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Eksempel på teknologier som 

påvirker mulighetene i 

avlsarbeidet 

• Bioteknologi 

• Genteknologi 

• IT – teknologi – Bio-informatikk  

• Elektronikk som muliggjør nye registreringer av data og nye egenskaper. 

Gir forbedringer både mht kvalitet, mengde og hyppighet av data 

• Lab-On-a-Chip 

• Kapasiteten øker og prisene faller…. 

 

 

 

 

 

Moore’s law 



Avlsfaget i seg selv, hvor går 

vi? 

• Avlsverdiberegning nesten uendret siden 1960-tallet (slektskapsfil 

+ fenotype) BLUP 

• Nå overtar ’Genomics’ (genetiske markører + fenotyper) 

 

– Genomisk seleksjon har potensiale for en dobling av genetisk 

fremgang og halvering av kostnadene (Schaeffer, 2006) 

 



Avlsfaget utvikler seg i 

retning mer genomics!! 

New DNA sequencer uses nanopore concepts 

pioneered at UCSC 

Oxford Nanopore Technologies announces plan to 

market novel device for rapid DNA sequencing in 2012 
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By Tim Stephens  
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Internasjonal konsentrasjon om eierskap i husdyravlen 

Fisk 

Landcatch 

AquaGen 
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Fusjoner og oppkjøp har i hovedsak 

vært langs to akser 

• Innen samme dyreslag (FABA, Svensk Avel & Dansire) 

 

• På tvers av dyreslag. (EW Group’s kjøp av AquaGen og Genus sitt 

kjøp av PIC) 

 

– Utnytter synergier gjennom at teknologi og kompetanse er 

generisk og heller ikke kjenner landegrenser 

 



Vil vi innen melk- og storfekjøtt få 

integrasjon langs verdikjeden?  

• Den som eier merkevaren 

eier meieri, 

melkeproduksjon og avl ? 

 

• Eller mer sannsynlig 

kontrakter, slik at den som 

eier merkevaren eier 

meieri, produksjon og avl 

 

• Sannsynligvis er ”eieren” 

enten et meieriselskap 

eller en 

supermarkedskjede  

 

 



Får vi samme utvikling som 

innen fjørfe og svin?  

• Hva taler for en slik utvikling 

– Globalisering av hele sektoren og verdikjedene 

– Teknologiutvikling, der vi må ha ryggrad til at noen 

utviklingsprosjekter må avskrives direkte 

– Internasjonal konkurranse 

– Må ha mange doser å fordele kostnadene på 

 

• Hva taler mot en slik utvikling 

– Melkeproduksjon er fortsatt mindre industri enn fjørfe og svin selv om 

det er store nasjonale forskjeller 

– Tenker ikke bare bedriftsøkonomisk, men også tradisjon og kultur 

– Stor grad av kooperativer, som tradisjonelt har hatt større barrierer 

med fusjoner over landegrenser, men dette har endret seg  

 

 

 



Vil vi se nye aktører? 

• Vil alltid være noen selskap som finner nisjer, men de vil bli små  

 

• Farmasøytisk industri kan være en aktør 

– Pfizer har investert tungt i genomics 

– Pfizer har startet å selge genombasert informasjon innen avl 

og rekruttering til store besetninger  

– I USA forventes det at Pfizer vil samarbeide med eller kjøpe et 

av dagens avlsselskap og tilby genomiske tester og 

rådgivning  

– Monsanto har vist interesse for avl og patentering av 

metodikk   



Og et eksempel på et selskap som 

nå tilbyr raske tester og raske svar  



Pfizer og Igenity kan bli en utfordring 

• Ved at de kan tilby den 

teknologi avlsorganisasjonene 

skal benytte for å skape 

merverdi til sine eiere og kunder 

 

• De vil neppe selge sæd, da 

marginene er for små 

 

• 1 sæddose koster det samme 

som 4 Cola på bensinstasjon, 

og innholder vesentlig mer  FoU 

og potensiale for verdiøkning 

for kunden 



Samarbeid om teknologiutvikling  

• Ta ut stordriftsfordeler og synergier gjennom FoU og teknologisamarbeid 

– NAV 

– EuroGenomics 

– Geno & Viking innen GS på Scandinavian Red 

– USDA & CDN’s Genomic program 

– 1000 Bull Genome (Australia) 

– Intergenomics 

– Gen2farm 

 

 

• I tillegg muliggjør det i noen tilfeller mer offentlig støtte 

 

• Viktig at vi ikke begrenser denne type samarbeid til Norden eller til 

Europa 

 

• Denne type samarbeid er både nødvendig, utviklende og  motiverende  

 

  

 

 

 



Mer kryssingavl? 

• Trender og fakta: 
 

• Økt betaling for innhold i melk  
 

• Fruktbarhet, helse, dødelighet får økt 

vekt 
 

• Fôringskostnader blir viktigere 
 

• Nettoøkonomi får økt fokus 
 

• Forsøk dokumenterer at en  

bedriftsøkonomisk vurdering  tilsier 

mer kryssing på Holstein, men ikke 

dermed sikkert det skjer…..  

 





Vår endrings- og tilpasningsevne blir den 

største utfordringen 


