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Innledning 

Jeg fikk tildelt oppgaven ”Internasjonal avsverdiberegning på ridehest på tvers av 

avlsforbund; utfordringer og muligheter”. Gjennom denne oppgaven vil jeg belyse viktigheten 

av et internasjonalt samarbeid på tvers av avlsforbund.  Hvilke muligheter dette kan gi 

ridehestavlen internasjonalt og hvilke utfordringer avlsforbundene står ovenfor i arbeidet med 

en internasjonal avlsverdiberegning. Fordi det er mange utfordringer har jeg valgt å legge 

fokuset på utfordringer knyttet til identifisering og registrering av egenskaper, da dette er 

utfordringene man først står ovenfor. 

Varmblods ridehest og det praktiske avlsarbeidet 

Prestasjoner og konkurranseresultater spiller en stadig viktigere rolle i internasjonal 

ridehestavl, noe som underbygges av Norsk Varmblods sitt mål om å avle en hest med ”godt 

temperament, god samarbeidsvilje og lette, fremadgripende bevegelser passende for dressur, 

sprang eller feltritt på internasjonalt nivå” (Norsk Hestesenter, 2012). Over 50 

avlsorganisasjoner driver i dag avlsarbeid for å forbedre neste generasjons sportshest 

(Koenen, 2004). Gjennom avlsplanene bestemmer avlsorganisasjonene hva som er ønsket 

eksteriør, bruksområde og hvilke egenskaper som skal registreres for å nå avlsmålet (Vangen, 

2007). Egenskapene kan deles inn i prestasjonsegenskaper og ikke-prestasjonsegenskaper og 

er vist i Tabell 1 (Koenen, 2004). Egenskapene i avlsmålet vektlegges etter hvor viktige de 

ansees å være, noe som varierer mellom avlsforbund (Koenen, 2004). En god avlsplan tar 

hensyn til framtidige ønsker og krav til hestene (Koenen, 2004), og dyrene med best avlsverdi 

selekteres som foreldre til neste generasjon (Vangen, 2007). Avlsverdien kan beregnes på 

bakgrunn av egne resultater, samt slektninger og er et estimat på hestens arveanlegg (Vangen, 

2007). Avkomsgranskning kan gi et godt uttrykk for hingstens nedarvingsevne, og er effektivt 

ved egenskaper som har lav arvbarhet og egenskaper som registreres hos et kjønn. Den gjøres 

sent i dyrets liv, men har høy sikkerhet (Vangen, 2007). 

 

Tabell 1 Vektlegging av egenskaper på tvers av avlsorganisasjoner (Koenen, 2004) 

Prestasjonsegenskaper Ikke-prestasjonsegenskaper 

Sprang 15 Eksteriør 15 

Dressur 13 Gangarter 12 

Feltritt 10 Atferd 10 



Kjøring 4 Helse og fruktbarhet 9 

Hoveddel 

Registrering av egenskaper og beregning av avlsverdier nasjonalt 

I dag estimeres avlsverdier og dressur-/sprangindekser av en rekke avlsorganisasjoner, men 

sammenlikning av verdier på tvers av land er vanskelig (Interstallion via Ruhlmann et al., 

2009). Avlsverdiene beregnes ved hjelp av BLUP (Best Linear Unbaised Prediction) på 

bakgrunn av resultater fra stasjonstest for hingster, konkurranseresultater og 

endagstester/unghesttester. Måten testene gjennomføres på, og testenes varighet varierer fra 

land til land (Thorén og Philipsson, 2004). Stasjonstesten har en variasjon i varighet på 8-70 

dager og er beregnet på hingster som forsøker å oppnå kåringsgrad (Thorén og Philipsson, 

2004). Unghesttest er en endagstest i felt og utføres av både hopper og vallaker (Thorén og 

Philipsson, 2004).  

