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Avl av rene (gamle / isolerte) kuraser 

Magnús B. Jónsson. 

Bændasamtökum Íslands 

I. Inledning. 

Organisert husdyravl i retning af det som man kjenner i dag, har sin oprinnelse i det 17. 

århundede, men blev ikke praktisert i de skandinaviske land før i det 19. århundrede. Rundt 

1850 begynte en udvikling i retning af avl for rasepregede dyr med bestemte ytre tegn som 

skulle være uniforme og utgjøre en slags standardtype for rasen. Denne avlsretning er 

oprinnelsen til mange av de kuraser som siden blev udbredt i det 20. århundrede og blomstret 

med den såkalte stedengenhetsbevegelse. Denne avlsretning la stor vekt på de såkalte ”rene 

raser” og begrebet landrase blev lansert, som en population dyr som har eksisteret over en 

lengre periode i et område uden større påvirkning (imigrasjon) fra andre populasjoner. Mange 

av de såkalte landraser er således typisk små og hårdføre dyr, præget af naturligt udvalg for 

overlevelse under barske vilkår. (Emma Eyþórsdóttir, 2000). 

Siden i begynnelsen av 60 tallet har utviklinen i hudyravlen i hele den vestlige verden vært 

revolutionær, hvor de nordiske lande, er ingen unntakelse. Stadig større del av 

melkeprodukjonen baseres sig på noen få storferaser og udviklingen har medført at 

storfeavlen i dag bliver konsentrert om stadig færre raser som avles mere eller mindre 

internationalt. De gamle landraser har ikke kunnet konkurere med de nye rasene som fører til 

at de forsvinner som produksjonsdyr og holdes i stigende grad som hobby buskap.  I nordisk 

sammenheng er det slik i dag at utenom Island finnes ingen gammel landase som har noen 

større betydning i vedkommende lands melkeproduksjon. I alle landene finnes dog 

populasjoner av gamle landraser. En kan stille sig det spørgsmål om hvorvidt denne situasjon 

medfører noen fare for fremtiden og dermed om det er av noen verdi at bibeholde de gamle 

landraser og søke å bygge op bæredyktige populasjoner og derved ta vare på evetuelle verdier 

som ellers ville gå tapt. 

Utviklingen i den internationale husdyravl har ført til en verdensomfattende diskusjon om 

genetisk diversitet og viktigheten av at oprettholde den genetiske varians. Genetisk diversitet 

grunner sig i den genetiske variasjon mellom og innen rasene for hver art. Det er anslått at 

variasjonen mellom raser utgjør halvdelen av den totale genetiske variasjon innen hver 

husdyrart, mens variasjonen innen rase omfatter den resterende halvpart. Dette betyr at tap af 

raser medfører tap av genetisk variasjon.  

Den nyeste utvikling i husdyravlen med introdusering av genomisk seleksjon og de 

muligheter for avlsmessig fremgang som den kan medføre, samtidigt med at methoden ikke 

kan benyttes medmindre det finnes omfattende referanse materiell betyr i realiteten at de 

mindre rasene blir ennå mer underliggende i konkuransen (Jón V. Jónmundsson, 2010). 

Mange ser denne utvikling som optakt til at verdens kuraser blir kun noen få som avles etter 

forholdsvis like avlsplaner og dermed påtagelig inskrenkning av den genetiske diversitet som 

er drivkraften for beredyktigt og langsigtigt avlsarbeide.  

F.A.O. har fra 1980 sat fokus på genetiske ressurser inden for landbruget i verden og har 

etableret en global databank (DAD-IS) hvor der registreres grundoplysninger om husdyrracer 

i alle verdensdeler. Her finnes grunnoplysininger om de alle fleste kuraser i verden og viser at 

allt for mange raser er situasjonen kristisk med hensyn til deres fremtidige muligheter. Det 

kan således vere meget kort tid inntil det ikke er muligt at endre kurs og tilbake blir kun noen 

få internationale kuraser. (FAO, 2000).  
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Diskusjon om fremtidig rolle for de gamle landraser synes derfor højst aktuell. Det er 

vigtigt at rasenes mangsidige værdier blir undersøkt og beskrevet og det finnes stadig bedre 

methoder for slike undersøkesler.  

