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Jan Rendel, professor emeri-
tus vid Institutionen för hus-
djursförädling vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, gav i 
våras ut boken Från byatjur 
till genteknik. En agrar- och 
vetenskapshistorisk studie 
av utvecklingen av svensk 
husdjursavel och husdjurs-
genetik under 1900-talet. 
(Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien) . Ur den-
na bok har vi fått tillåtelse 
att ställa samman de avsnitt 
som behandlar fåraveln 
för publicering i Fårskötsel. 
Några mindre redaktionella 
bearbetningar har gjorts av 
texten.
Lars Ljunggren.

Får
Det skedde en ganska kraftig minskning 
av antalet får i Sverige under seklets första 
fjärdedel med en tillfällig uppgång under 
första världskriget. Importer av får hade 
skett under flera hundra år för att förbättra 
ullkvaliteten. Det gamla svenska lantrasfå-
ret av den kortsvansade nordeuropeiska 
typen hade därför blivit starkt uppblandat 
i stora delar av landet. Lantrasen på fastlan-
det var vid denna tidpunkt bäst bevarad i 
Dalarna och Norrland. Ett planmässigt till-
varatagande av denna rastyp kan dateras 
till 1915, då konstslöjdsmuseet i Göteborg 
började söka upp sådana får för att få fatt 
i ull som var av liknande kvalitet som den 
som fanns i de gamla ryorna.
Ett annat område där lantrasen hade bi-
behållit sig ouppblandad var Gotland och 
Fårö. Det gotländska utegångsfåret var nå-
got större än lantrasfåret på fastlandet, som 
hade baggvikter på 45-60 kg. Vikten på full-
vuxna tackor var omkring 32-45 kg. Lant-

rasfåren på Gotland var i regel grå medan 
de på fastlandet hade vit ull.
Flera utländska fårraser hade vid den här 
tiden hunnit etablera sig väl i Sverige. 
Cheviot-rasen hade importerats redan un-
der tidigt 1800-tal och en ny stor import 
skedde 1919. Samma år importerades även 
shropshire-får. Djur av denna rastyp vägde 
ungefär dubbelt så mycket som lantrasfår 
och kom i stor utsträckning att användas 
för produktion av dilamm. Andra utländska 
fårraser av viss betydelse var oxford- och 
leicester-raserna.
Stamboksföring av får började organiseras 
av Lantbruksstyrelsen 1916. Verksamheten 
övertogs 1937 av Svenska Fåravelsförening-
en, som hade bildats 1917. Initiativtagare 
till föreningen och dess förste ordförande 
var major Aaby Ericsson, en på den tiden i 
husdjurs- och idrottskretsar känd och upp-
buren man. Fåravelsföreningen började re-
dan 1921 att utge en egen tidskrift. Fåraveln 
främjades av staten på olika sätt; bl.a. inrät-
tades 1919 en tjänst på Lantbruksstyrel-
sen som statskonsulent i fårskötsel. Tjäns-
tens förste innehavare var Nils Insulander 
(1886–1972). Denne var också mycket aktiv 
inom Fåravelsföreningen och redaktör för 
dess tidskrift under många år. I uppdraget 
ingick bl.a. mönstring av avelsbesättning-
arnas djur. Efter denna gjordes urval och 
föreslogs lämpliga parningskombinationer 
för att främja rasernas utveckling. Hushåll-
ningssällskapen spelade också en aktiv roll, 
bl.a. genom att fördela statliga medel till 
baggföreningar liknande dem som fanns 
inom nötkreatursaveln. För att utröna mo-
dertackornas lammavkastning inom de le-
dande avelsbesättningarna organiserades 
1925 den s.k. fårkontrollen. Enligt denna 
noterades antalet lamm per tacka samt 
lammens vikt vid 2 och 5 månaders ålder. 
Även ullavkastningen registrerades.

