i et avlsprogram er, at de sygdomme eller andre træk, 
der er tæt forbundet med disse, registreres nøjagtigt. 
Den systematiske registrering af kliniske tilfælde 
af mastitis er den vigtigste måde at vurdere tyrene 
præcist for resistens over for mastitis blandt deres døtre. 
Det vigtige middel til at opdage mastitisresistens er 
brugen af somatiske celletællinger (SCC). Det er muligt 
at forbedre resistensen over for klinisk mastitis ved at 
vælge et lavere somatisk celletal. Dette opnås primært 
ved at udelukke avl fra de tyre, for hvilke de højeste 
SCC værdier er demonstreret i deres døtre. På grund 
af den højere arvelighed af SCC, udvælgelse baseret på 
dette træk var mere effektiv end udvælgelse baseret 
direkte på tilfælde af klinisk mastitis i forbedringen af 
mastitis modstand, når kun små afkoms grupper er 
tilgængelige. En kombination af begge foranstaltninger 
er dog ca. 20% mere effektiv end førstnævnte alene (se 
undersøgelserne: Knap et al, Lindhe & Philipsson).

Kviers fertilitet anses for at bruge oplysninger om 
antallet af inseminationer, der kræves pr. serviceret 
kvie, første- og andenkælvere  kombineret med antallet 
af åbne dage i første og den anden laktation i et 
fertilitetsindeks. Tyre vurderes både som kalves fædre 
og som avl af førstekælvere, da frugtbarhedstrækket Effektivitet Klovsundhed Kælvnings egenskaber

Produktion Reproduktion Overlevelse Yversundhed

34.4%

15.3%15.1%

13.7%

11.8%

8.1%

1.6%

AHDB AHDB 
Vægtning af Vægtning af 

forskellige træk forskellige træk 
hos £PLIhos £PLI

https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
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EKSEMPLER PÅ, HVORDAN GENETIK ANVENDES I EKSEMPLER PÅ, HVORDAN GENETIK ANVENDES I 
FORSKELLIGE LANDBRUGSSEKTORERFORSKELLIGE LANDBRUGSSEKTORER

Sygdomsresistens for kyllinger
Resistensgener mod Salmonellosis, Mareks sygdom 
og Newcastle disease (ND) er blevet identificeret. I 
øjeblikket er der undersøgelser i gang for anvendelsen 
af disse forskningsresultater,  der kan føre til forbedrede 
vacciner til Marek's og ND. Også, kan være i stand til at 
vælge  kyllinger for øget resistens mod disse sygdomme. 
Her kan du finde en artikel om  arvelighed for alle ND  
respons træk i undersøgelser, der involverer Afrikan  
økotyper og amerikanske kommercielle æglæggende 
fugle.

En anden tilgang er at vælge mere robuste, 
langsommere voksende racer - de klassiske 
konventionelle slagtekyllinger kryds er hurtigt voksende 
og holdes i høje tætheder, så de er mere modtagelige 
for hedesygdomme, herunder bakterielle og protozoerl  
sygdomme, som normalt behandles med antibiotika. 
Ved at vælge en mere modstandsdygtig race af 
fjerkræ kan landmændene reducere antimikrobiel 
brug og opnå både sunde og lettere at styre flokke.  
Disse racer har en tendens til at have lavere foder 
konverteringsfrekvenser og så opnå mindre intensiv  
vækst.

Forbedringen af modstandsdygtighed kan opnås 
ved forskellige strategier. En strategi er at øge 
modstandsdygtigheden ved genetisk udvælgelse i 
avlsprogrammer. Fordelen ved genetisk udvælgelse, 
i modsætning til management forbedringer, 
er, at det kan være en længerevarende løsning. 
Desuden kan det gøres gennem passende 
modstandsdygtighedsforbedrende avlsprogrammer.

For eksempel har dobbelt-formål racer eller 
lokale (traditionelle) racer vist sig at være mere 
modstandsdygtige end mere konventionelle racer. 
Også nogle racer af lag kan være mere tilbøjelige til 
at skadevoldende hakke - vælg rolige, robuste racer 
og gode rangers for fritgående systemer. Hvis du er 
interesseret, kan du læse mere om fjer tab og god 
praksis for at forbedre fjerdragt her.

En økologisk fjerkræbedrift i Letland delte deres 
viden omkring den krydsningsrace de bruger på deres 
gård, hvis du gerne vil vide mere, her er en video om 
deres antibiotikafri fjerkræavl.