II. Rasers bevaringsverdier.  

Det er almindelig anerkennt at det er ikke muligt at bevare alle raser eller populationer som 

måtte findes i verden. Derfor har en forsøkt at utvikle metoder som kan benyttes for at 

bedømme bevaringsværdien af vedkommende raser eller population. Bevaringsverdien av en 

rase kan i grove trek deles op i følgende fire katagorier. a) økonomisk produkjonsverdi; b) 

genetisk verdi i.e. bevarelse av genetisk diversitet for imøtekomme forandret fremtidig 

situasjon;  c) kultuell og historisk verdi som knytter sig til landbruket i det område hvor 

vedkommende rase er utviklet og d) samfundmessig verdi som knytter sig til 

landbrukstradisjon og utvikling av spesialprodukter. (Emma Eyþórsdóttir, 2007). 

Når et gjelder de nevnte katagorier så er de fleste gamle landraser underlegne med hensyn 

til økonomisk konkuranseevne og av den grunn har mange av dem blitt avlagte og er nu i 

utryddingsfare. Angående den genetiske verdi så er det mer komlisert opgave. Det er gjørt 

flere forsøk for å identifisere de forskjellige rasers genetiske verdi men hittil er det ikke funnet 

utvetidige svar på det spørsmål. Toro et al., (2009) har laget en utførlig oversikt over de 

forskjellige aspekter av dette emne. I flere forskjellige undersøkesler viser det sig imiddlertid 

at  de gamle forholdsvis isolerte raser bidrar størst for oprettelse av den genetiske diversitet 

(Tapio et al., 2006, Bennewitz et. al., 2006).  Det skal bemerkes at de methoder som blev brukt er blitt 

kritisert for å overestimere de små raseres betydning (Negrini et al., 2007 e: Emma Eyþórsdóttir, 

2007). Den påstand at “tap av en rase betyr tap av genetisk variasjon” bør tas alvorlig og som 

forplikter til en aktivitet og økt insats for genetisk forsking og  bibeholdelse av de raser som er 

bevaringsdyktige. En oversikt over genetisk verdi av gamle kuraser blev laget til NÖK møtet i 

år 2000 (E. Eyþórsdóttir, 2000) 

Med hensyn til kulturhistoriske verdier samt de verdier som finnes grunnet adaptjon til 

spesielle produktsjonsformer er det konstatert stadig større interesse blant konsumenter at det 

er tilgang til produkter som ikke kan stemples som industral og masseprodusert.  Dette er noe 

som produsenter og alle som driver med fagarbeide innen matvareproduktsjon bør og må ta 

hensyn til. Matvareproduktsjon som har videre tilknytning til samfundsutviklingen en å være 

kun råvareproduktsjon vil i fremtiden bli mer ettertrakted og undersøkesler viser stigende 

betalingsvillighet blant konsumenter for slike produkter.  

Det finnes derfor mange årsaker til å intensivere forskning og fagligt arbeide på dette 

område. Det gjelder både rent genetiske undersøkelser for å beskrive de eventuelle genetiske 

verdier som finnes, men også det praktiske forsøksarbeide for å redegjøre for evetuelle 

spesialverdier som finnes i de forskjellige raser. 

III. Bevaringsstrategi.  

Det finnes flere mulige methoder for å bevare en truet rase mot utryddelse. I hovedsak 

diskuteres tre forsjellige alternativ.  

III. 1. Bevaring  samtidig med utnyttelse til produksjon  

Flere forskningresultater har vist  at hvis vedkommende populasjon er i den situasjon 

at denne bevaringsform er aktuell, så er den å foretrekke fremfor andre bevaringmåter 

bl.a.fordi den holder vedkommemde rase i avlsmessig ”aktivitet” og den blir mer 

attraktiv for den aktive gårdbruker (Villanueva et.al 2004, Williams 2004).  

III. 2. Bevaring uten  samtidig utnyttelse til produksjon  

Dette inebærer at vedkommende populasjon bevares kun som en levende ”genepool”. 

Avlsarbeide tar først og fremst sikte på vedligehold en genetisk variasjon med 
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minimal vekt på avlsmessig framgang. F.A.O. har fremsatt minimumskriterier for en 

slik bevaringsstrategi. I følge de krav skal det minnst være omkring 1000-1200 

produktive hunndyr og ca. 20 hanndyr og økning i inavlsgraden ∆F=≤ 5% over en 

periode  på 50 år.(Gandini et. al. 2005) 

III. 2. Bevaring i form av sæd og/eller embryoer  

Denne form for bevaring er en nødløsning i de tilfeller andre bevaringsmåter ikke er 

mulige. Denne formen gjør det meget vanskeligt å rekonstruere populasjon til aktivt 

bruk. 