Ullundersökningar på får
I det ursprungliga programmet för Institu-
tet för husdjursförädling fanns inga planer 
på avelsarbete med får. Betydelsen av får-
skötseln hade nämligen minskat avsevärt 
sedan slutet av 1800-talet. Det fanns emel-
lertid starka grupper med den energiske 
statskonsulenten Nils Insulander och Svens-
ka Fåravelsföreningen i spetsen, som ville 

att Institutet skulle ta upp fåravel på pro-
grammet. Institutet anställde därför 1935 
fil.kand. Sven Skårman (1910–1988) för att 
särskilt arbeta med fårskötselns problem. 
Skårman hade bl.a. studerat ärftlighetslära 
för Gert Bonnier på Stockholms Högskola. 
Skårman bereddes tillfälle att göra ett läng-
re studiebesök i USA, vilket gav goda möj-
ligheter till specialstudier av amerikansk 
fåravel. Vid den stora federala försöksstatio-
nen vid Beltsville utanför Washington DC 
och vid dess fårfarmer i olika delar av lan-
det pågick ett omfattande arbete med re-
gistrering av olika produktionsegenskaper 
som lammens tillväxt, ullavkastning och 
ullkvalitet. Dr J.I. Hardy vid the Bureau of 
Animal Industry i Beltsville hade konstrue-
rat apparatur, med vilken man kunde mäta 
ullfibrernas form, diameter, längd, elastici-
tet m.m. Efter hemkomsten introducerade 
och applicerade Skårman dessa metoder 
som ett viktigt komplement till den ullbe-
dömning som redan fanns i Sverige.
Vid den här tiden granskades fåren mycket 
ingående i samband med stamboksföring-
en. Vad ullen beträffar åsattes djuren poäng 
som baserades på hela fällens karaktär och 
ett antal ullegenskaper som ullens längd, 
jämnhet, finlek, krusighet, glans m.m. samt 
förekomst av direkta ullfel. Den okulära 
besiktningen var naturligtvis osäker be-
träffande finlek, jämnhet och förekomst av 
märghaltiga fibrer. Skårman började därför 
med Hardys teknik undersöka ullprov från 
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ett antal avelsbesättningar och prov tagna 
vid stamboksföringen. En kartläggning av 
ullegenskaperna hos alla de svenska får-
raserna presenterades i hans licentiatav-
handling. Hardys metod gjorde det möjligt 
att producera fotografier av tvärsnitt av 
ullfibrerna med mycket stor förstoring. Från 
fotografierna kunde man lätt göra ett antal 
bedömningar. Mellan raserna shropshire, 
cheviot och oxforddown (tre vid den här 
tiden vanliga importraser) förelåg tillför-
litliga skillnader i alla de analyserade ull-
egenskaperna. Shropshire-ullen var finast, 
så gott som märgfri och hade den största 
jämnheten. Cheviot-ullen var grövre och 
ofta tillplattad och med märghaltiga fibrer, 
medan ullen från oxforddown låg någon-
stans emellan de två andra raserna. Före-
komst av märghaltiga fibrer sänker ullens 
värde och användbarhet. Den svenska 
lantrasen kännetecknas av att den har en 
blandning av två ulltyper, de grövre täckhå-
ren och den finare bottenullen. Det förelåg 
en stor variation mellan individer beträf-
fande täckhårens diameter och förekomst 
av märghaltiga fibrer. Ju grövre ull desto 
högre frekvens av märghaltiga fibrer.
Sambandet mellan baggarnas och deras 
döttrars ullkvalitet undersöktes också. Inom 
cheviot-rasen, där materialet var relativt 
stort, var korrelationen mellan fäder och 
döttrar relativt hög. För tvärsnittsform och 
finlek uppgick korrelationen till 0,4 respek-
tive 0,3, vilket tyder på en ärftlighetsfaktor 
på 0,8 respektive 0,6. Kvalitetsegenskaper-
na är alltså i hög grad ärftligt betingade. 