 

Beregning av avlsverdi på bakgrunn av konkurranseresultater alene, gir et langt 

generasjonsintervall, og lav seleksjon (Thorén-Hellsten, 2008). Ved å korte ned bruksprøvene 

betydelig og teste begge kjønn i endagstester/unghesttester vil man få en høyere effektivitet i 

seleksjonsarbeidet (Thorén-Hellsten, 2008). Unghesttester og stasjonstest for hingster har 

middels høye/høye arvegrader for dressur- og sprangegenskaper, noe som er tilstrekkelig for å 

ligge til grunn for internasjonale sammenlikninger (Thorén-Hellsten, 2008). De er sterkt 

knyttet til senere konkurranseresultater, noe som indikeres av høye korrelansjoner (0,7-0,9) 

(Thorén og Philipsson, 2004). På grunn av at hingstene bedømmes over en lengre periode 

under stasjonstesten, er miljøeffekten redusert, noe som gir en høyere korrelasjon (Thorén og 

Philipsson, 2004). 

 

Utveksling av avlsmateriale på tvers av land og internasjonal avlsverdiberegning 

Inseminering blir stadig vanligere og i 2008 ble 90 % av svenske føll laget ved hjelp av 

inseminering (Thorén-Hellsten, 2008). Gjennom av økte mengder transportsæd (Koenen og 

Philipsson, 2004), skjer det en stor utveksling av avlsmateriale på tvers av land (Thorén-

Hellsten, 2008). På midten av 80-tallet var 20 % av svenskfødte varmblods ridehester etter 

utenlandske hingster, mens i 2006 økte andelen til 80 % (Thorén-Hellsten, 2008). Interessen 



for avlsverdier fra andre avlsforbund er derfor stigende (Koenen, 2004). For både oppdrettere 

og kåringsnemder er det viktig at stamtavler og avlsverdier er lett tilgjengelig (Koenen og 

Philipsson, 2004). 

 

På grunn av økende bruk av utenlandske hingster er det ønskelig å kunne benytte avlsverdier 

på tvers av land. Forskjeller i testsystem, avlsverdivurdering og hvilke egenskaper som inngår 

i beregning av avlsverdien gjør det vanskelig å likestille avlsverdier på tvers av land (Thorén-

Hellsten, 2008). For at en avlsverdi skal ha en verdi i forskjellige populasjoner, må det være 

slektskap mellom populasjonene og egenskaper må evalueres på samme måte (Thorén-

Hellsten, 2008). Genetisk sammenheng er i hvilken grad de samme hingstene er til stede som 

far og farfar i flere land (Koenen og Philipsson, 2004). Thorén-Hellsted (2008) fant at 

slektskapet mellom dansk varmblod, hannoveraner, hollsteiner, hollandsk varmblod og svensk 

varmblod var sterkt nok til å kunne beregne avlsverdier. På grunn av en større utveksling av 

avlsmateriale, var de sterkeste båndene mellom dansk og svensk varmblods ridehest. Noe som 

gjør at de kan benytte resultater fra hverandres unghesttester (Thorén-Hellsten, 2008).  

Beregning av internasjonale avlsverdier stiller store krav til metode for avlsverdivurderinger 

nasjonalt (Thorén-Hellsten, 2008). Arbeidsgruppen Interstallion ble dannet for å beskrive 

avlsplaner, testprosedyrer og evalueringsmetoder, anbefale forbedringer av nasjonale 

evalueringssystemer og studere metoder for å sammenlikne genetisk evaluering på tvers av 

land (Interstallion via Ruhlmann et al., 2009). Ruhlmann et al. (2008) fant en akseptabel 

sammenheng mellom egenskaper for å kunne beregne genetiske korrelasjoner. Genetiske 

korrelasjoner på tvers av land kalkuleres ut fra nasjonale estimerte avlsverdier (Ruhlmann et 

al., 2009). Høye genetiske korrelasjoner mellom liknende egenskaper er ønskelig, da dette er 

et tegn på at man bedømmer det samme/på samme måte (Thorén-Hellsten, 2008). Mangel på 

informasjon kan også gi høye korrelasjoner, og gjør det vanskelig å beregne en avlsverdi 

(Ruhlmann et al., 2009).   