Det er ikke tvivl at den føst nevnte formen for bevaring av genetiske resursser er den som 

bør etterstrebes. Det er derimot ofte vanskeligt på grunn av populasjonsstørrelse å drive 

effektivt avlsarbeide og opnå tilstrekkelig genetisk framgang uten at det påvirker 

inavlsøkningen for meget. Den avlsmessige framgang kan uttrykkes som covariansen av 

indevidernes langtids kontribusjon (ri) og det såkalte Mendelian samplingsterm (ai) ; E(ΔG) = 

Σriai og økningen i inavlsgraden som funksjon av anernes langtids kontribusjon til den 

nuverende „genepool“, E(ΔF) = 0.25Σri (Woolliams og Thompson, 1994). Dette forholdet 

viser klart at i et tradisjonelt avlsprogram hvor seleksjonen er ”trunket” og alle kandidater 

som passerer de opsatte BLUP-grenseverdier blir brukt som avlsdyr vil det, uundgåeligt føre 

til stigning i populasjonens inavlsgrad.  

Ved planlegging av avlsarbeide i små populasjoner må en derfor ta i bruk avlsmethoder 

som samtidigt muliggjør avlsmessig framgang og minimaliserer invalsstigningen. Dette kan 

gjöres ved at istedet for at bruken av avlsdyrene er bestemt på forhånd og i grunn statisk, 

optimeres bruken av avlsdyrene i henhold til avlsverdien (EBV) og deres allerede 

representasjon i populasjonen (ri), d.v.s. slektskapen til populasjonen (Avendaño et al. 2004, 

Woolliames et.al. 2005). Denne methode har vist sig å vere den  ”trunkete” methode 

overlegen og fører til tilsvarende avlsmessing framgang ved med mindre stigning i 

inavlsgraden. Sidste år er det utviklet statistiske methoder for å realisere den optimale 

avlsstruktur (Sonesson, 2002). Likeledes er det utviklet program pakker som hjelpemidler for 

å konstruerering av avlsprogrammet og bruk av de aktuelle avlsdyr. Blant slike program 

pakker er EVA som er utviklet av danske forskere (Berg et. al., 2006). 

I tillegg til bruk av slik ”optimal” avlsplanlegging vil det i stigende grad i fremtiden bli 

muligt å utnytte forskjellig molikyler informasjon i avlsarbeidet til de mindre raser og selv om 

”genomisk seleksjon” hittil synes først og fremst tjenlig for de raser som har størt nok 

referansegrundlag er det ingen grunn til å afskrive muligheten for at fremtidens utvikling på 

området vil bli til gavn for de tallmessig mindre raser.  

IV. Den islanske kurase - Landrase i en særstilling.  

Blant de gamle husdyrraser finnes den islanske kurase som  har en spesiell stilling i 

diskusjonen om de gamle rasers fremtidige muligheter. Den islandske kurase er oprindelig i 

landet og kom med landnåmsfolket i 8. og 9. århundrede fra deres trakter  for det meste fra 

vest Norge. Selv om de enkelte landnåmsmenn bragte forholdsvis få dyr med sig var det 

sansynligvis en kontinuerlig inføring av „nye“ gener gjennom landnåmsperioden samtidig 

med at storfepopulasjonen i landet økte ganske raskt. I gjennem middelalderne var det store 

svinginer i populasjonstørrelsen og etter vulkanutbruddet i 1784 var det kun omkring 10.000 

storfe i landet og økningen hele det 18 århundrede var liten. Rasen har vert isolert i landet og 

import av dyr av andre raser meget sporadisk og ingen ting som tyder på at den har hatt noe 

betydning. Senere års ungersøkelser har stadfestet slektskap mellom den islanske rase og 

storferaser i Nord Norge og Nord Sverige og likeledes at rasene har vert adskilt i minst tusend 

år ( Kantanen et. al., 2000). 
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Naturlig selesksjon var den eneste form for seleksjon som sansynligvis har skiftevis skapt 

svingninger i  heterozygoti/ homosygoti i rasen. Ved slike omstendingheter kunne en vente en 

ophoping av skadelige ressesive alleler som ville vise sig når en started planmessigt 

avlsarbeide. Det har imiddlertid vist sig at når en dyregruppe har gått i gjennem store 

svingninger i populasjonsstørrelse s.k. „flaskehalse“,  har den naturlige selesjon gjennem 

tidene rensed (purged) populasjonen for slike ressesive alleler. Hvorvidt dette er tilfelle for 

vår rase kan ikke sies med sikkerhet, men negativ effet av innavl synes mindre en i 

sammeligbare undersøkelser med andre raser  (Ágúst Sigurðsson og Jón Viðar Jónmundsson, 

1995). 