Senare undersökningar i flera länder har vi-
sat överensstämmande resultat. Kvalitets-
egenskaperna kan därför förändras relativt 
snabbt genom systematiskt urval.
För att kunna betjäna den praktiska fåra-
veln inrättades på Wiad ett mindre ulla-
boratorium, som utnyttjades av Svenska 
Fåravelsföreningen för urvalet av avelsdjur. 
På grund av fårskötselns avtagande omfatt-
ning och ullens minskande betydelse i för-
hållande till köttproduktionen upphörde 
ullundersökningarna under 1950-talet.

Fåravel
Antalet får fortsatte att minska under pe-
rioden 1925–49, även om en viss ökning 
inträffade under andra världskriget. Ge-
nom krigets avspärrningar steg efterfrågan 
på svensk ull kraftigt. Behovet var så stort 
att ylleindustrin lämnade direkta bidrag till 
Svenska Fåravelsföreningen för dess arbete 
att öka ullkvalitet och produktion.
Redan under 1920-talet hade företrä-
dare för svensk hemslöjd visat intresse för 
svensk lantrasull, och detta intresse stärktes 
med åren. Föregångsmän för utvecklingen 
av den svenska lantrasullens kvalitet och 
användbarhet var civilingenjören Lennart 
Wålstedt och hans fru Mary, som var textil-
konstnärinna. Wålstedts bedrev egen fåra-
vel och inrättade dessutom ett ullspinneri 
på sin hemgård i Dalarna. Verksamheten 
har fortsatt under hela 1900-talet i famil-
jens regi. 
På Herrökna i Södermanland inrättade 
Svenska Fåravelsföreningen under 1940-ta-

let en kombinerad försöks- och demonstra-
tionsgård. Där ordnades dessutom utbild-
ning av fåraherdar för att täcka behovet av 
utbildad personal i de stora fårbesättningar 
som fanns vid herrgårdar och gods.  

1950-talet kritiskt för fårskötseln
Antalet får i Sverige minskade under hela 
första hälften av 1900-talet. Nedgången av-
bröts endast tillfälligt under de två världs-
krigen, då behovet av ull ledde till en kort-
varig ökning av intresset för fårskötseln. 
Fram till 1950 hade avelsarbetet varit starkt 
inriktat på ullproduktion och ullkvalitet. 
Svenska Fåravelsföreningen och därmed 
fåraveln hade dominerats av ägare till gan-
ska stora fårbesättningar, som ofta hade får 
av raser som importerats till Sverige, näm-
ligen cheviot, shropshire och oxforddown. 
På Gotland, som svarade för en stor del av 
Sveriges fårskötsel, behöll den lokala typen 
av lantrasfåret, det s.k. gotländska ute-
gångsfåret, sin helt dominerande ställning.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen 
efter andra världskriget ledde till stora för-
ändringar i förutsättningarna för fårsköt-
seln. Priserna på ull på världsmarknaden 
var sådana, att intresset för de tre utländska 
raserna i Sverige minskade kraftigt. Samti-
digt ökade intresset för god ull från den 
svenska lantrasen inom hemslöjden. De grå 
pälsskinnen från lantrasen på Gotland fann 
en god marknad under de kalla vintrarna 
under andra världskriget, och efterfrågan 
på grå lammskinn med vacker glans och 
lock fortsatte att vara god under 50-talet. 
Samtidigt kunde en viss ökning i intresset 
för lammkött noteras. Antalet får fortsatte 
dock att minska. År 1950 var antalet får och 
lamm 279 000, och den siffran hade 1957 
gått ned till hälften. Därefter började en 
viss uppgång.
Man kan gott säga att fårskötseln och aveln 
stod inför en kris i början på 1950-talet. Åt-
gärder för fårskötselns främjande bedrivna 
av Lantbruksstyrelsen, Svenska Fåravels-
föreningen och hushållningssällskapen 
m.fl. började sakna det underlag som for-
drades. Fårskötselns nedgång sammanföll 
tidsmässigt med förändringar i ledarskapet 
för aveln. Statskonsulenten i fårskötsel vid 
Kungl. Lantbruksstyrelsen, Nils Insulander, 
avgick med pension 1951/52, efter att ha 
innehaft tjänsten sedan den inrättades 
1919. Han var dessutom sekreterare och 
drivande kraft i Svenska Fåravelsförening-
en och redaktör för dess tidskrift. Insulan-
der kvarstod som sekreterare och redaktör 
ännu cirka fem år efter sin pensionering 
och hade då hängivet verkat för fårsköt-
selns utveckling i 40 år. 
Tjänsten som statskonsulent kunde återbe-
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sättas på Lantbruksstyrelsen, men efterträ-
daren måste också ägna sig åt andra upp-
gifter än fårskötsel. Docent Nils Korkman 
var statskonsulent under en kort period 
och efterträddes av agronom Erik Andre-
asson. På grund av det minskade under-
laget för Svenska Fåravelsföreningen blev 
det också nödvändigt för föreningen att 
uppge verksamheten vid dess försöks- och 
demonstrationsgård på Herrökna, där bl.a. 
utbildning av fåraherdar och kursverksam-
het bedrivits. Fårkontrollen och lammönst-
ringen fick också uppleva en minskning i 
antalet deltagande besättningar och djur. 
På Gotland höll fårskötseln sin ställning re-
lativt väl. Fårkontrollen hade där en något 
enklare utformning än i landet i övrigt. I det 
gotländska systemet koncentrerade man 
sig på registreringen av antalet lamm samt 
deras vikt vid fem månaders ålder. Från 
1956 började Lantbruksstyrelsen tillämpa 
ett förenklat system av fårkontroll som nära 
anslöt sig till det gotländska systemet.
Flera utredningar och studier gjordes un-
der 1950-talet över fårskötselns konkur-
renskraft och möjliga plats i det svenska 
jordbruket. Alla beräkningar tydde på att 
fårskötseln kunde utgöra ett lönsamt alter-
nativ i flera delar av landet. Försäljningen 
av grå lantraspälsar borde bl.a. kunna öka 
utbytet från lammköttsproduktionen.