Hvor komplette de estimerte nasjonale avlsverdiene er og hvor dypt stamtavlen er varierer 

mellom land (Ruhlmann et al., 2009). Hva som brukes som referansepopulasjon i beregningen 

varierer mellom avlsorganisasjonene, noe som er en medvirkende årsak til at hingster kan ha 

forskjellige estimerte avlsverdier i forskjellige land (Koenen og Philipsson, 2004).  



 

Identifisering 

Korrekte ID-opplysninger og grad av fullstendighet i avstamning er viktige faktorer i 

beregning av avlsverdier for å kunne beregne sikre verdier (Thorén-Hellsten, 2008).  

Erfaringer fra Interbull viser viktigheten av unike ID-nr., tilstrekkelig slektskap mellom 

populasjoner og samt at hvert enkelt land gir korrekte og overførbare avlsverdier over tid 

(Thorén-Hellsten, 2008). Korrekte ID-opplysninger er viktig for å kunne beregne sikre 

avlsverdier (Thorén-Hellsten, 2008). En utfordring i hesteavlen er at hester bytter ID-nr. 

og/eller navn når de registreres i andre avlsforbund (Thorén-Hellsten, 2008). For mange 

sportshester er det vanskelig å spore både resultater og stamtavle fordi de kan ha forskjellige 

ID-nr. og navn i de forskjellige avlsforbundene (Koenen og Philipsson, 2004). Informasjon 

om hestene registreres i forskjellige forbund, og dataflyten er mangelfull. Dette gjør at 

informasjonen ikke inkluderes i avlsverdiberegningen, og slik går tapt (Koenen og Philipsson, 

2004). Det er ønskelig at resultatene kan registreres under samme navn/ID uavhengig av 

hvilket land hesten starter i (Thorén-Hellsten, 2008). UELN (Universal Equine Life Number) 

er ett nytt system for identifisering av hester hvor hver hest får ett unikt nummer ved første 

gangs registrering som skal følge hesten ut dens levetid. Dette skal gjøre registrering av 

prestasjoner enklere, samt minske tapet av informasjon (Thorén-Hellsten, 2008). I tillegg til å 

gi hesten et serienummer, inneholder UELN også informasjon om land og avlsorganisasjon 

(Thorén-Hellsten, 2008). Utvekslingen avinformasjon mellom organisasjoner skjer via en 

UELN-nettside opprettet av den franske avlsorganisasjonen  (Haras Nationaux, 2007). 

 

 

 

  



Diskusjon 

En av de største utfordringene i arbeidet med en internasjonal avlsverdiberegning er 

identifisering av hestene. Flere studier peker på viktigheten av rett identifikasjon og 

registrering av egenskaper for å få en korrekt avlsverdi. Selv om UELN er innført for alle 

hester som fødes, er det en rekke eldre hester som er registrert under en rekke ID-nr. i 

forskjellige avlsforbund. Overgangen til UELN for disse krever stor forsiktighet fordi de er 

registrert i en rekke avlsforbund (Thorén-Hellsten, 2008). Et unikt ID-nr er uvurderlig for å 

kunne registrere egenskaper og unngå tap av informasjon.  

 

Det er ingen automatikk i informasjonsflyten mellom avl og sport og mellom avlsforbund. Et 

samarbeid mellom avlsforbund og rytterforbund er essensielt for at sportsresultatene skal 

kunne registreres og benyttes i avlsverdivurderingen. Erfaringer fra storfe viser at jo mindre 

informasjon som er tilgjengelig, jo mer komplisert blir arbeidet med beregningene, og 

resultatene blir mer usikre (Mark et al., 2005). 

