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Hur fungerar egentligen ”avels-
framsteget”, och vilka parame-
trar styr utvecklingen? Här är 
förklaringen. 

Bromsen som hämmar avels-
framsteget kallas för "inavels-
depression". I förra numret 
av Travhästen skrev vi om 

inavel, och även i detta nummer berör 
vi ämnet, samt de risker det kan med-
föra. 

Avelsframsteget påverkas av fem 
olika parametrar:

1) Den genetiska variationen ligger 
just nu på 0,3. Om man kan öka varia-
tionen påverkar det avelsframsteget i 
positiv riktning. Här kan vi i klartext 
säga att inaveln i populationen påver-
kar den genetiska variationen.

2) Selektionsintensiteten (ett mått 
på hur hård gallring som görs på 
individer i aveln) är för tillfället rätt 
hög inom den svenska varmblodiga 
travhästaveln. På hingstarna används i 

snitt de 1-2 procent bästa hingstarna i 
varje kull (mätt i BLUP). Den siffran 
har blivit bättre de senaste fem åren 
och är i jämförelse med andra raser 
mycket stark. Bland stona ligger den 
nu på mellan 40-50 procent, vilket 
också är mycket starka siffror. Som en 
jämförelse var motsvarande siffra 60,9 
procent för elva år sedan. Även på sto-
sidan har vi alltså gallrat allt hårdare. 
(tabell 1)

3) Säkerheten i selektionen (RTI) 
återfinns i BLUP-talet. Exempelvis 
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Adrian Chip har högt BLUP men lägre ”säkerhet” såsom oprövad. Foto: Micke Gustafsson/Kanal 75
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har Muscles Yankee 120 0,99 och 
det är 0,99 som är RTI. Ställ det mot 
till exempel oprövade Adrian Chip 
som har 129 0,75.  Han har ett högre 
BLUP, men också en lägre säkerhet. 
Just nu ligger denna säkerhet i snitt på 
93 procent bland hingstarna och 79 
procent bland stona (tabell 1).

4) Generationsintervallet är en 
annan parameter som påverkar avels-
framsteget. Detta baserar sig på hur 
gammal respektive förälder är när 
avkomman föds. Den siffran har varit 
ganska intakt under de senaste elva 
åren. Generellt sett ligger snittet för 
hingstarna på 12 år och för stona på 11 

år (tabell 2).
5) En eventuell inavelsdepres-

sion ska de fyra nämnda punkterna 
subtraheras med. För den svenska 
populationen är detta tal just nu -0,4 
procentenheter. Istället för att öka 
avelsframsteget med drygt 8 procent 
(det vill säga förväntad ökning) ligger 
avelsframsteget på 7,5 procent. Det 
är alltså ett tapp på 5-6 procent på 
grund av inavelsdepression. Med en 
ökad inavel riskerar avelsframsteget att 
hämmas i ännu större utsträckning.

Totalt ligger avelsframsteget för till-
fället på 7,5 procent, vilket i en jämfö-
relse med andra hästraser är en mycket 

stark siffra. Exempelvis ligger kallblo-
den på 4-5 procent och islandshästen 
på 5-6 procent.

Öka avelsframsteget
Sett till hela populationen, inte 
enskilda individer, kan man öka avels-
framsteget genom att påverka följande 
parametrar: 
1) Använda individer som har låg 

släktskapsgrad med övriga popula-
tionen.

2) Använda hingstar som ligger på de 
högsta BLUP-talen i sin kull. Samma 
gäller för ston. 

3) Använda hingstar och ston som 

År
BLUP-
hingst Sel%

BLUP-
ston Sel%

BLUP- 
avkomma

2001 102,76 2,6 90,58 60,9 96,65

2002 103,65 3,1 91,72 59,6 97,66

2003 104,86 2,8 92,99 55,6 98,90

2004 105,66 2,3 94,18 57,0 99,93

2005 107,24 2,4 95,24 58,2 101,25

2006 108,78 2,2 96,76 53,0 102,79

2007 109,84 1,7 97,76 53,0 103,80

2008 111,11 1,6 98,77 48,6 104,94

2009 111,92 1,6 99,96 44,4 105,94

2010 112,98 1,1 101,31 40,9 107,12

2011 113,39 1,6 102,29 44,4 107,83

BLUP-hingst: medeltal i BLUP för de föl som är födda i aktuell kull, utifrån deras far. 
det vill säga om en hingst fick 100 avkommor räknas hans BLUP 100 gånger, medan 
en hingst som fått fem avkommor får sitt BLUP bara räknat fem gånger.

BLUP-ston: medeltal i BLUP för de ston som fick avkommor i aktuell kull.

Sel%: selektionsintensitet i procent. 2011 användes i snitt 1,6 procent-hingstarna 
med högst BLUP i aveln, medan 44,4 procent av stona med högst BLUP användes. 
desto lägre procenttal, desto högre selektionsintensitet och hårdare urval.

BLUP-avkomma: förväntat BLUP-tal för avkommorna (enligt BLUP-hingst + BLUP-
ston/2).

Generationsintervallet ovan räknas 

utifrån åldern på respektive förälder 

när fölet föddes. 