Planmessig avlsarbeide startet like etter 1900 og var preget av datidens teorier samtidigt 

med  med stor vekt på renavl innen bestemte områder og i ganske stor grad slektskapsavl slik 

at enkelte individer fik stor inflytelse og økning i innavlsgraden var betydelig (Jón Viðar 

Jónmundsson et. al., 2006).  

Populasjonsstørrelsen er på omkring 30 tusen melkekyr og omtretg allent kvigekalver blir 

påsatt slik at rekruteringen i besetningene er ganske stor. Omkring 95 % av alle kyr er i 

kukontrollen og omkring 80 % av kyrne er ineminert. Bruk av gårdsokser til første gangs 

kalvere er i noen deler av landet ganske utbredd og skaper avlsmessigt problemer. Selv om 

forsøk med avkomsgranskinger started allerede før 1940 og blev siden optatt etter dansk 

mønster i 60 tallet var det første felles avlsplan ikke laget før i 70 tallet  (Magnús B. Jónsson 

og Jón Viðar Jónmundson, 1974) hvor avkomsgranskingene blev basert på kukontroll 

oplysninger. Avlsplanen som brukes i dag er i mange henseender basert på den oprindelige 

men er blevet forbedret og nye methoder tatt i bruk, nye egenskaper inkludert i avlsplanen og 

revurdering av de oprinnelige. Avlsverdiene er basert på BLUP „animal model“ (Jón V. 

Jónmundsson, 1992; Ágúst Sigurðsson, 1993; Jón V. Jónmundsson og Snorri Sigurðsson, 

1996; Baldur H. Benjamínsson, 2003). 

Der er naturligt at rasens fremtidige situasjon diskuters og om det er forsvarligt å basere 

fremtidens melkeproduksjon utelukkende på den islanske kurase eller at den skulle byttes ut 

for mer konkuransedyktigre raser. Det er blitt laget en utredning hvor den islanske rase blev 

sammenlignet med både røde skandinaviske raser og Holstein. Resultatet viste at det var 

økonomist fordelagtikt at bytte til mer høgt ytende rase og forskjellen var betydelig. (Daði M. 

Kristófersson et. al. 2007). Det er også laget en utreding for prove å beskrive konsumenternes 

holdning til islansk melkeproduksjon og oprettholdelse av den islanske kurase på trods av at 

de ville bety noe høgere produksjonspris. Resutaterne viste en meget positiv holdning til 

islansk melkeproduksjon og en utvetidig betalingsvillighet for islanske melkekeprodukter. 

(Daði M. Kristófersson et. al. 2010). 

I det oprindelige avlsplan var det størst vekt på avdråttegenskaperne men senere har en 

følgt den s.k. nordiske linje med økende vekt på de funksjonelle egenskaper. I dagens avlsplan 

er 44 % vekt på avdråttegenskaper og 56 % vekt på andre egenskaper. Selv om avlsplanen 

baseres på det som kan kalles „trunket seleksjon” har en i lengere tid vært meget optatt av 

utviklingen i inavlsgraden i populasjonen. Dette blir gjennemført slik ar bruken av oksene har 

altid vert begrenset ved at det insamles kun 6000 doser etter hver okse og en har som regel 

brukt flere okefedre en det som maximerer den avlsmessinge fremgang. Dette har medført at 

trods en liten populasjon er det hittil lykkes i at holde inavlsgraden pr. generasjon under 0,5 % 

og den effektive populasjons størrelse rundt 100 individer.(Þorvaldur Kristjánsson et.al. 

2006).  

Den avlsmessige framgang er noe mindre en det som refereres for de skandinaviske raser 

og for noen egenskaper liten. I en forholdsvis ny undersøkelse er det fundet avlsmessig 
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fremgang for alle de egenskaper som er inkluderet i avlsmålet.(Magnús B. Jónsson og Ágúst 

Sigurðsson, 2009).  

