
Projektets titel
Genomisk selektion – fra funktion til effektiv anvendelse  
i kvægavlen fase 4-5

Projektets formål
At udvikle bioteknologiske metoder til et effektivt og bæredygtigt avlsarbejde, og implemen-
tere det i kvægavlen for alle malkeracer. Dette vil bidrage til sundere og mere effektive køer, 
øge mælkeproduktionen og mindske både medicinforbruget og miljøbelastningen i  
landbruget. Projektet udgør de to sidste faser af et længerevarende projekt.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Optimering af data

Milepæl 1
Implementering af  
pilotmetode

Milepæl 3
Optimering af modeller

Milepæl 4
Optimering af anvendelse

Milepæl 5
Implementering af endelig 
metode

Projektets støtte fra GUDP
kr. 8.431.481

Projektets samlede budget
kr. 20.016.557

Projektets væsentligste resultater: Det er 
lykkedes at udvikle en ny metode til effektivt og 
bæredygtigt avlsarbejde, som er implementeret  
i alle malkekvægracer. Det har medført en mere 
sikker og nøjagtig udvælgelse af de bedste dyr  
til avl, samt et mere effektivt og rentabelt  
avlsarbejde. Som følge heraf fødes der i dag  
sundere og mere produktionseffektive kalve.

Projektets største udfordring: Det har været  
udfordrende at lave en hurtig og samtidig sikker 
implementering i praksis gennem tæt og  
effektivt samarbejde med forskningen.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Projektet har skabt højere dyrevelfærd samt 
mindre miljø- og klimabelastning pr. liter  
produceret mælk.

Mere produktionseffektive køer reducerer  
produktionsomkostninger såvel som miljø- og 
klimabelastning. 

Sundere køer øger både dyrevelfærden såvel 
som rentabiliteten i økologisk mælkeproduktion.

En løbende omsætning af resultater til praksis 
kan skabe hurtig værdi. 

Der er skabt hurtig værdi gennem tidlig imple-
mentering af pilotmetode og løbende forbedring 
gennem hele projektet.

Hav et tæt samspil mellem forskning og erhverv  
- det er en nøglefaktor. 

 Hav tætte samarbejder, da disse betyder, at  
forskningsresultater hurtigt bliver omsat til  
praksis, samt at erfaringer fra praksis hurtigt 
bliver omsat til videnskabelige hypoteser og ny 
forskning.
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