
Avlsindekser
• Hva er en avlsindeks?

– Indekser er et tallmessig uttrykk for en hunds 
forventede avlsmessige verdi for den 
egenskapen den er beregnet for

– Indekser er uavhengig av NVK’s database og 
kjøres direkte på filer fra DogWeb

– Indekser er basert på egne prestasjoner + alle 
informasjoner om slektninger

– Premier og indekser skal ikke sammenliknes
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• Indekser 
Beregnes for tre egenskaper
Jaktlyst

Viltfinnerevne (Stand)
+ HD
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Jørgen Ødegaard, UMB, Ås, gjør beregningene
– Statistikk og genetikk i kombinasjon
– I beregningene inngår alle data, for alle 

jaktprøver, for alle rasene i gr. 7.
– Det er per i dag NMLK, NISK, NGK, NPK og 

NVK som får indeksene beregnet for sine 
raser og benytter disse på et eller annet nivå. 



Indeksenes oppbygging

• Beregningene gjøres etter en modell som er 
allment anerkjent i Husdyrmiljøer i hele verden, 
som en grunnmodell for de fleste egenskapene i 
husdyravlen (BLUP-Animal Model) og kjøres 
vha. en datasoftware som heter ASREML. 

• I beregningene legges en del forutsetninger som 
er beregnet på forhånd eller som beregnes 
underveis 

• eks. arvbarheten for egenskapen
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forts. indekser

Modellen innebærer at alle data settes inn i en 
«matrise» der mange informasjoner blir behandlet 
samtidig og sammenkobles til slutt i en «rå-indeks»

Rå-indeksene blir deretter «standardisert» og 
tilpasset slik at gjennomsnittet blir 100 og 
standardavviket (spredningen rundt gjennomsnittet) 
blir 10 (normalfordeling)
Dvs. at innenfor + - 20 poeng finner vi 95 % av 
hundene
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Hva inngår i beregningene?
1. Beregningene gjøres innen rase, men 

med korrigering fra hele datamassen
2. Informasjon som teller:

a) dyrets egne data (HD = egen 
status, JL=egne resultater for JL på alle 
starter, VF (Stand)= alle godkjente 
stander registrert på jaktprøver
b) Tilsvarende data på alle slektninger 
der disse data finnes 
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3. Hva teller mest?
Normalt teller egne prestasjoner mest, men også data i 
nære slektsledd (mor/far, hel-/halvsøsken, avkom)

- jo flere individer som inngår, jo større er 
sikkerheten på indeksen
- jo fjernere slektskap jo mindre vektlegges 
informasjonen
- for JL og Stand vil flere gjentak per individ styrke 
vekten på slektsleddet, men bare opp til et visst nivå
(for HD finns bare en registrering per individ)
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Hva tas det «hensyn til» i beregningen 
(korrigeringsfaktorer)?

Generelt:
Rase, alder, kjønn 
Spesielt:
JL/VF (Stand): klasse, prøvetype, år, 
prøvenr. (dvs. gjennomsnittet på prøven), 
dommernr., tid (minutter)
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Resultat:
Svaret = Indeksen = det genetiske anlegg + fast 
miljøeffekt (kulleffekt/oppdretter)
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Spesielt for HD
Forskjell HD-indeks NKK/NVK:
HD avlesingen er en skala med kategorier fra A 
– E
Egentlig er det en egenskap med kontinuerlig 
variasjon
I NKK operer de med beregninger kun innen 
rase og får derfor bl.a. ikke beregnet HD-indeks 
for LV
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NKK gjør gradsforskjell per egenskap på en 
skala der A og B har mindre avstand 
verdimessig enn B, C osv.
I FA-beregningene er verdien av A, B osv. 
beregnet slik at det er den «genetiske» verdi 
som ligger til grunn.
Konsekvens: I raser med lav HD-frekvens vil A 
være «normalstatus», det å få verdi B vil være 
et genetisk avvik som er vesentlig og derfor vil 
B være mer negativt å få som status enn hos 
NKK. 
Verdi C og lavere vil være ennå mer negativt
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Lønner det seg å drive avlsarbeid?

• Avlsarbeid medfører varig endring av frekvensen av gener i 
populasjonen dvs. man får en endret gensammensetning

• Dette medfører at resultatene av arbeidet man gjør overføres til 
neste generasjon.

• I et økonomisk perspektiv vil det kunne sammenliknes med et 
bankinnskudd, som settes inn og gir renter og rentes rente så lenge 
det står inne, dvs. så lenge vi ikke motarbeider vårt tidligere arbeid, 
vil vi høste glede av dette i all framtid

• Ingen investeringer vi gjør vil ha, relativt sett, så store 
lønnsomhetspotensialer som avlsarbeidet – men, vi må konsentrere 
arbeidet om de viktige egenskapene, dvs. de som er viktige pga. 
helse, gemytt, bruksegenskaper og eksteriør
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Sammenheng mellom indeks for jaktlyst og indeks for viltfinnerevne
Strihåret vorstehhund 2011



11.02.2015

Sammenheng JL/VF hos SV basert på hunder med JL>105
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