 

En internasjonal beregning av avlsverdier kan gi store fordeler for det videre avlsarbeidet for 

varmblods ridehest til tross for en økende konkurranse mellom avlsforbund. I små 

avlsforbund hvor hingstene har få avkom, er det mange av hingstene som ikke får noen 

avlsverdi. Interbull (2008) anbefaler minimum 10 avkom for å kunne avkomsgranske. Ved å 

benytte informasjon fra flere land i avlsverdiberegningen, vil hingstene raskere få en avlsverdi 

samt at sikkerheten i avlsverdien vil øke. Det er også en fordel for nasjonen hesten er 

eksportert fra, fordi de får prestasjonsinformasjon om hesten (Ruhlmann et al., 2009).  

 

For oppdrettere er det en fordel at utenlandske hingster har en avlsverdi som er tilpasset det 

aktuelle landet. Dette vil gjøre valg av hingst enklere, samt tryggere. Sikrere og flere 

registreringer gjør at seleksjonen på prestasjonsegenskaper kan føre til større avlsframgang. 

En økt avlsframgang vil være positivt for både avlsforbund og brukere. Dette vil igjen være 

med på å forme sporten og bruken av hestene.  

 

Erfaringer fra islandshest viser i samsvar med internasjonale evalueringer av ridehest, høye 

genetiske korrelasjoner for prestasjonsegenskaper (0,71-1,00). Prestasjoner fra forskjellige 

land kombineres i avlsverdiberegningen (Arnason og Sigurdsson, 2004; Arnason et al., 2006).  

Sammenliknet med genetiske korrelasjoner brukt i internasjonal evaluering av okser, er 



estimatene av korrelasjoner for prestasjonsegenskaper for varmblods ridehest av samme 

omfang. Genetiske korrelasjoner for egenskapen melk for rasen hollstein varierer fra 0,75-

0,94 (Interbull, 2008). Dette oppmuntrer til videre arbeid mot en internasjonal 

avlsverdiberegning for varmblods ridehest. Sammenliknet med storfeavl har hesteavlen andre 

utfordringer knyttet til hanndyrsiden. Dette fordi hingstene er privateide og bruken påvirker 

eiernes økonomi. Arbeidet og kostnadene knyttet til å få en hingst kåret er ikke små. Det er 

ikke bare selve kåringskostnaden og transport som må betales, men forberedelser knyttet til 

trening, oppstalling etc.  

 

Avlsforbundene har forskjellige avlsmål og vektlegger forskjellige egenskaper for å nå sine 

mål. Denne vektleggingen er vist i Tabell 1. Dette gjør at en hest som regnes som god i et 

avlsforbund, ikke nødvendigvis er god i et annet. Forbundene har dessuten varierende 

metoder for registrering av egenskaper. Store variasjoner i lengde og innhold av 

stasjonstester, unghesttester og endagstester kan gi utfordringer i avlsverdiberegningen. Man 

er avhengig av høye korrelasjoner mellom egenskapene for å være sikker på at det er like 

egenskaper som bedømmes og at egenskapene bedømmes likt i de forskjellige landene. 

Dersom korrelasjonen er lav, tyder det på at egenskapene ikke bedømmes på samme måte, 

elle at det ikke er samme egenskap som bedømmes. 

 

 Dersom det ikke er tilstrekkelig slektskap mellom avlsforbundene, blir beregningen av 

genetiske korrelasjoner vanskelig, noe som underbygges av Mark et al. (2005). Fordelen av en 

internasjonal utveksling av data avhenger av slektskapet mellom populasjonene, og genetisk 

likhet mellom fenotypen som registreres, noe erfaring fra hundeavl også viser (Fikse et al., 

2013). 

 

Fordi det er avlsverdier som estimeres nasjonalt som ligger til grunn for beregninger av 

internasjonale avlsverdier, er det essensielt at de nasjonale avlsverdiene beregnes korrekt, 

konsekvent og oppdateres i takt med registrering av ny informasjon. Dersom dette ikke 

beregnes korrekt og konsekvent over tid, vil det påvirke den internasjonale verdien negativt. 
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