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Ullens egenskaper och därmed dess användningsområden varierar mellan får av olika ras. Så 

är ull från exempelvis merino finfibrig, mjuk och vit och kan användas till fina ylletyger och 

stickgarner medan ull från många engelska raser och korsningar är grövre, huvudsakligen vit 

och lämplig för grövre tyger till kläder, möbeltyger, inredningstextilier och maskin- och 

handstickningsgarner. Det finns också raser med grövre, märghaltig ull, som kan vara 

pigmenterad och som passar till mattor och andra möbeltextilier. I Sverige har vi finullsfår 

med en fäll bestående av relativt finfibrig bottenull. Ull från ryafåret är grövre och består av 

både täckhår och bottenull. Hos gotlandsfåret har skillnaden mellan bottenull och täckhår 

suddats ut och man pratar om pälshår. Utmärkande för ull från våra lantraser är den höga 

glansen. 

 

Fiberdiametern är den egenskap hos ullen som har störst betydelse för vad den kan användas 

till. Finfibrig ull är som regel enklare att spinna och ger en mjukare produkt. Fiberdiametern 

påverkar därför också priset. Hos merino varierar diametern mellan 18 och 25 µm och ju 

finare ull, desto högre pris. Ullens betydelse i fårhållningen och för ekonomin i densamma 

varierar mycket. För producenter med merino kan ullen svara för uppemot 80 % av 

inkomsterna medan för svenska lammproducenter är motsvarande andel kanske inte mer än 

10 %. När ullen är viktig syftar avelsarbetet till att öka mängden och/eller att förbättra 

kvalitén. Vad som avses med kvalité varierar mellan olika fårraser och beror på vad ullen 

används till.  

 

I detta arbete ges exempel på betydelsefulla egenskaper hos ull och vilka möjligheter som 

finns att med avel förbättra dem. Avelsarbetet i det stora ”ull-landet” Australien sammanfattas 

också och inledningsvis ges en beskrivning av avelns grunder.  

 

 

Grundläggande om avel 
 

Avsikten med avelsarbete hos djur är att utveckla och förbättra deras egenskaper. Genom att 

välja ut individer med de allra bästa anlagen som föräldrar (selektion) kan en egenskap med 

tiden förändras genetiskt. Vilka egenskaper, som ska förändras och i vilken riktning, bestäms 

av uppfödarna och deras avelsorganisation och beskrivs i detalj i avelsmålet. Det 

övergripande målet kan vara friska, funktionsdugliga djur med en god produktionsförmåga. 

Avelsarbetets inriktning styrs av ekonomiska, etiska, och andra samhälleliga aspekter.  

 

Genetisk variation ger möjlighet till  bestående förbättringar 
Grundläggande i allt avelsarbete är att det finns skillnader mellan individer. Variation mellan 

djur beror av olika arvsanlag (gener) men även av att djuren vistas i olika miljöer. Hur snabbt 

ett lamm växer beror på vilka anlag det fått från sina föräldrar men även tackans 

mjölkproduktion, eventuell tillskottsutfodring eller tillgången på bra bete har betydelse. Ju 

större andel av variationen som är av genetisk natur, desto enklare är det att med avelsarbete 

förändra en egenskap. Arvbarheten anger hur stor del av den totala variationen i en egenskap 

som är av genetisk natur. Arvbarheten kan variera mellan 0 och 1, där 0 anger att egenskapen 

endast påverkas av miljön och 1 att den uteslutande styrs av arvet. Arvbarheten för lammvikt 

vid 4 månader ligger på ca 0.3, vilket innebär att 30 % av den variation som finns mellan 

lammen beror av deras olika arvsanlag medan övriga 70 % härstammar från skillnader i 

miljön.  
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Avel för en egenskap kan påverka en annan  