Kalvedødelighet har vert et alvorligt problem i senere år. I en ganske omfattende 

undersøkelse om orsaker til dødfødte kalve hos første kalvs kvier  fantes ikke konkrete 

årsaksforhold men det de fleste dødfødte kalve var meget store og kalvinsforløbet langvarigt 

og problemfylt. (Magnus B. Jónsson et.al. 2008). Det er også fundet genetiske orsaker til 

kalvedødeligheten. (Jón V.Jónmundsson, 2006) 

I de sidste år er det gjørt noen underøkelser for å beskrive den genetiske status i 

populasjonen. De viser at den genetiske diversitet er omtrent lik med som finnes i andre 

nordeuropiske raser og det finnes genetiske seregenheter i rasen (Margrét G. Ásbjarnardóttir, 

2008). Det viser sig også at den rangeres forholdsvis høgt når det gjelder kontribusjon til 

genetisk diversitet blant europiske kuraser (Tapio et al., 2006; Bennewitz et al., 2006). 

Undersøkelser av melkeproteiner viser at de  de gamle raser, den islanske inkludert har 

generelt højere frekvens af kappa-kasein B i forhold til de moderne avlspopulationer noe som 

er fordelagtigt for proteinmængde i mælk og har også positive effekt på mælkens udnyttelse 

til osteproduktion (Bragi L. Ólafsson et. al. 2003).  

Det er nødvendigt for å lage en fremtidig bærekrafig avlsplan for islanske kurasen at 

forandre avlspolitikken slik at det legges større vekt på å kontollere inavlsøkninen en det har 

vært gjort. Det blir best gjort med at den optimale avlsstrategi tas i bruk. Det har vært laget 

pilotstudier for å undersøke effekten av en slik prosedure. Det blev brukt aktuelle data fra 

kukontollen og avlsdyrene valgt ut etter deres BLUP avlsverdier. Det blev laget to datasett 

med forskjellige kombinasjoner av eliteokser og oksmødre over to kalenderår 2005-2006. 

EVA-programmet blev brugt for beregningene. Innavlsrestriksjonen var fra 0-1, d.v.s. fra 

ingen restriksjon til at mimimalisering av innavl bestemte parringene. Totalt blev det laget 

200 parringer og maksimalt 50 etter hver okse. Resultaterne viste som vented at i alle tilfelle 

at nedgang i inavlsgraden var større en tapet av avlsmessing framgang. Det kom også tidelig 

frem at selv ved ganske sterk restriksjon i inavlsgraden (750/1) var tap i genetisk fremgang 

ubetideligt mens økningen i inavlsgraden blev senket betydelig. (Magnus B. Jónsson, et.al. 

2007).  

V. Konklusjon.  

Genetisk diversitet er drivkraften i et bæredyktigt forvaltning av de genetiske ressurser. Det 

er stadigt økende bekymring for at globalisering og industriell matvareproduksjon vil føre til 

commersialisering av genetiske ressurser som kunne, om ikke det tas aksjon, resultere i 

ubøtelige skader for den genetiske diversitet.  

Den påstand at “tap av en rase betyr tap av genetisk variasjon” bør tas alvorlig og som 

forplikter til en aktivitet og økt insats for genetisk forsking og  bibeholdelse av de raser som er 

bevaringsdyktige. Det skulle derfor være en plikt for alle som driver husdyravl, at i hvert 

tilfelle ,hvor det diskuteres at avskrive en rase eller bytte ut for en ny, foretas en grundig 

undersøkelse av rasens bevaringsverdier i vid forstand. Når en ser tilbake så ville det sikkert 

ha vært fornuftigt å se nærmere på de enkelte nordiske raser før de blev fusjonert i sin tid. Den 

gang var ikke de methoder tilgjengelige som vi har i dag for undersøkeler av de forskjellige 

rasers værdier. I dag er slikt ikke en unnskyldning. 

Når det gjelder den islanske kurase så represterer den som andre gamle kuraser en 

bevaringsverdier som bør ta hensyn til. Den er fortsatt i genetisk akseptabel situasjon med 

både effektiv populasjonsstørrelse og innavlsøkning innen anerkjente grenser. Der er muligt å 

utvikle en avlsstrategi hvor det både opnås avlsmessig framgang og aksepabel stigning i 

innavlsgraden. Det synes ikke fare for en genetisk erosjon i en forutsigelig fremtid. Det 
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foreligger at markedet vil beholde islansk kurase og er villige til å betale højere pris for 

produkterne. Det derfor ikke genetiske årsaker som gjør det uunngåelig å bytte rase, men 

selvfølgelig kan den økonomiske og samfundsmessing situasjon forandre slik at det likevel 

tvinges frem. 
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