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AV L   /   I N D E K S TA L

Mange avlere ved, at indekstallene beregnes én gang om året, men forstår 
måske ikke helt, hvad indekstallet dækker over. Det vil denne artikel råde 

bod på i forbindelse med, at de nye indekstal netop er blevet offentliggjort

Når man snakker om brugen af indekstal, høres ofte udsagn 
som: ”Hesteavl bygger på erfaring og følelser og skal anskues 
ud fra et praktisk synspunkt og ikke et tal”. Det er der natur-
ligvis noget rigtigt i. Omvendt så beregnes indekstallene på 

en enorm informationsmængde. Beregningerne omfatter 
alle bedømmelser foretaget i Dansk Varmblod siden 1984; 

alle DRF-konkurrenceresultater siden 1986 og alle DRF-
kvalifikationer siden 2001.

Når indekstallene genberegnes hvert år, suppleres 
de med det seneste års resultater. Det er de færre-

ste avlere, som har mulighed for at overvære alle 
arrangementer og dermed danne sig det samme 

unuancerede billede, som indekstallene er i 
stand til at give. Som regel vil man kun have 

de bedste afkom i erindringen. Indekstal-
lene samler derimod info fra samtlige af-
kom – både de gode og de dårlige. Det gi-
ver et mere komplet billede af hingstenes 
nedarvningsevne, da få gode afkom kan 
skyldes gode gennemslagskraftige mødre 

i højere grad end hingstens avlsevner.
Netop mødrenes kvalitet indgår også i be-

regningen, og derfor er indekstallene et godt 
redskab i forbindelse med hingstevalg. Naturligvis 

skal man i hingstevalget også have andre egenskaber for 
øje, såsom størrelse, temperament og blodlinjer for at undgå 
indavl. Indekstallet kan derfor ikke bruges som en endegyldig 
rettesnor, men er et godt supplement i avlsarbejdet, fordi det 
bidrager med objektiv information. 

Hvad fortæller indekstallet? 
Selvom en hingst har fremragende gangarter eller springer 
med stor kapacitet, er der ingen garanti for, at den også vide-
regiver disse gode egenskaber til afkommet. Alle egenskaber 

påvirkes af både avl og miljø, og en dygtig rytter kan få en 
hest til at fremstå bedre, end den reelt er. Som avler skal man 
derfor ikke kun være interesseret i hingstens egenpræstation, 
men i højere grad af, hvordan dens afkom præsterer. Indek-
sene udtrykker via et tal, hvor god en egenskab (eksteriør, 
dressur eller spring) hingsten nedarver i forhold til gen-
nemsnittet af alle DV-kårede hingste. Med andre ord ud-
trykker indekstallet, om hingstens afkom generelt klarer sig 
bedre eller dårligere end gennemsnittet af afkommene efter 
de andre hingste. Det giver således en indikation af, hvilken 
kvalitet man kan forvente, afkommet får ved at vælge den 
pågældende hingst. Hvis man ønsker avlsfremgang, bør man 
naturligvis benytte de hingste, der avler afkom væsentligt 
bedre end gennemsnittet (indeks 100 svarer til gennemsnit-
tet). Der kan dog være særlige årsager til at vælge en hingst, 
der avler dårligere end gennemsnittet, f.eks. hvis der ønskes 
specielle blodlinjer. 

Hvor finder man indekstallene?
Dansk Varmblod publicerer overordnet set tre forskellige op-
rangerede indekslister for springning, dressur og eksteriør, 
som findes på varmblod.dk under ”hingste” og ”hopper”. Her 
kan man se, hvilke heste der avler bedst indenfor hver disci-
plin. I de oprangerede spring- og dressurlister offentliggøres 
endvidere tre forskellige indekstal, der udtrykker, hvordan 
afkommene klarer sig i forskellige alderskategorier. ”Unghe-
steindekstallet” udtrykker, hvor godt hingstens afkom klarer 
sig som 3- og 4-års til sadelkåring og egnethedstest. ”Cham-
pionatsindekstallet” udtrykker, hvor godt hingstens afkom 
klarer sig som 4-6-års ved DRF-championatskvalifikationer 
og ”Konkurrenceindekstallet” udtrykker, hvor godt hingstens 
afkom klarer sig som 5-års og ældre til nationale konkurren-
cer. Ved at nærstudere de tre indekstal vil man kunne se, at 
nogle hingstes afkom måske ikke klarer sig så godt til sadel-
kåringerne, men derimod er bedre, når de som ældre kommer 
i konkurrence – eller omvendt. De tre indeks sammenregnes i 
en total, vægtet i forhold til antal bedømte afkom.