Avel för högre lammvikter leder till högre vuxenvikter hos tackorna och det föreligger en 

positiv genetisk korrelation mellan lammvikt och vuxenvikt. Egenskaper som är genetiskt 

korrelerade styrs av delvis samma gener eller av gener som ligger nära på kromosomen. Den 

genetiska korrelationen kan variera mellan –1 och +1. Är sambandet positivt förändras 

egenskaperna i samma riktning. Vid värdet 0 nedärvs egenskaperna oberoende av varandra 

och vid +1 är det egentligen samma egenskap. För att undvika att urval för en viss egenskap 

påverkar en annan egenskap på ett negativt sätt är det viktigt att känna till de genetiska 

sambanden mellan olika egenskaper. En ofördelaktig genetisk korrelation är sällan högre än 

att det går att hitta djur som är tillräckligt bra i båda egenskaper.  

 

Vid avelsvärderingen rangordnas djuren  

För att välja ut de bästa individerna till föräldrar görs en avelsvärdering. Med ledning av 

information om enskilda individers och deras släktingars resultat samt uppgifter om 

miljöförhållanden skattas djurens anlag och en rangordning av djuren med avseende på deras 

arvsanlag kan göras. De högst rankade djuren kan sedan väljas ut som avelsdjur. Det finns 

olika metoder och modeller för att avelsvärdera djur. Den idag mest använda metoden kallas 

BLUP-avelsvärdering och utnyttjar informationen om individen och dess släktingar på ett 

optimalt sätt. Metoden har många fördelar och det går att jämföra avelsvärden för djur födda i 

olika besättningar och olika år. Det är också möjligt att beräkna avelsvärden för djur, som 

själva saknar information, t.ex. när det gäller baggar och honlig fruktsamhet, förutsatt att nära 

släktingar har sådan information. För att kunna jämföra avelsvärden över besättningar måste 

det finnas släktskap (genetisk koppling) mellan individerna i de olika besättningarna.  

 

Ofta vill man förbättra och göra urval för flera egenskaper samtidigt. I lammproduktionen kan 

det vara angeläget att ta hänsyn till såväl fruktsamhet som tillväxt och konformation. Genom 

att väga samman avelsvärden för de enskilda egenskaperna med ekonomiska vikter, som 

beskriver vad en enhets förändring i var egenskap har för värde, erhålls ett sammanfattande 

avelsvärde (selektionsindex) för de olika egenskaperna. Det är viktigt att komma ihåg att ju 

fler egenskaper som ingår i avelsmålet desto långsammare blir framsteget i var och en av 

egenskaperna. 

 

Det genetiska framsteget mäter effektiviteten i avelsarbetet 

Avelsprogrammet sammanfattar de åtgärder som vidtas i avelsarbetet i en ras eller med en 

grupp av djur. I figuren nedan beskrivs ett avelsprogram schematiskt. De egenskaper som 

ingår i avelsmålet registreras tillsammans med information om djurens identitet och 

härstamning. Uppgifterna lagras i en databas och en avelsvärdering kan genomföras. De bäst 

rankade djuren väljs ut och paras. Avkommornas uppgifter registreras, de avelsvärderas, en 

ny selektion sker och avelsarbetet går vidare för var generation. Det uppnådda genetiska 

framsteget, som mäter den genetiska förändringen för var generation, skattas och analyseras 

och avelsprogrammet måste kontinuerligt utvärderas och förändras allteftersom ny kunskap, 

ny metodik och eventuellt nya avelsmål utvecklas. Ju högre säkerhet i avelsvärderingen, ju 

större genetisk spridning och ju lägre andel av de registrerade djuren som väljs ut som 

föräldrar, desto snabbare blir den genetiska framstegstakten. Säkerheten i avelsvärderingen 

ökar i sin tur med ökad arvbarhet och mängden information om individen och dess släktingar. 