Källor:

www.ihbc.se (Thorvaldur Arnason),

Genetic variation and management of 

the Norwegian horse breeds. (Hanne 

Fjerdingby Olsen)

År Hingst Sto

2001 11,73 11,52

2002 12,15 11,47

2003 11,91 11,41

2004 11,75 11,38

2005 11,67 11,33

2006 12,24 11,19

2007 12,37 11,20

2008 11,99 11,06

2009 11,90 11,06

2010 11,54 10,95

2011 11,42 11,10

Tabell 1  

Selektionsintensitet Tabell 2 

Generationsintervall

Ibrahim Pascha vann den första upplagan av Svensk Uppfödningslöpning 1926 på 1.39,9/1609m.  Här ser vi hur långt efter årets vinnare 
denim Boko han skulle ha varit, om han sprungit sitt lopp i ett jämnt tempo. Mellan 1995-2011 kördes loppet över 2140m.

Uppfödningslöpningen

Adrian Chip har högt BLUP men lägre ”säkerhet” såsom oprövad. Foto: Micke Gustafsson/Kanal 75
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bevisat förärvning, det vill säga att 
säkerheten är hög.

4) Använda unga individer i aveln. 
Det är svårt att förbättra alla punk-

ter i ett och samma hingstval, eftersom 
flera av punkterna påverkar varandra. 
Exempel:
•	Om	man	väljer	att	använda	Adrian	

Chip som har ett mycket högt 
BLUP (2), 129, och han är en ung 
individ (4) 8 år, så tappar han något 
på att han ännu har en låg säkerhet 
(3) 0,75 och dessutom har han ett 
högt släktskap med övriga hingstar 
R(av) 22,11% (1).

•	Om	man	använder	Muscles	Yankee	
har även han ett mycket högt BLUP 
(2) 120 och han har en hög säkerhet 

(3) 0,99, men däremot är han en gam-
mal individ (4), 17 år, och har dess-
utom ett högt släktskap med övriga 
hingstar 23,75% (1).

Styrmedel – norsk modell
I Norge har man börjat praktisera ett 
verktyg som kallas ”optimala bidrag”; 
det vill säga bidrag av nya gener för att 
optimera avelsframsteget. 

Metoden går ut på att selektera 
avelsdjur även utifrån inavel och 
inavelsökning, men även som tidigare 

utifrån prestation och avelsindex. Det 
här används framförallt på "Döle" 
och "Nordland/Lyngen" som har så 
små populationer att de nu betraktas 
som hotade arter. Där syns tydliga 
tecken på inavelsdepression med både 
nedsatt fertilitet och travprestationer. 
Inavelskoefficienten är för dessa raser 
uppskattad till cirka 12 procent, det 
vill säga samma nivå som den norda-
merikanska travhästen. Förhoppningen 
är att optimala bidrag ska generera 
en markant ökning av det genetiska 
framsteget. 

En annan åtgärd är att godkänna 
3-åringshingstar tillfälligt för ett år, för 
att öka antalet hingstar i aveln och få 
en större spridning. Samtidigt snabbar 
man på generationsintervallet. 

möjligt i Sverige?
En intressant, hypotetisk tanke är att 
testa något liknande på den svenska 
varmblodiga travaren. Tänk om man 
exempelvis lät de 20 nyblivna 4-åriga 
hingstarna med högst BLUP (0,7 pro-
cent bästa!) betäcka 30 ston vardera. 
Det skulle kunna generera cirka 450 
avkommor (vid 75 procent levande 
födda föl), vilket motsvarar cirka 15 
procent av kullen. Dessa skulle ha 

mycket hög selektionsintensitet och 
snabba generationsintervall via fadern. 

Det skulle dock bli ett "tapp" i 
säkerheten, men det kompenseras med 
att vi snabbare får ett svar på dessa 20 
hingstars avelskapacitet innan de går 
över till heltidsarbetande avelshingstar. 
Det är kanske inte praktiskt genomför-
bart, men ändå en svindlande tanke.

avelsframstegets 
fem parametrar:  

1. Genetisk variation, ‐A
2. Selektionsintensitet, i
3. Säkerhet i selektionen, RTI
4. Generationsintervall, L
5. Inavelsdepression, d

Årligt uppnått avelsframsteg 
räknas ut med följande formel: 
ΔG/år = ‐A  i  RTI  / L - Δd/år

Länktips: http://www.ihbc.se 
(klicka vidare på ”standard-
bred trotter”). Här kan man 
testa och även grafiskt se vad 
som händer med avelsfram-
steget om man ändrar de olika 
parametrarna. 

Ibrahim Pascha segrade i den första upplagan av Svenskt Travkriterium 1927 på 1.34,6/2600m. Så här långt efter 2010 års vinnare, 
Raja Mirchi (innehar löpningsrekodet 1.13,8/2640m), skulle han ha varit, om han sprungit sitt lopp i ett jämnt tempo.

Kriteriet

Derbyt

Ibrahim Pascha vann den första upplagan av Svenskt Travderby 1928 på 1.30,9/3 000m. Så här långt efter 2009 års vinnare, Maharajah, 
och 2012 års vinnare, Pato (delar löpningsrekordet på 1.12,8/2640m) skulle han ha varit om han sprungit sitt lopp i ett jämnt tempo. 
* distansen dessa år var längre än nuvarande 2 640 som gäller sedan 1983. 1943: 3 000 m, 1959: 3 200m, 1977: 3 100 m. 