Finaleresultater fra f.eks. unghestechampionat og DRF-
championatsfinaler indgår ikke. Det skyldes, at finaledeltagere 
oftest ligger meget tæt karaktermæssigt og næsten altid i den 
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H VO R  G O D 
E R  H E S T E N S 
AV L SVÆ R D I ?
Indekstallene er netop blevet 
opdateret med alle bedømmelser 
og konkurrenceresultater fra 2020. 
De giver en objektiv information 
om de kårede hopper og hingstes 
avlspotentiale i forhold til resten af 
Dansk Varmblods population. 
Indeks 100 svarer til den 
gennemsnitlige kvalitet i Dansk 
Varmblod. Jo højere indeks,  
desto bedre avlspotentiale. 
Hvis indekstallet er over 120,  
er hesten blandt de 16% bedste.  
Er indekstallet over 140, er  
hesten blandt de 2,5% bedste. 

Elitehingten Hesselhøj Donkey Boy 
DVE 1199 topper dressurindeks  
blandt de unge hingste, der kun  
har resultater til unghesteindeks,  
men endnu ikke til championats-  
og konkurrenceindeks.
Foto: Ridehesten.com/Tine Luther
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gode ende af skalaen. For at give et reelt billede af hestenes 
avlsværdi har indekssystemet brug for et så uselekteret ma-
teriale som muligt, der viser variationen mellem de bedste og 
de dårligste heste. Derfor bruges kun informationen fra kva-
lifikationerne, hvor de heste, der udtages til finalen, fremgår 
bedre end de øvrige.

Ønsker man at nørde videre i indekstallene, kan de også 
ses i SEGES’ hestedatabase under de enkelte heste. Her fin-
des også diverse delindeks for f.eks. skridt, trav og galop. 
Ønsker man således at benytte en dressurhingst, der kan 
forbedre skridtbevægelsen, skal man gå efter hingste med 
højt indeks for skridt. 

Hvor sikkert er indekstallet beregnet?
Sikkerheden på indekstallet (et tal mellem 0-1) stiger efter-
hånden, som flere afkom bedømmes. Jo flere bedømte afkom, 
desto mere sikkert er indekstallet beregnet. Det er dog ikke 
kun afkommets resultater, som er afgørende for en hingsts 
indekstal. Alle slægtninges resultater indgår, men bidrager 
med en mindre andel pga. det fjernere slægtskab. Hvis fade-
ren til en ung avlshingst stiger i indekstallet, vil det også 
få en positiv afsmittende effekt på den unge hingsts in-
dekstal, fordi det betyder, at dens halvsøskende således 
klarer sig godt.

Hingste kåret i DV Hopper kåret i DV

Unghesteindeks
Mindst 15 bedømte afkom til sadelkåring, 
1-dagsafprøvning, stationsafprøvning  
eller egnethedstest 

Hoppen selv eller min. 1 afkom er bedømt 
ved sadelkåring, 1-dagsafprøvning, stations- 
afprøvning eller egnethedstest

Championatsindeks Min. 15 afkom bedømt ved DRF-
championater som 4-6-års

Hoppen selv eller mindst 1 afkom er bedømt 
ved DRF’s championater som 4-6-års

Konkurrenceindeks Min. 15 afkom med  
konkurrenceresultater

Hoppen selv eller mindst 1 afkom har  
gået mindst fem konkurrenceklasser 

Totalindeks Når hingsten har både ungheste-, 
championats- og konkurrenceindeks

Når hoppen har mindst to delindeks 
(ungheste-, championats- eller 
konkurrenceindeks)

H VO R N Å R  FÅ R  H E S T E N  B E R E G N E T  I N D E K S  I  D A N S K  VA R M B LO D?

AV L   /   I N D E K S TA L

Elitehingsten Favorit Ask DVE 1035 har i adskillige år ligget blandt 
de allerbedste hingste i Dansk Varmblods springindeks. Det gør han 
stadig, og han topper samtidig eksteriørindekset, der er beregnet  
på baggrund af afkommenes helhedskarakterer. 

H VO R  F I N D E S  
I N D E K S TA L L E N E ?
Indekstallene findes under de 
enkelte heste på Hestedata, som 
alle Dansk Varmblods medlemmer 
har gratis adgang til. På varmblod.dk 
under ”hingste” og ”hopper” findes 
også oprangerede indekslister. 
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Ulempen ved indekstallene er, at de først er forholdsvis 
stabile og dermed sikkert beregnet, når hingsten har fået 
mange afkom bedømt og derfor selv vil have opnået en 
høj alder. Der offentliggøres tidligst indekstal på 7-årige 
hingste, fordi de skal have haft min. 15 hopper bedømt 
ved sadelkåring. Et indekstal beregnet på kun 15 afkom 
er dog stadigvæk relativ usikkert (svarer til en sikkerhed 
på 0,60). Når der kommer yderligere 50 bedømte afkom 
til, må det derfor forventes, at indekstallet kan ændre 
sig i både opad- og nedadgående retning, alt afhængig af 
hvor godt afkommene klarer sig. Først når rigtig mange 
afkom er blevet bedømt i både unghesteafprøvninger, 
championater og konkurrencer opnås en sikker bereg-
ning af hingstens nedarvningsevne. Her er hingsten dog 
oftest blevet gammel, og nye og spændende hingste er 
kommet til. Ved de unge hingste vil man dog som regel 
kunne finde hingstens far og morfar på indekslisten og 
dermed få en indikation af afkommets mulige kvalitet. 