Det genetiska framsteget kan också beräknas för vart år och är då beroende av 

generationsintervallet, som anger den genomsnittliga åldern i föräldragenerationen när 

avkomman, som ska ersätta föräldrarna, föds. Ett kort generationsintervall ger ett snabbare 

årligt framsteg.  
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Arvets betydelse för viktiga egenskaper hos ull 
 

I tabellen nedan finns en sammanställning av egenskaper som påverkar mängd och kvalité vid 

produktion av ull. Exempel från litteraturen på skattningar av arvbarheter för och genetiska 

korrelationer mellan olika ullegenskaper presenteras också. Fiberdiametern är den 

kvalitetsegenskap som har störst ekonomisk betydelse. Den påverkar ullens spinnings-, 

vävnings- och stickningsegenskaper och ju finare ullen är desto mjukare blir slutprodukten. 

Stapelstyrka och variation i fiberdiameter har också viss betydelse medan stapellängd och färg 

har mindre ekonomisk betydelse. De flesta kvalitetsegenskpaper kan idag mätas med såväl 

subjektiva som objektiva metoder. I de ullproducerande länderna finns en strävan att öka 

användningen av de objektiva metoderna.    

 

Fällens vikt 

Fällens vikt har en självklar betydelse för det ekonomiska resultatet vid produktion av ull. En 

klippt fäll innehåller förutom fiber även smuts, jord, växtmaterial och andra föroreningar, som 

rensas bort vid hanteringen av ullen. Den genetiska korrelationen mellan förorenad och ren 

fällvikt mätt vid samma ålder är dock hög (i tabellen är den 0,80) och de båda vikterna har till 

stor del samma genetiska bakgrund. Arvbarheten för fällens vikt är förhållandevis hög (0,34-

0,45) och arvbarheterna för smutsig respektive ren fällvikt skiljer sig inte så mycket. Däremot 

ökar arvbarheten vid ökad ålder vid klippningstillfället och miljömässiga effekter som kullens 

storlek och tackans ålder får mindre betydelse vid högre ålder. De genetiska korrelationerna 

mellan vikter på fällen mätta vid olika ålder är höga men lägre än 1. För vikt av ren fäll 

varierar de mellan 0,55 och 0,75. Genom att i avelsvärderingen utnyttja upprepad information 

om fällens vikt från flera olika klippningstillfällen kan säkerheten i urvalet ökas. 

 

Den genetiska korrelationen mellan ullvikt och fiberdiameter är positiv och ofördelaktig (0,15 

– 0,30 i tabellen) och ett ensidigt urval för fällvikt kan förväntas ge en icke önskvärd ökning 

av fiberdiametern. Detta är till nackdel speciellt för raser med riktigt finfibrig ull (upp till 25 

μm) på grund av det relativt höga priset för denna ull. Genom att i urvalet använda sig av ett 

urvalsindex med både ullvikt och fiberdiameter är det dock möjligt att göra genetiskt framsteg 

för båda egenskaperna samtidigt. Problemet är mindre kritiskt för raser med medelgrov 

fiberdiameter (25 –30 μm) och av liten betydelse för raser med grov ull (över 30 μm). 

 

Utbyte 

Uppköpare av ull betalar för den mängd ren fiber som finns i ett parti. Utbytet av ren ull 

uttryckt i % av smutsig ull kan skattas antingen subjektivt eller med objektiva metoder på ett 

representativt prov. Utbytet påverkas i hög grad av produktionsmiljön. Arvbarhet beräknad 

för en grupp av djur i samma miljö är dock hög (0,50 i tabellen). Avel för högre utbyte kan 

förväntas leda till förbättringar i ren fällvikt och stapellängd samt vitare ull. 

 

Fiberdiameter 

Den genomsnittliga fiberdiameter mäts i micrometer (μm) och det finns ett stort antal olika 

mätmetoder där de modernaste utnyttjar laserteknik. Arvbarheten är medelhög till hög (0,45 – 

0,50 i tabellen) och påverkan av olika miljöeffekter är relativt låg. De genetiska 

korrelationerna mellan fiberdiameter registrerad vid olika ålder är höga (0,80 – 0,90). 

