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Den svenska fårnäringen saknar idag 
ett effektivt verktyg för att värdera och 
selektera djur baserat på deras gene-
tiska potential. Men förhoppningsvis 
ska det bli ändring på det, för nu har 
LRFs tvååriga lammprojekt om avels-
värdering kommit igång (start januari 
2009). 

Vi som främst ska arbeta aktivt i 
detta projekt är undertecknad, 
Emma Carlén och Jan-Åke Eriks-

son (projektledare). Som Erica Lindberg 
informerade om i förra numret av Fårsköt-
sel så har ett konsultavtal tecknats mel-
lan LRF och Svensk Mjölk, där både jag 
och Jan-Åke arbetar. Svensk Mjölk är en 
branschorganisation som arbetar på upp-
drag av landets mejeri- och husdjursfören-
ingar med målet att uppnå en långsiktigt 
konkurrenskraftig svensk mjölksektor.

Vilka är vi och vad kan vi tillföra?
Jag ska villigt erkänna att min kunskap och 
erfarenhet om får är begränsad. Jag har för-
månen att ha en tomt som har angränsat 
till en hage med betande Gotlandsfår och 
jag tycker om att kolla på barnprogram-
met ”Fåret Shaun” med min tvåårige son. 
Jan-Åke, å sin sida, var med och mönstrade 
lamm redan sommaren 1973. 

Det finns ändå flera anledningar till 
att vi är lämpade att utföra detta projekt. 
Svensk Mjölk är en av få organisatio-
ner i Sverige som jobbar med praktisk 
avelsvärdering och här bedrivs sedan 
länge rutinavelsvärdering för mjölkkor 
och köttkor. Det är inte ovanligt att en 
och samma organisation håller i avelsvär-
deringen för ett flertal djurslag eftersom 
det är samma metoder som används, och 
i grunden likartad kompetens som krävs 
oavsett djurslag. En annan fördel är att 
vi på Svensk Mjölk redan har etablerade 
samarbeten med anda nordiska länder. 
Avelsvärderingen för mjölkkor sker 

idag gemensamt för Sverige, Danmark 
och Finland genom samarbetet i NAV 
(Nordisk Avelsvärdering). 

Jan-Åke, som är chef för enheten avel 
på Svensk Mjölk, har mångårig erfaren-
het av utveckling av avelsvärderingsmo-
deller och driftsättning av avelsvärde-
ringsrutiner. Själv är jag nyanställd på 
Svensk Mjölk sedan februari i år. Dess-
förinnan var jag anställd vid Institutionen 
för husdjurgenetik, Sveriges lantbruksu-
niversitet där jag i höstas försvarade min 
doktorsavhandling som handlade om 
avelsvärdering för mastitresistens hos 
mjölkor. Huvudsyftet med avhandlingen 

var att jämföra olika statistiska metoder 
för att förbättra avelsvärderingen. Till vår 
hjälp i projektgruppen har vi även Anki 
Roth och Kjell Johansson, vid Svensk 
Mjölk, som har mycket erfarenhet av ru-
tinavelsvärdering, utvecklingsarbete inom 
avelsvärdering samt kommunikation.

Projektets organisation och upplägg
Styrgrupp och den övergripande 
referensgruppen Framtidens Lammpro-
duktion är gemensamma för LRFs alla 
lammprojekt. Erica Lindberg, som är 
projektansvarig, har nyligen utsett en 
särskild referensgrupp för avelsvärde-

På väg mot ett nytt avelsvärderingssystem 

Avelsvärderingsprojektets organisation där de gröna rutorna är gemensamma för LRFs samtliga lammpro-
jekt och de blå rutorna är specifika för avelsvärderingsprojektet. Styrgruppen beställer, följer upp resultat och 
avbryter projektet om behov föreligger. LRF är projektägare.

Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson jobbar på uppdrag av SF och LRF för ett framtida avelsvärderingssys-
tem för den svenska fårnäringen. Foto: Studio Spirit
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ringsprojektet vilken består av åtta per-
soner. Flertalet av dessa är lammprodu-
center som har god kunskap om enskilda 
raser och egenskaper. I referensgruppen 
finns även representanter från Svenska 
Fåravelsförbundet och Lammprodu-
centerna. Målet är att ha en fortlöpande 
kommunikation med referensgruppen 
som kommer att vara vår främsta länk 
till fårnäringen. Vi ser fram emot att 
referensgruppen kontinuerligt kommer 
att bidra med värdefulla synpunkter och 
hjälpa till med att förankra nyttan av 
projektet till näringen. 

Inledningsvis har vi ägnat oss åt att 
samla in och sammanställa bakgrunds-
information om fåravelsvärdering. Vad 
görs idag i Sverige och vad har gjorts 
tidigare? Hur ser det ut i andra länder? 
Finns det aktuella skattningar av de 
genetiska parametrar som kommer att 
behövas i den kommande avelsvärde-
ringen? En mer utförlig projekt- och 
kommunikationsplan har upprättats. 
Nu i dagarna har vi fått in data från 
Elitlamms databas. Vi måste härnäst 
bearbeta och få ett grepp om data och i 
samråd med referensgruppen besluta om 
vilka raser och egenskaper vi ska börja 
fokusera på. Därefter kommer steget 
att bli att skatta genetiska parametrar, 
följt av den huvudsakliga processen med 

Projektets syfte är att utveckla ett 
avelsvärderingssystem som kan bidra 
till en lönsam och konkurrenskraftig 
svensk lammproduktion.

Projektets mål är att:
Skapa en avelsvärderingsrutin för får 
med planerad driftsättning 2011.

Kontinuerligt kommunicera resultat 
och allmän information om avelsvär-
dering och metodiken.

Bidra till lösningar för hur systemet 
ska hanteras och driftssättas efter 
utveckling

Projektgrupp:
Jan-Åke Eriksson (projektledare), Emma 
Carlén, Anki Roth och Kjell Johansson
Referensgruppen:
Marianne Carlsson, Anna Olsson, Anna 
Hedendahl, Carl Helander, Håkan Blid-
berg, Anders Johansson, Maria Edman 
och Lotta Jansson

utveckling och validering av avelsvärde-
ringsmodeller och rutiner. Planen är till 
att börja med en ras och några egenska-
per för att sedan utöka till flera egenska-
per och raser. Datakvantitet och -kvalitet 
kommer delvis att styra denna process.

Den metod vi kommer att använda 
för avelsvärderingen möjliggör en direkt 
jämförelse av djur över besättningar och 
år och är den metod som idag används 
med stor framgång världen över för 
avelsvärdering inom de flesta djurslag.  
Uppbyggnaden av ett nytt avelsvärderings-
system förväntas bidra till säkrare avels-
framsteg för de egenskaper som värdesätts 
högt (främst fruktsamhet, modersegen-
skaper, tillväxt, slaktkroppsegenskaper 
och ull/päls för vissa raser) och därmed 
en ökad lönsamhet för lammproduktion i 
Sverige.  

På återhörande!
Projektgruppen via Emma Carlén 

Kontakt:
Emma Carlén (08-790 58 89, Emma.
Carlen@svenskmjolk.se)
Jan-Åke Eriksson (08-790 58 67, Jan-
Ake.Eriksson@svenskmjolk.se) 

Mogatan 6, 254 64 Helsingborg  •  Tel 042-25 04 50  •  Fax 042-25 04 60

I vår katalog hittar Du förslag på de flesta typer av
vallfröblandningar.

Du väljer blandning efter jordart, klimat och typ
av uppfödning.

Vill Du veta mer, kontakta
Gunnar Danielsson
mobil 0702-069195

Vallfröblandningar för dina djur

HAR DU INTE VÅR VALLFRÖKATALOG,
BESTÄLL IDAG!
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Arbetet med att utveckla ett svenskt 
fårhälsoprogram pågår. För finansie-
ringen står LRF, SJV/landsbygdspro-
grammet och Svenska Djurhälsovår-
den. 