"En af de nøgler, der har gjort det muligt for 
os at undgå brugen af antibiotika, er valget af 
de langsommere voksende slagtekyllinger, der 
er beregnet til at holde i økologiske gårde" - 
lettisk fjerkræavler

Får oggeder

Svin

Kvæg

Overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) 
er dødelige degenerative sygdomme forårsaget af 
prionprotein (PrP), som påvirker centralnervesystemet 
hos mange pattedyr. Værts genetisk variation i 
TSE resistens er godt karakteriseret, især hos får og 
geder ramt med klassisk scrapie. I mange lande 
er avlsordninger baseret på PrP-genotype blevet 
gennemført med succes for at reducere forekomsten 
af scrapie hos får (fuldstændig beskrivelse af denne 
tilgang kan findes her).

Selektiv avl er mest almindeligt anvendt til at fremme 
resistens mod gastrointestinale Nematoder hos får. 
Gode resultater i Storbritannien, New Zealand og 
Australien er opnået i de seneste  årtier. At avle får med 
øget modstand er blevet foreslået som en levedygtig 
metode til parasit kontrol. De fleste avlsprogrammer til 
parasitkontrol er baseret på indikatoregenskaber, især 
ægtælling (WEC) i fæces,  og  blodanalyseparametre 
kan bruges i specifikke algoritmer til at forudsige 
resistens arvelighed. Du kan læse videre om de 
undersøgelser, der er foretaget i fåreflokke i Australien.

Erfaringerne fra en britisk Superfine Merino 
uldproducent i en omfattende tilgang til fåreforvaltning 
for at sikre husdyrs trivsel og sikre høj genetisk 
fortjeneste via embryooverførsel (ET) kan findes her.

Genomiske metoder er blevet anvendt til at definere 
svin resistens over for viruspatogener, især for de 
økonomisk vigtigste vira, svin reproduktive og 
respiratoriske syndrom virus (PRRSV) og svin circovirus 
(PCV). Disse oplysninger er blevet brugt til at opdrætte 
sygdomsresistente svinestammer.

Flere svin gener, der er differentieret op eller 
nedreguleret under Salmonella infektion er blevet 
identificeret og anvendes til Salmonella resistente 
svinestamme udvikling.

Også en  genetisk resistens for  E. coli  infektion er 
udviklet for nogle svineracer (undersøgelsenkan 
findes her).

Kvægvirussygdomme, hvor der er kvantificeret 
genetisk variation af værterne, eller påviste signifikante 
genetiske markørsammenslutninger, omfatter 
kvægleukæmi, forskellige luftvejssygdomme hos 
kvæg, kvæg herpesvirus 1 (BHV-1) og mund- og 
klovsyge. Race eller artsniveau variation i resistens over 
for rinderpest, ondartet katarrhal feber (MCF) og Lympy 
Skin sygdom er også blevet rapporteret. Overvældende 
beviser tyder på, at genetik kunne give nye tilgange til 
sygdomsbekæmpelse i det hurtigt skiftende miljø, som 
kvægopdrættere står over for, både i udviklede lande 
og udviklingslande (undersøgelsen kan findes her).

I sidste ende bør dette føre til dyr med en højere generel 
sygdomsresistens med lavere brug af antibiotika, lavere 
omkostninger for landmænd og højere dyrevelfærd. 
Forebyggelsen af halthed i malkebesætninger er et af 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2020.00739/full
https://disarmproject.eu/resources/slower-growing-broiler-crosses-for-reduced-antibiotic-use/
https://disarmproject.eu/resources/breeding-for-resilience-in-poultry-dual-purpose-chickens/
https://www.featherwel.org/featherwel/injuriouspecking.html
https://www.featherwel.org/featherwel/Portals/3/Documents/Feather%20Cover%20advice%20guide.pdf
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://youtu.be/I0KWXxvuy0w
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-019-0479-1
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606


de sundhedsmæssige aspekter, der kan påvirkes af avl, 
tjek denne video om det.