Förutom det ofördelaktiga genetiska sambandet med fällvikt kan urval för minskad 

fiberdiameter förväntas leda till en viss minskning i stapelstyrka och en liten ökning i 

variationen i fiberdiameter. 
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Variation i fiberdiameter 

I ull från en grupp av djur, som hålls tillsammans, förekommer variation i den genomsnittliga 

fiberdiametern. Det förekommer också en betydande variation i fiberdiameter mellan enskilda 

fibrer i en stapel. Variationen i diameter kan uttryckas som standardavvikelse eller som 

variationskoefficient (beräknas som medeltalet/standardavvikelse *100 och uttrycks i %). 

Variationen i fiberdiameter har i jämförelse med andra egenskaper inte så stor betydelse vid 

förädling av ullen. Arvbarheten är medelhög (i tabellen 0,40). Genetiska korrelationer med 

andra egenskaper är, förutom ett relativt starkt negativt samband med stapelstyrka, inte så 

höga. 

 

Stapellängd 

Arvbarheten för stapellängd är hög (0,40 i tabellen). Den genetiska korrelationen med fällvikt 

är positiv och avel för ökad vikt av fällen kan förväntas ge längre staplar. Värdet av att öka 

stapellängden varierar mellan olika raser. 

 

Stapelstyrka 

Förtunningar i fibern på en punkt längs fibern leder till lägre stapelstyrka. Dessa förtunningar 

orsakas av stress eller årstidsberoende variationer i tillväxthastighet hos fibern. Stapelstyrkan 

kan mätas med objektiva metoder och har betydelse vid kardning och spinning av ullen. 

Arvbarheten för stapelstyrka är medelhög (0,30 i tabellen). Det genetiska sambandet mellan 

stapelstyrka och fiberdiameter är positivt, vilket indikerar att avel för lägre diameter kan ge 

upphov till svagare fiber.  

 

I avelsprogrammen mäts som regel egenskaperna på unga djur medan en stor del av ullen 

produceras av äldre tackor. Detta medför vissa problem i avelsarbetet med flera av 

egenskaperna och blir extra tydligt för stapelstyrka eftersom denna egenskap är särskilt 

känslig för den stress som tackorna, men inte de unga djuren, är utsatta för under dräktighet 

och laktation. Stapelstyrka mätt på ull från unga djur kan därför delvis vara en annan 

egenskap än den för ull från producerande tackor. 

 

Färg 
För att att ullen ska kunna färgas till klara och ljusa färger måste den vara vit. Vid bedömning 

av färgen bör ullen vara ren. Genom att mäta de gröna och blå komponenterna av det 

ljusspektrum som reflekteras från ett ullprov kan objektiva mått på ullens ”gulhet” erhållas. 

Studier har visat att arvbarheten för denna egenskap är låg och att avel för att minska ullens 

benägenhet att gulna  kan leda till att vikten av den rena fällen minskar. 

 

Övriga egenskaper 

Det finns ett stort antal egenskaper, som påverkar ullens kvalité, men inte tas upp i denna 

sammanställning. Som exempel kan nämnas innehållet av växtmaterial, märghalt, motstånd 

mot tryck (bulk), variation i stapellängd och ulltyp. 

 

 

Tillväxt och fruktsamhet påverkar också ekonomin i ullproduktionen 
 

Vid ullproduktion är även tackans fruktsamhet och hos raser som används för både kött- och 

ullproduktion är köttproduktionsförmågan hos lammen viktiga för ekonomin. Hur påverkar då 

avel för mer och bättre ull andra egenskaper som kullstorlek och lammtillväxt? Resultat från 

olika studier är inte helt entydiga och det finns vissa skillnader mellan raser och djur i olika 

produktionsförhållanden.  
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I en amerikansk studie var de genetiska korrelationerna mellan kullstorlek och 

ullvikt/stapellängd nära noll och andra  studier har visat att urval för ökad kullstorlek inte har 

någon större effekt på ullegenskaper eller vice versa.  