Fårskötseln tar åter fart
I slutet av 1950-talet vände utvecklingen 
för fårskötseln. Antalet djur ökade liksom 
också produktiviteten. De stora besättning-
arna med får av utländsk ras och anställda 
fåraherdar avvecklades den ena efter den 
andra och kom att ersättas av medelstora 
besättningar med i huvudsak vit eller grå 
lantras. I fårkontrollen utgjorde lantrasdju-
ren 1956 cirka 62 % av tackorna. Den siff-
ran hade redan 1959 stigit till 78 %. Flera 
faktorer bidrog till att intresset för fårsköt-
seln ökade under 1960-talet. Efterfrågan 
på lammkött steg. Samtidigt lade många 
mjölkproducenter med små besättningar 
ned verksamheten. Fortsättningsvis drevs 
ofta lantbruket på deltid eller som en ren 
bisyssla. Då kunde får passa in som ett bra 
alternativ till nötköttsproduktion. Fåren 
hjälpte också till att förhindra, att det gam-
la odlingslandskapet förslyades och växte 
igen. Många fårägare på fastlandet började 
använda sig av grå pälsfår.
Husdjurskonsulenten i Västernorrlands län, 
Erik Sjödin, blev den främste propagandö-
ren och läraren i fårskötsel. Särskilt nytill-
kommande fårägare behövde få ökad kun-
skap om fårens skötsel, utfodring och avel. 
Sjödin skrev därför en bok i ämnet, som 
han rätt och slätt kallade FÅR. Den rönte 

stor efterfrågan och utgavs i flera uppla-
gor, den första 1966. Med 1994 års upplaga 
hade boken tryckts i 40 000 exemplar, vil-
ket innebär något av ett rekord inom den 
svenska husdjurslitteraturen. År 2000 pro-
moverades Sjödin till agronomie heders-
doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
för sina insatser.
Sjödin poängterade mycket starkt, att för 
framgång i fårskötseln fordrades god kun-
skap om de enskilda djurens produktivitet 
och alltså deltagande i fårkontrollen. Paral-
lellt med ökningen av antalet får från bot-
tennoteringen 1955-60 steg också intresset 
för fårkontrollen. Det kom dock att minska 
något igen mot seklets slut.
Huvudmannaskapet för fårkontrollen låg 
ursprungligen hos Kungl. Lantbruksstyrel-
sen med deltagande av hushållningssäll-
skapen och senare lantbruksnämnderna. 
Som ett led i avtrappningen av det statliga 
engagemanget i husdjursaveln, överflytta-
des huvudmannaskapet 1983 till Svenska 
Fåravelsförbundet (namnändrat från Svens-
ka Fåravelsföreningen).