  

Men hvordan kan du opdrætte for at reducere 
brugen af antibiotika? For eksempel omfatter Zoetis' 
genomiske evaluering med CLARIFIED Plus specifikke 
sundhedsfaglige evalueringer, herunder mastitis, 
metritis, halthed, kalvevej og kovejs. Afklaret har 
udviklet en Dairy Wellness Profit (DWP) indeks, der 
kombinerer produktion, type, frugtbarhed, levetid 
og sundhedsmæssige træk. Analyse baseret på det 
afbalancerede DWP-indeks viser stadig de øverste 25% 
af køerne, der bruger 44% mindre antibiotika til mastitis. 
Læs DISARMS resumé her eller  besøge  hjemmesiden 
for CLARIFIED Plus for at finde ud af mere om den 
tilgang, de bruger. I  tabellen nedenfor kan du se 
en oversigt over de genetiske værdier for Holstein 
ko sundhed træk, disse genetiske forudsigelser er 
baseret på data indsamlet fra journaler i amerikanske 
kommercielle  besætninger.

Average % 
reliability

Minimum 
Score (STA)

Maximum 
Score (STA)

Cow Wellness Traits

Mastitis 52 76 115

Lameness 52 73 115

Metritis 51 73 115

Retained Placenta 51 71 116

Displaced Abomasum 50 69 111

Ketosis 51 72 113

Milk Fever 36 68 114

Respiratory Disease 40 70 114

Fertility Traits

Cystic Ovaries 29 69 118

Abortion 35 70 118

Twinning 42 66 112

Calf Wellness Traits

Calf Livability 42 85 117

Calf Respiratory 36 83 116

Calf Scours 39 66 116

Selv om genredigering ikke er tilladt i EU, er der for 
nylig blevet udviklet nye genomiske teknikker ud over 
naturlig udvælgelse både til genetisk modifikation 
af planter og dyr, hovedsagelig i andre dele af 
verden,bortset fra EU  fra  disse forskningsinitiativer på 
grund af lovgivningsmæssige begrænsninger.

For eksempel crispr-Cas9 har revolutioneret 
generationen af transgene dyr. Dette system har 
vist en hidtil uset effektivitet, multiplex-evne og 
brugervenlighed, hvilket har reduceret den tid og de 
omkostninger, der kræves til genomredigering og 
muliggør produktion af dyr med mere omfattende 
genetiske modifikationer. Det har også vist sig at være 
relevant for en lang række dyr. Derfor kan en mere 
målrettet tilgang bruges til at udvikle nye resistente 
dyreracer med ønskede egenskaber. Der har været 
mange eksempler på CRISP-Cas9 genredigering 
teknik applikationer til at producere husdyr resistente 
over for almindelige patogener, der forårsager store 
økonomiske tab i råvareindustrien. CRISPR-Cas9 
er blevet brugt til at generere svin resistente over 
for afrikansk svinepest og Porcine Reproduktive og 
Respiratory Syndrome Virus (PRRSV). Resistens over 
for PRRSV blev opnået ved inaktivering af genet CD163, 
som koder porcinereceptoren for PRRSV. CRISPR-
Cas9 blev brugt til at introducere et gen hos kvæg, der 
giver resistens over for kvægtuberkulose, enzootisk 
lungebetændelse og mastitis. Lignende resultater 
vedrørende mastitis er blevet rapporteret hos geder 
(du kan finde mere information om denne teknik i 
undersøgelserne af Shrock & Güell og Islam et al).

Udviklingen i ngt'erne har potentiale til at bidrage 
til det mere modstandsdygtige og bæredygtige 
landbrugsfødevaresystem. Eksperter hævder, at 
målrettet mutagenese og cisgenese i visse tilfælde 
indebærer samme risikoniveau som konventionelle 
avlsteknikker, som der opstår indsættelser, sletninger 
eller omlejringer af genetisk materiale i alle 
ovennævnteteknikker, og  tilfældige ændringer af 
genomet forekommer uafhængigt af avlsmetoden. 
Der er stadig mange bekymringer forbundet med 
anvendelsen af ngt'er i husdyrbrug, som ville kræve en 
risikovurdering og en vurdering fra sag til sag. Du kan 
læse mere om EU's holdning til disse NS her.

*Numbers reflect data from reference population of animals under 2 years of 
age
Average disease risk is represented by an STA value of 100. Values greater 
than 100 reflect animals with lower expected average risk for the associated 
disease relative to their herdmates. Selection for a high STA will apply selection 
pressure for reduced risk of disease.

Gennemsnitlige genetiske værdier for Holstein køer og kalve*Gennemsnitlige genetiske værdier for Holstein køer og kalve*
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