 

De genetiska sambanden mellan olika levandevikter och vikt av fällen är som regel 

medelhöga och positiva. Korrelationer mellan levandevikt och fiberdiameter är lägre och i 

huvudsak positiva (ofördelaktiga). En amerikansk studie med fyra olika raser visade att urval 

för ökad lammproduktion försämrade ullproduktionen något. I studier i Australien, där 

genetiska korrelationer mellan levandevikt och olika ullegenskaper beräknades, drogs den 

slutsatsen att effekten av urval för ökad levandevikt på egenskaper som ulltillväxt, effektivitet 

i ulltillväxt (ulltillväxt i förhållande till intaget av smältbart organiskt material), ren fällvikt 

och fiberdiameter är små.  

 

En annan egenskap av intresse i ullproduktionen, som under senare tid har rönt ett stort 

intresse, är resistens mot inälvsparasiter. Antal ägg i träcken (FEC = feacal egg count) 

används i avelsarbetet i flera länder för att öka fårens resistens mot parasitangrepp. 

Arvbarheten för FEC är ca 0,25 – 0,30.  

 

 

Avel med får i Australien 

 
I Australien finns närmare 10 % av världens får och Australien är tillsammans med Kina och 

Nya Zeeland världsledande när det gäller producerad mängd ull och kött från får. Historiskt 

har avelsprogrammen med merino i Australien varit inriktade på att öka den klippta fällens 

vikt och hålla fiberdiametern konstant. Efterfrågan på finfibrig ull har dock ökat och 

fiberdiametern blir allt mer betydelsefull.  

 

I Australien finns olika system för prövning av djur till avel. I ett system stationsprövas 

kastrerade baggar med avseende på ullegenskaper. Avsikten är främst att jämföra olika 

besättningar. Avkommeprövning av baggar på station förekommer också. Semin utnyttjas och 

ett större antal avkommor kan testas, vilket gör det möjligt att avelsvärdera baggarna. Dessa 

stationer kan bidra med genetisk koppling mellan gårdar och möjliggör BLUP-avelsvärdering 

över besättningar. Det finns också kooperativa avelssystem där flera besättningar går samman 

och de bästa djuren från var besättning tas ut och får bilda en kärnbesättning. Ett intensivt 

avelsarbete bedrivs i kärnbesättningen och livdjur med höga avelsvärden, främst baggar, går 

tillbaka till medlemsbesättningarna. 

 

Avelsvärdering med BLUP-metodik blir allt vanligare i Australien. Ett problem är dock att 

härstamningsinformationen på en del gårdar är bristfällig. Ett annat är att det ofta saknas 

släktskap mellan djur på olika gårdar och det går därför inte alltid att jämföra avelsvärden 

över besättningar.  

 

Meat & Livestock i Australien har tillsammans med University of New England i Armidale 

utarbetat mycket flexibla dataprogram för avelsvärdering av får och även getter. Programmen 

kallas LAMBPLAN, Merino Genetic Sevices (MGS) and KIDPLAN och finns tillgängliga 

via Internet. En utförlig användarmanual med förklaringar av grundläggande genetiska 

begrepp och beskrivning av avelsvärderingen går att skriva ut från hemsidan.  
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LAMBPLAN är avsedd för avelsvärdering av får för köttproduktion och MGS för merinofår. 

KIDPLAN används till getter. I programmen skattas BLUP-avelsvärden för ullkvalitets-

egenskaper, antal ägg i träcken (FEC), levandevikter, köttkvalitetsegenskaper och 

modersegenskaper. De beräknas för enskilda besättningar men jämförelser kan även göras 

mellan besättningarna. Beräkning av olika selektionsindex ingår också. För producenter, som 

för sitt produktionssystem har speciella avelsmål kan dessutom specifika index konstrueras. 

