
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Sammenhængen mellem 
livsydelse, funktionelle 
egenskaber og eksteriør 
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Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Metode 

• Livstidsydelsens afvigelse fra årlig besætningsgennemsnittet i kg værdistof 

Besætningsgennemsnit ~1700 kg fedt og protein 

+100 

-80 
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Dyr i undersøgelsen 

• Født fra 2005-2010 

• 350.000 Holstein køer med kåring i 1. laktation og livsydelsesdata 

• Genetisk sammenhæng til andre laktationer (0,87-0,99) fra 1. laktations kåring 

• 328.000 registreringer for sundheds- og frugtbarhedsdata  

• 97.000 klovregistreringer 
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81 % af kåringsgruppen 
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Krop og fordøjelseslidelser 

Effekt af krop på livstidsydelsen: 

• Mere harmoniske køer har højere livstidsydelse på ca. 140 kg fedt+protein – kan have mange årsager, 

sundhed, staldsystem, osv. 

• Krydshøjde har negativ indflydelse på livstidsydelsen 

Effekt af fordøjelseslidelser på livstidsydelsen: 

• Livstidsydelseseffekt på hhv. 140 & 160 kg fedt+protein i 1. & 2. laktation 

• Formodentlig gennem højere laktationsydelse 

• Formodentlig gennem bedre holdbarhed 
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Lemmer og sålesår 
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Lemmer og sålesår 

Effekt af lemmer på livstidsydelsen: 

• Køer  med gode lemmer har højere livstidsydelse på ca. 190 kg fedt+protein 

• Der skal et godt bevægelsesapparat til for at koen bliver i besætningen   

Effekt af sålesår på livstidsydelsen: 

• Livstidsydelses effekt på hhv. 190 & 110 kg fedt+protein i 1. & 2. laktation 

• Formodentlig stor indvirkning på overlevelse til senere laktationer 

• Skader i klovhornet har dokumenteret negativ effekt på mælkeproduktionen 
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Malkeorganer og yversundhed 

81 % af kåringsgruppen 
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Malkeorganer og yversundhed 

Effekt af malkeorganer på livstidsydelsen: 

• Køer  med gode malkeorganer har højere livstidsydelse på ca. 150 kg fedt+protein  

• Der skal et godt yver til for at koen bliver i besætningen 

Effekt af mastitis på livstidsydelsen: 

• Livstidsydelseseffekt på hhv. 240 & 280 kg fedt+protein i 1. & 2. laktation 

• Stor indvirkning på overlevelse til senere laktationer 

• Dokumenteret negativ effekt på mælkeproduktionen 
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Helhed og frugtbarhed 

IP=dage fra første til sidste inseminering i 1. & 2. laktation 

88 % af kåringsgruppen 
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Helhed og frugtbarhed 

Effekt af helhed på livstidsydelsen: 

• Køer  med god helhedskåring har højere livstidsydelse på ca. 300 kg fedt+protein  

• Sammenlagt effekt af delegenskaberne krop, lemmer og malkeorganer 

Effekt af IP på livstidsydelsen: 

• Livstidsydelseseffekt på hhv. 90 & 150 kg fedt+protein i 1. & 2. laktation 

• Indvirkning på overlevelse til senere laktationer 
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Delkonklusion 

• Højere kåring for krop, lemmer og malkeorganer giver moderat effekt på livstidsproduktion målt i kg 
fedt+protein end lavere kåring 

• Vigtigt at fokusere på hovedparten af dyrene, som er dem vi primært avler på i besætningerne 

• VIGTIGT – det er en radikal ændring at gå fra 75 til 85 i kåring - kræver ekstrem stor selektionskraft 

• Effekt af eksteriør på livstidsydelse, skyldes i stor udstrækning genetisk sammenhænge til sundhed, holdbarhed & 

arbejdstid 

• Sundhed- og frugtbarhedsegenskaberne har stor indflydelse på livstidsproduktion målt i kg fedt+protein 

 

I avlsmålssammenhæng er det vigtigt at avle direkte efter egenskaber 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen 

• Dyr opdelt ud fra deres enkelte lineære kåringer 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen - krop 

• Racegennemsnittet tæt på livstidsydelsesoptimum 

• Resultater viser at køerne må IKKE blive højere 

• Ekstrem kåringer giver væsentlig forringet livstidsydelse – baseret på meget få køer 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen - lemmer 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen - lemmer 

• Racens kåringsoptimum er også livstidsydelses optimum 

• Det vil være gunstigt for livstidsydelsen at gå mod mere parallelle lemmer, bedre 
hasekvalitet og bedre knoglebygning 

• Hasestilling (30), hasekvalitet(18) og knoglebygning(17) har høj vægt i lemme-indekset 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen – malkeorg. 
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De lineære egenskabers effekt på livstidsydelsen – malkeorg. 

• For de fleste egenskaber er kåringsoptimum også livstidsydelses optimum 

• Gælder f. eks. ikke for højt ansatte yvere, der formodentlig giver lav ydelse 

• Ekstrem kåringer giver væsentlig forringet livstidsydelse – baseret på meget få køer 

• Det vil være gunstigt for livstidsydelsen at gå mod bedre foryvere, bedre yverbånd og lidt 
højere ansatte yvere 
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Delkonklusion 

• Hovedparten af køerne er tæt på livstidsydelses optimum  

• Hvis livstidsydelse er målet, vil det være gunstigt at avle mod: 

• Bedre hasestilling 

• Bedre hasekvalitet 

• Bedre knoglebygning 

• Bedre foryver 

• Bedre yverbånd 

• Højere ansatte yvere 
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Eksteriør i avlsmålet - NTM 

• God livstidsydelse er ikke nødvendigvis det samme som god produktions økonomi 

• Kan opnås med meget stor holdbarhed og lav ydelse 

• NTM udtrykker produktionsøkonomi pr. årsko 

• Livstidsydelse afspejler i høj grad mælkeproduktion og udsætning – men beskriver ikke: 

• Ungdyroverlevelse, vækst, kælvning/fødsel, osv. 

• Lemmer og malkeorganer har ganske naturligt en vægt i NTM pga. besparet arbejdstid 

• Ingen direkte økonomisk værdi af kropskapacitet 

VIGTIGT - at i ligger selektionskræfterne for eksteriøregenskaberne, 

 hvor de skaber størst økonomisk værdi 


