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Statistik är roligt och intressant! Den 
uppfattningen kanske inte delas av 
alla men vi på Elitlamm anser att 
statistik är en källa till kunskap och 
ett användbart sätt att presentera och 
analysera data på. 

Söker man på nätet står det att 
statistik är datauppgifter som ofta 
presenteras i numerisk form, van-

ligen i tabeller eller diagram. Det är också 
vetenskapen om hur dessa datauppgifter 
ska samlas in, utvärderas och analyseras. 
Statistiken ger en bild av verkligheten och 
hjälper oss att se trender och utveckling. Nu 
är det dags för lite statistik och verklighet 
från Elitlamm baserat på 2008 års siffror! 

Ökningen av medlemmar fortsätter…
Glädjande nog fortsätter antalet Elit-
lammsanvändare att öka.
Tabellen visar antalet användare av 
respektive produkt samt den totala 
ökningen i procent. Under 2007 mark-
nadsfördes Elitlamm via Lammtåget och 
det medförde många nya medlemmar. 
Trenden fortsatte under 2008 och fort-
sätter även fram till dags datum. Antalet 
listrapportörer fortsätter att minska. 

Vad som inte syns i den här tabellen 
är att nya medlemmar oftast går in som 
Avel Mini- eller Produktionsanvändare 
och uppgraderar sig till Avel & Produk-
tion när de provat programmet en tid. 

…och antalet registrerade lamm ökar
När man registrerar djur i Elitlamm kan 
dessa antingen härstamningsregistreras, 
avelsvärderas eller enbart vara med i Pro-
duktion. Avelsvärderade djur registreras 
automatiskt i härstamningsregistret, med-
an djur som enbart är med i Produktion 
hamnar utanför. Inom avelsvärderingen 
kan man välja mellan fyra olika mönst-
ringsrutiner: Kropp, Päls, Ull eller Rya. 

Något som är värt att notera är att 
trots att fler lamm registreras i Elit-
lamm så fortsätter andelen avelsvär-
derade lamm att ligga relativt kon-

stant, och har för några raser till och 
med minskat något jämfört med de sista 
åren. Ökningen av antalet registrerade 
lamm 2008 består till största delen av 
lamm som enbart härstamningsregistre-
rats eller registrerats i Produktion.

Fördelningen av djur
Cirkeldiagrammet visar fördelningen 
av raserna på lammen registrerade i Elit-
lamm Avel födda 2008 (ej Produktion). 
Intressant att notera var att 78 % av alla 
lamm som föddes i Elitlamm Avel var 
antingen gotlandsfår (41 %), korsningar 
(22 %) eller finullsfår (15 %). Den 
största köttrasen var texel som stod för 5 
% av de födda lammen. 

Nästan en tredjedel (27 %) av djuren 
tillhör en ras som kan söka stöd för 

hotad husdjursras (finull, gute, rya och 
allmogeraser). Dessa raser avelsvärderar 
sällan utan bedriver ett bevarandearbete 
för att rasen inte ska dö ut (undantag 
finull och rya). 

Andelen avelsvärderade lamm behöver öka!
Mönstringen bildar underlag för nuva-
rande och kommande avelsvärderingar. 
Om man tittar specifikt på de tre största 
”producerande” raserna för att se hur 
många inom varje ras som avelsvärderar 
respektive enbart härstamningsregist-
rerar sina lamm får man fram följande 
fördelning: 
 Gotlandsfårens tårtbit ser inte så stor ut 
men den utgörs av 2 642 lamm som en-
bart härstamningsregistrerats. En tredje-
del av alla finullsfår härstamningsregist-
reras enbart och även hos texel är det en 
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*Samtliga åtta raser av allmogefår ingår.

Antal 
användare 

2007

Förändring 
under 2007

Antal 
användare 

2008

Förändring 
under 2008

Produktion 221 + 24 % 243 + 9 %
Avel & 
Produktion

492 + 38 % 637 + 23 %

Avel Mini 236 + 30 % 275 + 14 %
Avel Mini List 310 - 10 % 287 - 8 %
Totalt        1 259 + 19 %       1 442 + 8 %
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stor andel av djuren som inte mönstrats. 
Vi antar att trenderna ser liknande ut 
för övriga raser. Här har både Elitlamm 
Avel och rasföreningarna något att jobba 
med för att få så många som möjligt att 
mönstra och avelsvärdera! 

Djuren finns här
För att få en överblick över hur många 
besättningar som finns i olika delar av 
landet så presenterar vi nedanstående 
tabell. Den innehåller besättningar som 
lammat och där länstillhörighet är känd. 
Vi redovisar gotlandsfårbesättningarna i 
Danmark som ett län. 

För merparten av länen ökar antalet 
besättningar och även antalet tackor och 
lamm i besättningen om man jämför 
med 2007. De flesta hittas i Västra 
Götalands, Skåne och Östergötlands 
län. Besättningarnas storlek varierar 
mellan länen och de med flest tackor per 
besättning hittas i Gotlands, Kalmar och 
Jämtlands län. 

Statistik är spännande…..
Statistik visar verkligheten och det finns 
mycket roligt att klura ut med hjälp av 
lite siffror. Eftersom utrymmet i Fårsköt-
sel är begränsat redovisas bara en bråk-
del. Vad mer kan den som söker finna? 
Gå gärna in på Elitlamms hemsida www.
elitlamm.com där underlaget för den här 
artikeln finns publicerat!  

Lotta Jansson
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tningar
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tacka

Tackor 
per 
besät-
tning

Lamm 
per 
besät-
tning

Blekinge län 24 687 1191 1,73 29 50 
Dalarnas län 3 966 1857 1,92 25 48 
Danmark 52 892 1652 1,85 17 32
Gotlands län 66 6263 11445 1,83 95 173 
Gävleborgs län 42 1169 2339 2,00 28 56 
Hallands län 36 1266 2210 1,75 35 61
Jämtlands län 28 1455 2927 2,01 52 105
Jönköpings län 53 1734 3190 1,84 33 60
Kalmar län 46 2498 4193 1,68 54 91
Kronobergs län 45 1518 2736 1,80 34 61
Norrbottens län 15 662 1205 1,82 44 80
Skåne län 90 3661 6654 1,82 41 74
Stockholms län 49 1201 2034 1,69 25 42
Södermanlands 
län 51 2169 3889 1,79 43 76
Uppsala län 58 1792 3374 1,88 31 58
Värmlands län 55 1649 3338 2,02 30 61
Västerbottens län 25 709 1282 1,81 28 51
Västernorrlands 
län 19 440 860 1,95 23 45
Västmanlands län 26 732 1357 1,85 28 52
Västra Götalands 
län 141 4204 7991 1,90 30 57
Örebro län 28 889 1589 1,79 32 57
Östergötlands län 71 3203 6204 1,94 45 87
Totalt 1059 39759 73517 1,85 38 69