Det praktiska avelsarbetet
I de besättningar som deltar i fårkontrollen 
märks varje lamm vid födseln, samtidigt 
som födelsedatum, kön och härstamning 
antecknas. Lammen vägs vid 110 dagars ål-
der (före 1996 vid 120 dagar). För pälsfår be-
döms bl.a. pälsens färg, lock och glans samt 
pälsmassan. För vissa raser, t.ex. lantras av 
rya- och finulltyp, görs en bedömning av 
ullkvaliteten. Anteckningar görs vidare om 
antalet dödfödda lamm samt förekomst av 
missbildningar. Djurägarna själva ansvarar 
för att kontrollen utförs på ett korrekt sätt.
I Fårkontrollen ackumuleras alltså en myck-
et stor mängd data. För att datamängden 
skulle bli hanterbar gjordes på 1970-ta-
let under Öje Danells ledning ett omfat-
tande utvecklings- och analysarbete vid 
SLU:s Institution för husdjursförädling och 
sjukdomsgenetik. Arbetet resulterade i 
ett system för databearbetning och avels-
värdering, som kom att utföras på institu-
tionen i enlighet med ett samarbetsavtal 
med Svenska Fåravelsförbundet. Arrang-
emanget möjliggjorde dessutom kontinu-
erlig genetisk forskning baserad på data 
från fårkontrollen, som bl.a. resulterat i en 
doktorsavhandling och flera licentiatsav-
handlingar.
Den svenska fårstammen inrymmer nume-
ra många olika raser. I fårkontrollen indelas 
de i fyra huvudgrupper, nämligen pälsfår, 
vit lantras, tyngre köttfår samt x- eller kors-
ningsgrupper. Pälsfår och övrig lantras do-
minerar dock starkt antalsmässigt. Genom 
databehandlingen kan korrigeringar göras 

