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Innavl, del 3 
 

 

Det er viktig å skille mellom innavl på individnivå, og innavl på populasjonsnivå. Det 

siste er viktigst om man ønsker å ha et langsiktig perspektiv og unngå framtidig innavl. 

MEN, det du som bonde gjør på din gård med dine dyr påvirker populasjonen som 

helhet.  

 

Innavlsnivået i populasjonen er den gjennomsnittlige innavlsgraden på alle individene 

født i en gitt tidsperiode. Det mest interessante er hvor stor endringen er fra generasjon 

til generasjon, eller fra år til år. Denne ønsker man at skal være lavest mulig. For å 

unngå en for rask innavlsøkning i rasen er det viktig å se populasjonen som en helhet, 

og ikke bare hver enkelt bedekning.  

 

For å ta et ekstremt eksempel: Dersom man får tak i doser fra en helt ubeslektet okse 

i utlandet, og alle oppdrettere velger å inseminere med denne oksen, så vil alle avkom 

i første generasjon ha en innavlsgrad på 0. MEN, alle disse avkommene vil være 

halvsøsken, og derfor ha et slektskap på 25 % til hverandre. Da blir det vanskelig å avle 

i neste runde igjen, da alle oksene er høyt beslektet med alle kyrne. 

 

I praksis vil ikke alle velge å inseminere, og man vil få noe spredning i genmaterialet 

fordi oppdrettere bruker forskjellige gårdsokser. Problemet beskrevet i forrige avsnitt 

kan likevel oppstå med gårdsokser, ved at alle oppdrettere kan velge å kjøpe sønner 

etter samme importokse, da disse vil være lite i slekt med kyrne i alles besetninger. Da 

vil alle fedrene i en generasjon være halvbrødre, og slektskapet mellom deres avkom 

(som skal bli neste generasjons foreldre) vil være unødvendig høyt.  

 

Det er derfor viktig at det tenkes helhetlig innavl på populasjonsnivå, og ikke bare innavl 

på gårdsnivå, når man kjøper inn ny avlsokse. Oppdrettere må sammen sørge for at 

avlsoksene som benyttes i populasjonen ikke er halvbrødre. 

 

 
 

 

 

 

 