I projektgruppen ingår fårhälsovete-
rinärerna Helen Averpil, Ulrika Kö-
nig, Karin Lindqvist Frisk, Andréa 

Holmström och som projektledare jag 
själv, Sten-Olof Dimander. Övriga delar 
av fårhälsovårdens kompetens engageras 
därutöver för att bidra till projektet. 
Som förebild för att utveckla ett fårhäl-
soprogram i Sverige finns det i Kanada 
redan etablerade Ontario Sheep Health 
Program. 

Förankring hos fårföretagarna nästa steg
Ett svenskt fårhälsoprogram är något 
som efterfrågats från företrädare för 

fårföretagarna i Sverige. Från pro-
jektgruppens sida ser vi det därför 
som självklart att vårt arbete och 
våra idéer förankras hos de svenska 
fårföretagarna och berörda organi-
sationer innan de sjösätts. Projekt-
gruppens tankar och idéer ska där-
för under april månad presenteras 
för referensgruppen. Referensgrup-
pen består av åtta representanter 
för fårföretagarna i Sverige och där 
utgångspunken för sammansätt-
ningen av referensgruppen har varit 
att åstadkomma en variation både 
geografiskt och där olika produk-
tionsformer är representerade. 

Referensgruppen för fårhälsopro-
grammet
Anna Hägge Nilsson
Benny Averpil
Tomas Olsson
Gudrun Haglund-Eriksson
Jesper Eggertsen

        Annelie Carlsson
        Andreas Snygg
        Björn Eriksson

Med fårföretagaren i centrum
Vår utgångspunkt i projektgruppen är 
dels att sätta den enskilde fårföretagaren 
i centrum, dels att arbeta i nära rela-
tion med de övriga projekt som just nu 
pågår (avels- och rådgivningsprojektet). 
Hälsostörningar i besättningarna beror 
till exempel inte sällan på felkomponera-
de foderstater och där veterinärer, agrono-
mer och annan expertis måste samarbeta 
för att rådgivningen ska bli bäst.

Annat som diskuteras i projektgrup-
pen är att utveckla användningen av 
slaktskadestatistik, hälsodeklaration av 
besättningar och att inkludera djurhälso-
delarna i Elitlamm.

Projektledaren är bondson
Vem är jag som är projektledare kanske 
någon undrar? Jag är veterinär som 
är uppvuxen på mjölkgård i Tärnsjö i 
norra Uppland. Efter veterinärexamen 
ägnade jag fem år åt mag-tarmparasiter 
hos betande nötkreatur på SVA/SLU, 
sedan två år på epizootologen på SVA 
och därefter tre år som näringspolitisk 
expert i djurhälso- och smittskyddsfrå-
gor på LRF. Sedan november 2008 är jag 
djurhälsoveterinär på Svenska Djurhäl-
sovården med placering i Kalmar. 

Sten-Olof Dimander, 0480-57 343
sten-olof.dimander@svdhv.org 

Ett fårhälsoprogram för svenska fårföretagare

En hög hälsostatus är en förutsättning för ett lönsamt 
företag. Ett fårhälsoprogram hjälper till att höja nivån. 
Foto: Åsa Pettersson

Fakta lammprojekten
"Projekten för utveckling av fårhäl-
soprogram och lammrådgivning 
delfinansieras av landsbygdsmedel 
från EU och LRFs kraftsamling. Till 
finansieringen av fårhälsoprogrammet 
bidrar också Svenska Djurhälsovår-
den. Avelsprojektet finansieras helt av 
LRFs kraftsamling."

LRF är medlem i de europeiska orga-
nisationerna COPA och COGECA 
som i Bryssel verkar för lantbrukarnas 
respektive de kooperativa företagens 
bästa. Förkortningarna står för föl-
jande namn; Committee of Profes-
sional Agricultural Organisations 
(COPA) och General Confederation 
of Agricultural Cooperatives in the 
European Union (COGECA).