för olika miljöfaktorer. Den faktiska vikten 
vid vägningen korrigeras automatiskt till 
vikten vid en standardålder beroende på 
kön och kullstorlek. En svårighet vid avels-
värderingen inom svensk fåravel har varit 
avelns struktur. Avkommebedöming av 
baggar har varit svår att genomföra på ett 
riktigt sätt, eftersom de flesta besättningar 
bara använder en bagge per säsong. Det 
har också varit svårt att få igång artificiell 
insemination i större skala.
Med hjälp av uppgifter från fårkontrollen 
om lammvikt, kullvikt, pälspoäng och mo-
derns fruktsamhet har man enligt konstens 
alla regler konstruerat ett index, kallat lam-
mindex, som ett instrument för urvalet. 
Lammindexet är ett jämförelsetal där det 
enskilda lammets egenskaper jämförs mot 
medeltalet för sin grupp i sin besättning. 
De baggar som används i en viss rasgrupp 
är ofta besläktade och genetiska förbin-
delser finns också på annat sätt mellan be-
sättningarna. Det har därför varit möjligt 
att utveckla BLUP-program för avkomme-
bedömning av baggar. Metoden började 
tillämpas i början på 1990-talet. Hittills har 
BLUP-avelsvärden beräknats för mönst-
ringsvikt och pälsegenskaper.
Urvalet och kontinuerliga förbättringar 
av utfodring och skötsel har lett till myck-
et stora produktivitetsökningar under 
1900-talets andra hälft. Det gäller såväl 
fruktsamhet som lammens tillväxthastig-
het och för pälsfåren dessutom pälskvali-
teten. Kombinationen ökat antal lamm per 
tacka och ökad tillväxt hos lammen har lett 
till en mycket kraftig stegring i den samlade 
lammvikten vid 120 dagars ålder per tacka. 
För vissa rasgrupper var ökningen från 
1956, då den nya fårkontrollen infördes, till 
1991 nära 100 %. Under 1950- och 60-talen 
gjordes stora förbättringar i utfordring och 
skötselteknik, som ledde till stora produk-
tivitetsökningar. Aveln började sannolikt få 
större verkan först på 1970-talet och dess 
betydelse har ökat efter användandet av 
BLUP-tekniken.
I och med införandet av BLUP-metoden har 
det varit möjligt att beräkna, hur avelsvär-
dena för baggar och lamm förändrats un-
der 1990-talet. Avelsvärdena hos baggar av 
”vita” raser har för mönstringsvikten ökat 
med 4,6 kg, dvs. med nära 0,5 kg per år hos 
baggarna och med 0,33 kg per år hos lam-
men i allmänhet. Resultaten visar att urva-
let varit effektivt. Det är vidare intressant 
att notera, att när det gäller pälsfåren har 
mönstringsvikten ökat betydligt mindre, 
eller med 0,28 kg per år för baggar. Skill-
naden beror på att hos ”vita” får koncen-
treras urvalet till lammvikten, medan man 
hos pälsfåren också måste ta hänsyn till 
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pälskvaliteten, vilket naturligtvis minskar 
framstegstakten för lammvikt.
Som slutord om fåraveln kan man säga, 
att trots att det är fråga om en liten näring 
med knappa resurser, så har man kunnat 
etablera ett effektivt avelsprogram. Grun-
den är fårkontrollen. Den information som 
kommer in från kontrollen bearbetas med 
vetenskapliga metoder och ger data som 
kan utnyttjas av de enskilda fårägarna i de-
ras avelsarbete. Får är ett djurslag, där kött-
produktionen i hög grad baseras på bete. 
Lammens kraftigaste tillväxt sker på betet. 
Det är fråga om en ganska extensiv produk-
tionsform, där djuren förutom att ge nyttig-
heter som kött, päls och ull också hjälper till 
att hålla landskapet öppet och vackert. Den 
svenska fårskötseln är ett gott exempel på 
att, också under dessa produktionsformer, 
effektiviteten kan ökas genom avelsarbete. 
Avelsarbetet har varit en förutsättning för 
lönsamheten.

1.  Boken omfattar 315 sidor, är rikt il-
lustrerad och kan köpas i bokhandeln 
eller direkt från akademien: 250 kr plus 
porto. Postadress: KSLA, ANH, Box 6806, 
113 86 Stockholm, e-post: kslab@ksla.se, 
tel. 08-54 54 77 20.
För information om mer agrarhistorisk litte-
ratur, se gärna ANH:s hemsida www.kslab.
ksla.se.

Resultatet av emissionen

Under september månad genomfördes 
en emission bland medlemmarna för 
att få in nytt kapital för att kunna rädda 
Svenska Fåravelsförbundet. Genom ett 
jätteengagemang från alla lokalavdel-
ningar så lyckades det över förväntan. 
Ska vi vara ärliga så var det nog inte så 
många som trodde att vi skulle få in så 
mycket pengar som vi behövde. Men 
medlemmarna trodde uppenbarligen 
på den nya styrelsen, så nu går Förbun-
det en ny vår till mötes!

Här kommer en sammanfattning av 
emissionen i siffror:

1150 medlemmar har bidragit med 538 
600 kr. Det ger ett genomsnitt på 468 kr. 
Verkligen bra!
20 sponsorer har bidragit med 132 500 
kr. Dom presenteras i det förra numret 
av tidningen och kommer att presen-
teras närmare i detta och kommande 
nummer.

Tack alla som hjälpt till att
rädda Svenska Fåravelsförbundet!

Cheviotbaggen Ryfors 958 Bertrand, född 1919 på Svenska Fåravelsföreningens stamschäferi Balgö.