De ullegenskaper som avelsvärderas är ren och smutsig vikt av fällen, fiberdiameter, variation 

i fiberdiameter, stapelstyrka och stapellängd. Samtliga egenskaper kan registreras vid 360, 

450 och 540 dagars ålder.   
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Exempel på arvbarheter och genetiska korrelationer för några betydelsefulla ullegenskaper 

 

Egenskap 

Ålder vid 

registrering 

Arv-

barhet 

Genetiska korrelationer 

Vrf 8 Vrf 13 Vrf 20 Fd 8 Fd13 Fd 20 

Vikt av smutsig fäll, kg  8-12 mån 0,36 0,80 0,55 0,45  0,15 0,15 0,15 

 13-20 mån 0,40 0,55 0,80 0,60  0,20 0,20 0,20 

 > 20 mån 0,45 0,45 0,60 0,80  0,30 0,30 0,30 

           Vikt av ren fäll, kg Vrf 8 8-12 mån 0,34  0,70 0,55     

 Vrf 13 13-20 mån 0,38   0,75     

 Vrf 20 > 20 mån 0,43        

Utbyte, %   0,50 0,25 0,30 0,30     

Fiberdiameter, μm Fd 8 8-12 mån 0,45 0,15 0,20 0,30   0,90 0,80 

 Fd 13 13-20 mån 0,50 0,15 0,20 0,30    0,90 

 Fd 20 > 20 mån 0,50 0,15 0,20 0,30     

Variation i fiberdiameter, μm, %  0,40 0,20 0,10 0,10  -0,05 -0,10 -0,15 

Stapellängd, mm  0,40 0,35 0,30 0,20  -0,10 0,10 0,10 

Stapelstyrka, N/ktex  0,30 0,10 0,10 0,10  0,10 0,30 0,30 

Färg  0,35 0,15 0,15 0,15  -0,15 -0,15 -0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisk beskrivning av stegen i ett avelsprogram. 

Registrera 

uppgifter 

Avels- 

värdera 
Avelsmål 

Genetiskt 

framsteg 

Selektera 

 

Uppföröka 

gener 
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Genetiskt ABC 
 

Avelsmålet Anger vilka  egenskaper som ska förändras och i vilken riktning. 

Avelsprogram Innehåller de insatser som ska göras för att genetiskt förändra en grupp 

av djur. 

Avelsvärde Är en skattning av ett djurs genetiska värde som förälder till nästa 

generation. 

Avelsvärdering En grupp av djur rangordnas med avseende på deras effekt på 

framtida avkommor.  

Arvbarhet Anger hur stor del av den totala variationen som är genetisk. Varierar 

mellan 0 och 1. 

BLUP-avelsvärdering Är en metod att avelsvärdera djur. Metoden har många 

fördelar. All tillgänglig släktskapsinformation utnyttjas och jämförelse kan göras 

mellan besättningar och djur födda olika år. 

Ekonomiska vikter Väger, vid urval för flera egenskaper samtidigt, samman 

avelsvärdena för de enskilda egenskaperna. Beskriver värdet av en enhets förändring i 

de enskilda egenskaperna. 

Gen Arvsanlag. 

Generationsintervall Anger den genomsnittliga åldern i föräldragenerationen när 

avkomman som ska ersätta dem föds. 

Genetisk koppling Innebär att det finns släktskap mellan djur i olika besättningar 

Genetisk korrelation Anger sambandet mellan två egenskaper som beror av 

gemensamma arvsanlag. Kan variera mellan –1 och +1.  

Genetiskt framsteg Mäter den genetiska förändringen i var generation eller vart år. 

Selektion Innebär att välja ut de bästa djuren till avel. 

Selektionsindex Är ett sammanfattande avelsvärde där avelsvärden för enskilda 

egenskaper vägs samman med relativa ekonomiska vikter. 

 

 

 