Fremtidens løsning hedder genomisk selektion, hvor 
en DNA-analyse på de unge heste vil kunne bidrage med 
viden om, hvor gode dressur- og springgener, de inde-
holder. Flere forbund, bl.a. Dansk Varmblod, har forsket 
i genomisk selektion, men endnu er en brugbar løsning 
ikke klar. 

Hav ikke fokus på rækkefølgen
Er en hingst med indeks 142 signifikant bedre end en 
hingst med indeks 140? Nej, det kan man ikke sige! Fa-
ren ved indekstallene er, at de hurtigt bliver set som en 
stationær liste. Men indekstallene er dynamiske og vil 
ændre sig lidt år for år, alt afhængig af hvor mange af-
kom, indekstallet er beregnet ud fra. Rækkefølgen kan 
derfor meget vel være byttet om næste år. I stedet for 
rækkefølgen bør man fokusere på, i hvilket område 
hingsten ligger. Har den et indekstal over 100, bety-
der det, at den videregiver egenskaber (dressur, spring 
eller eksteriør) bedre end gennemsnittet af de Dansk 
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Fassbinder DVH 1001 har det højeste konkurrenceindeks blandt  
dressurhingstene. Han er bl.a. far til guldmedajlehoppen Fiontina, 
der vandt sølv ved UVM, og sølvmedaljehoppen Fiontini, som er 
tredobbelt UVM-guldvinder.

Varmblods-kårede hingste. Har den indekstal over 120, er den 
blandt de 16% bedste. Er indekstallet over 140, tilhører den de 
2,5% bedste hingste og dermed dem, som kan give den største 
avlsfremgang til forbundet. Ønsker man avlsfremgang, er det 
altså toppen af hingste, som man skal fokusere på. Da Dansk 
Varmblod først offentliggør indekstal på hingste, når de har 
opnået en sikkerhed på min. 0,6, betyder det, at store udsving 
er sjældne. Det er derfor ikke sandsynligt, at en hingst vil gå 
fra toppen af indekstallene til bunden. Men den kan sagtens 
ændre sig fra 142 til 140 og dermed stadigvæk være blandt de 
bedste avlshingste. 

Internationale indeks
Udenlandske resultater indgår desværre ikke i indeksberegnin-
gen. Det skyldes, at indekstallene beregnes i forhold til Dansk 
Varmblods gennemsnitlige kvalitet, og kvalitetsniveauet kan 
være anderledes i andre forbund. Alle hingste har gode og 
dårlige afkom, og indeksberegningen baseres netop på, hvor 
mange gode der er i forhold til de dårlige. Hvis udenlandske 
konkurrenceresultater skal inddrages, kan man således ikke 
bare tage et enkelt resultat ud af sin helhed. Derimod skal 
samtlige startende i klassen medregnes for at anskue, på hvil-
ket niveau hesten ligger i forhold til de øvrige startende, og 
dermed hvor godt hesten har klaret sig i forhold til de øvrige. 
Desuden skal der være adgang til afstamningen på samtlige 
startende, da slægtninge og deres resultater jo også indgår i 
indekstallet. Disse data har vi desværre ikke adgang til. 

Det samme problem har alle de andre varmblodsforbund. 
World Breeding Federation for Sport Horses (paraplyorgani-
sation for varmblodsforbund) har i mange år arbejdet på at få 
internationale indekstal på tegnebrættet, men desværre uden 
held, da mange af de større forbund er forbeholdne overfor at 
udlevere data. Men nu er projektet netop blevet genoptaget. 
Planen er, at de internationale indeks skal beregnes på basis 
af de nationale indeks i stedet for rå data. Det har to fordele: 
Dels undgår man de politiske diskussioner vedrørende udleve-
ring af rå data, og dels kan hvert forbund beholde deres egen 

Indekstallet udtrykker, om hingstens afkom generelt  
klarer sig bedre eller dårligere end gennemsnittet  

af afkommene efter de andre hingste i Dansk Varmblod
KARINA CHRISTIANSEN, AVLSKONSULENT

indeksmodel, som er specialdesignet til det pågældende for-
bunds selektionssystem. Der vil dog endnu gå en rum tid med 
diverse forundersøgelser, inden de internationale indekstal 
bliver en realitet. 

Internationale indekstal er dog vigtigere end nogensinde 
før. Det er de samme blodlinjer, som benyttes i de forskellige 
forbund, og avlsmateriale udveksles i stigende omfang mel-
lem forbundene. Nu er det ikke længere kun hingstene, som 
benyttes i flere forbund. Der sker også en stigende udveksling 
af hoppestammer, bl.a. via embryoner, som sælges på diverse 
netauktioner. Dermed spredes vigtig information om afkom-
menes kvalitet over mange forbund. Det gør det svært at danne 
sig et komplet overblik over hingstenes nedarvningsevner.  h
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