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Islands bosættelse

• Island blev bosat omkring 870-930 AD.

•Arkæologiske og skriftlige beviser viser importering af kvæg.

• Indbyggerne var for det mest norske men også fra de britiske 

øer.

•Grundlægger (founder) populationen af islandsk kvæg kan 

stamme fra forskellige områder i V-Norge og muligvis britiske 

øerne.

•Sandsynligvis var der mindst nogle hundrede kvæg importeret 

under bosættelsen.



Islandsk kvæg i middelalderne

•Den islandske befolkning voksede langsomt i antal op til 1400.

•Sygdomme decimerede den islandske befolkningen i 1400 og 

1494.

•60.000-70.000 dyr omkring 1400.

•15.000-20.000 dyr omkring 1500.

•Populationen faldt til 9.800 dyr i 1784 efter Laki-udbruddet 

(Móðuhardindin).

•Jeg har ikke fundet rapporter om alvorlige kvægsygdomme i 

Island i tidligere tider.

•Derfor kender vi ikke alvorlige genetiske flaskehalse.



Antal islandsk kvæg fra 1703

Antal kvæg voksede ikke, frem til 

1900.

Fårproduktion blev mere 

økonomisk gavnlig end 

kvægproduktion i 18. og 19. 

tidsalder.

Efter 1900 begyndte kvæg 

populationen at vokse.



Importer af udenlandsk kvæg

• I 1816 importerede Magnús Stephensen rødt, hornet, korthåret

kødkvæg fra Sjælland.

• I 1819 importerede han to kvier, mørkerøde, hornede og

korthårede af mejeritype importeret fra Løjt i Slesvig-Holstein.

•Kvæg fra Sjælland blev importeret til Breiðdalur i øst Island.

• I 1838 blev to tyre fra Holstein sendt til Eyjafjörður (nord Island).

•Omkring midten af 19. århundrede blev Angler tyre importeret til 

Eyjafjörður.



Import af kvæg

• Import af kvæg blev uloglig i 1882.

•Kun kødkvæg har været importeret.

•Galloway 1933, 1976, 1978, 1987.

•Limousin 1993.

•Aberdeen Angus 1993 og 2016-.



Avl af islandsk kvæg

•Systematisk avl af islandsk kvæg begyndte i 1902.

•Kunstig inseminering i 1946.

• Insemineringsprogram med afkomsprøvning for hele landet 

1974.

•BLUP animal model 1993.

•Total merit index 1993.

•Lineære egenskaber.

•Frugtbarhed.

•Holdbarhed.

•Random regression ydelse model 2018.



Projekt om genomisk selektion

•Detislandske kvægbrugerforening besluttede at udforske 

muligheder for genomisk prædiktion.

•8100 islandske køer og tyre var genotypet med 50k SNP chips.

•Den første del af projektet var at estimere slægtskab med andre 

racer. 

•Data fra beslægtede racer kan hjælpe med avlsværdiprædiktion.

•Slægtskab med andre racer giver også information om 

konservationsværdi.



Mål

•Estimering af genomisk slægtskab af islandsk kvæg med andre 

nord og vest europisk kvæg race.

•Estimere graden af inblandning i den islandske kvæg population.

•Analyse populations struktur i 

den islandske kvæg population.



Materialer og metoder

•Vi brugte standard metoder for at estimere populationsstruktur 

og inblandning.

•8100 islandske genotyper.

•Reference data fra 29 kvægracer.



Reference racerne

• Nordisk rød: Norwegian Red, Swedish Red, Finnish Red, Danish Red, 

traditional Danish Red

• Nordiske landracer: Finncattle, Ringamåla cattle and Swedish Mountain 

cattle.

• Irland: Kerry, Dexter, Irish Moiled and Droimeann.

• Skotland: Aberdeen Angus, Galloway and Scottish Highland.

• England: Hereford and Shorthorn.

• Frankrig: Pie Rouge des Plaines, Bretone Black Pied, Marachine, 

Limousin, Normande, Maine-Anjou.

• Channel øerne: Jersey and Guernsey.

• International: Holstein-Friesian.



Rød nordisk

“Northern Nordic indigenous” racer

Islandsk kvæg

French and Channel Island breeds

Britiske racer
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Slægtskab

•Største slægtskab er 

med nordiske landracer 

i Finland og Sverige.

• Islandsk kvæg er meget 

differentieret fra de 

andre racer.

•Det skyldes lang 

isoleringstid fra andre 

racer.



Populationsstruktur i islandsk kvæg

• Islandsk kvæg har struktur 

som skyldes slægtskap til tre 

tyrer: 

Laski, Stígur og Fontur.

•Årtier af 

insemineringsprogram for hele 

landet, og ingen import af 

udenlandsk 

malkekvægsgenetik.



Konklusioner om slægtskab

• Islandsk kvæg er mest beslægtet med nordiske landracer.

•Senere forskning har vist at de norske Telemark kvæg er højest

beslægtet med det islandske kvæg.

•Næsten ingen tegn på indblandning af andre racer.

•Bevaringsværdi for islandsk kvæg er stor.

•Western Finncattle er den eneste store population af relaterede 

populationer.

•Muligvis kan data fra Western Finncattle bruges til multi-race

genomisk prediction for islandsk kvæg.



Indavl i islandsk kvæg
•Vi ville også estimere grad of hastighed af indavl i islandsk 

kvæg.

•Det giver information om populations historie og nuværende 

indavlsstyring.

•Vi brugte stamtavlen og forskellige genomiske metoder for at 

estimere indavlskoefficienter i dataen.

•Effektiv populationsstørrelse 

var estimeret udfra

gennemsnitlige 

indavlskoefficienter 

per fødselsår.



Indavl i islands kvæg

• Indavl har stiget om 0.14-

0.19% per år.

•Effektiv 

populationsstørrelse 58-

81.

•Grad og hastighed af 

indavl er af samme 

størrelse som andre 

kommercielle 

malkekvægsracer.



Konklusioner

• Islandsk kvæg har størst slægtskab med nordiske landracer.

• Islandsk kvæg har været næsten helt isoleret i århundrede.

•Selvom lang isoleringstid, er islandsk kvæg ikke meget indavlet i 

forhold til andre kommercielle malkekvægsracer.



Mere forskning

Mere forskning, i samarbejde med rådgivningscentret, vil omfatte

•avlsværdi prædiktion, 

•avlsprogrammer, 

• indavlsdepression og indavlsstyrning, 

•nye egenskaber

Vi er meget glad for alt samarbejde

egill@au.dk


