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Generell princip:

Regelverk för ekologisk produktion ska innefatta
följande:

• Raser ska vara anpassade till lokala förhållanden

Rekommendationer:
• Avelsmål ska uppmuntra och bevara god hälsa och
välfärd hos djuren och vara förenligt med deras
naturliga beteenden
• Avel ska inte inkludera högteknologiska metoder som
inskränker djurens naturliga beteenden eller kräver
stort kapital
• Naturliga reproduktionstekniker ska användas

• Raser som kan reproducera sig under naturliga
förhållanden utan mänsklig inblandning ska användas
• Insemination är tillåtet
• Embryotransfer (ET) och kloning är förbjudet
• Hormonbehandlingar för att framkalla ägglossning och
förlossning är förbjudet

Foto: faravelsforbundet.com

EU & KRAV
• Sträva efter stor biologisk mångfald (EU)
• Välja lämpliga raser som är kan anpassa sig
till lokala förhållanden (EU)
• Andra reproduktionstekniker än semin ska
inte användas (EU)
• Semin, genomisk selektion och
könsseparerad sperma får användas (KRAV)
• Tillåtet att använda djur av alla djurslag med
ET i härstamningen (KRAV)

I praktiken används i de flesta fall
samma djurmaterial i ekologisk och
konventionell produktion

Är det en bra avelsstrategi?

1

2015-03-11

Avelsstrategi – vad är det?

Vad avgör om djurmaterialet
är lämpligt eller inte?

Plan för att uppnå målet!
• Strategi för hur vi använder det genetiskta material
• Strategi på flera nivåer: Gård, region, produktionssystem,
nationellt

•
•
•
•
•
•

Värdering av egenskaper

Ras/raser?
Rensras eller korsningsdjur?
Registrering av egenskaper?
Skattning av avelsvärden?
Selektion?
Reproduktionstekniker?

Möjliga avelsstrategier i
ekologisk produktion
• Använda djurmaterial från befintligt
(konventionelt) avelsprogram
• Utveckla ett separat avelsprogram för ekologisk
produktion
• Identifiera de raser/linjer som är bäst lämpade
för ekologisk produktion
• Identifiera de ”konventionella djur” som är bäst
lämpade för ekologisk produktion
•

Ta hänsyn till ev. genotyp-miljösamspel

•

Konventionella + ekologiska avelsvärden

Värdering av egenskaper

Förekomst av
genotyp-miljösamspel
Ekonomiska och
etiska vikter

Värdering av egenskaper
Avelsstrategier för ekologisk husdjursproduktion
-baserat på producenternas preferenser
(Formas)

Mjölk- och grisproducenters preferenser –
vilka egenskaper anser de är viktiga?

Simuleringsstudie

Webbenkät +
fokusgruppsintervjuer

Genetiskt framsteg med avelsstrategier
baserade på producenternas preferenser
Kartläggning &
etiskvärdering

Samstämmighet mellan producenternas preferenser,
dagens avelsmål och samhällets förväntningar

Värdering av egenskaper

Preferenser – ekologiska mjölkproducenter

Preferenser – ekologiska grisproducenter

• Generellt anser ekologiska och konventionella producenter att
samma egenskaper är viktiga

• Benhälsa, suggors livslängd och tillväxt angavs som viktiga
egenskaper av både ekologiska och konventionella producenter

• Livslängd rankas högst av producenter från båda systemen
• De ekologiska producenterna önskar större genetisk förbättring i
sjukdomsresitens (inkl. mastit och parasiter)
• De ekologiska producenterna tolererar minskad genetisk potential
för mjölkproduktion för att ge mer utrymme för funktionella
egenskaper

• Generellt föredrar producenterna genetisk förbättring i hälso- och
överlevnadsegenskaper och tolererar minskning i genetisk potential
för kullstorlek
• De ekologiska producenterna önskar större genetisk förbättring i
sjukdoms- och parasitresitens än de konventionella producenterna
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Värdering av egenskaper

Genotyp-miljösamspel
• Svaga genotyp-miljösamspel i
ekologisk och konventionell
grisproduktion

Preferenser – slutsats
• De flesta av de egenskaper som mjölk- och grisproducenterna tycker är
viktiga finns avelsprogrammen för de djurmaterial som används idag
• De ekologiska producenterna lägger mer vikt vid hälsoegenskaper och
mindre på produktionsegenskaper

• Inga genotyp-miljösamspel av
praktisk betydelse i ekologisk
och konventionell
mjölkproduktion

Viktiga egenskaper
Benhälsa hos grisar i ekologisk produktion

Viktiga egenskaper
Benhälsa hos grisar i ekologisk produktion

(SLU Ekoforsk)

Mål

Bedömning av grisens rörelser, hälta och svullna leder:

Att kartlägga av grisars benhälsa, exteriör och produktion i ekologiska
besättningar samt undersöka om valet av faderras (Hampshire eller Duroc)
påverkar förekomsten av avvikande rörelser och exteriör

• Andelen grisar med lindriga avvikelser ökar under uppfödningsperioden
• Andelen grisar med alvarligt avikelser mycket låg
• Ingen skillnad mellan faderraser

Försöksupplägg

Hälta

• 6 besättningar, 100 kullar (LY*Hampshire eller LY*Duroc), 1100 slaktgrisar
(individuell uppföljning från seminering till slakt), 1 slakteri

• Slaktdata
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Viktiga egenskaper
Benhälsa hos gris
• Benhälsoproblem reduceras inte genom att välja annan
faderras
• Benhälsa ingår i avelsvärderingen - välj fäder till
slaktgrisarna med höga avelsvärden för benhälsa
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Val av hybrid
Produktionssystem för ekologiskt kycklingkött

(SLF)

Med mål att studera effekt av avelsmaterial och produktionsmiljö på
produktivitet, djurvälfärd och miljöbelastning
• Experiment: Delprojekt 1 – med fokus på proteinförsörjning, april-juni 2015.
Delprojekt 2 – med fokus på utevistelse, aug 2015 – maj 2016
• Kartlägga produktivitet, djurvälfärd och miljöpåverkan hos idag tillgängligt
genetiskt material (konventionell snabbväxande hybrid, och två olika
långsamväxande hybrider).
• Undersöka förekomst av genotyp-miljö-samspel för viktiga produktions,
djurvälfärds och miljörelaterade egenskaper med avseende på fodrets
proteinnivå för de tre hybriderna
• Delprojekt 3 (2016): Ekonomiska och miljömässiga analyser baserat på resultat
från delprojekt 1 och 2
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Vad avgör om djurmaterialet
är lämpligt eller inte?

Avelsprogram
ORGANICDAIRYHEALTH

(Core-organic)

• EU-projekt koordinerat från Danmark
• Pågår 2015-2018

Värdering av egenskaper

• Sverige (Hgen) står för avelsaspekterna
• Uppbyggnad av europeisk databas för produktionsmiljöer i ekologisk
mjölkproduktion
• Kartläggning av egenskaper (produktion och funktionella) hos inhemska
mjölkraser i Europa

Förekomst av
genotyp-miljösamspel

• Simulering av avelsprogram för ekologisk produktion med fokus på:
•
•
•
•

Genomisk information
Korsningsavel
Djurvälfärd
Miljöpåverkan

Ekonomiska och
etiska vikter
Tack för uppmärksamheten!

Anna.Wallenbeck@slu.se
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