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Förbundsnyheter
En av de viktiga hörnstenarna i 
avelsarbete är att vi har tillgång till 
registreringar av god kvalitet och i 
tillräcklig omfattning för ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Dessutom krävs att 
djurens härstamning är registrerad. Vi 
som arbetar i avelsvärderingsprojektet 
håller för närvarande på att utvärdera 
hur effektivt registreringarna från 
Elitlamm fungerar i den kommande 
avelsvärderingen. 

Lägesrapport
I en artikel i Fårskötsel nr 3/2009 pre-
senterade vi avelsprojektets syfte, mål, 
upplägg och organisation. Nu är det dags 
att avlägga en rapport om vad som har 
hänt och vad som är på gång i projektet. 

Det första halvåret har kännetecknats 
främst av analys av registreringarna från 
Elitlamm. Vi har, baserat på analysresul-
taten och i samråd med bland annat refe-
rensgruppen för avelsprojektet, föreslagit 
att vi skall arbeta vidare med Gotlands-
får, Finull, Texel, Leicester, Rya, Oxford 
down, Dorset, Suffolk och Shropshire. 
Ett par av dessa raser är relativt små till 
antalet och det återstår att se om regist-
reringarna är tillräckligt omfattande 
för en effektiv avelsvärdering. En senare 
fråga blir också om registreringar från 
korsningsdjur kan tillföra viktig infor-
mation till de rasvisa avelsvärderingarna. 

De egenskaper vi har analyserat för 
att se hur bra registreringarna är för en 
effektiv avelsvärdering kommer från lam-
ningar, mönstringar och slakten, visas i 
bild 1. Värderingen har vi gjort genom 
att bland annat beräkna arvbarheten 
(ett mått på hur ärftlig en egenskap är) 
och genetiska samband (hur egenskaper 
nedärvs tillsammans).  Enkelt kan man 
säga att det är lättare att genom avel 
förändra en egenskap med hög arvbar-
het och att arvbarheten går att påverka 
genom bra registreringar. Vi återkommer 
i kommande nummer av Fårskötsel för 
att förklara dessa begrepp och gå igenom 
resultat för de olika raserna. Så håll 
ut – resultat kommer! Vi kan redan nu 

avslöja att det vi har hunnit titta på hit-
tills ser lovande ut och resultaten stämde 
bra överens med vad vi förväntade oss 
baserat på tidigare studier. 

En viktig sak att förtydliga är att man 
bara kan utvärdera och förbättra egen-
skaper som mäts och registreras. Det 
kan tyckas självklart men i ivern för det 
nya avelsvärderingssystemet har vi fått in 
flera önskemål och förslag på att avels-
värdera för egenskaper som i dagsläget 
inte finns insamlade alls eller i en väldigt 
liten omfattning. Det är givetvis intres-
santa synpunkter och vi deltar gärna i 
diskussioner om den viktiga processen 
i att börja samla in dessa data i god tid. 
Exempel på framtida egenskaper kan 
vara ett effektivitetsmått för tackorna, 
ett tidigare tillväxtmått, hälsa och lamm-
överlevnad. Med vår tidsram så är dock 
vårt fokus på att utveckla avelsvärdering 
för de egenskaper som finns tillgängliga 
i databasen i tillräcklig kvantitet och 

kvalitet redan idag och som värdesätts 
högt av lammproducenterna. 

Registreringarnas betydelse för avelsvärdena
Ett avelsprogram är uppbyggt av ett 
antal viktiga delar som alla krävs för att 
nå avelsframsteg, se bild 2. 

Generellt är det så att ju mer informa-
tion, både vad det gäller registreringar 
och härstamningsuppgifter, vi har desto 
bättre kan vi skatta djurens avelsvärden. 
Men givetvis måste registreringarna 
hålla en god kvalitet eftersom principen 
”skräp in - skräp ut” gäller. God kvalitet 
på registreringarna kännetecknas bland 
annat av noggranna mätningar som är 
kopplade med rätt datum till rätt djur 
som alla har känd identitet. Bättre avels-
värden betyder säkrare skattade avelsvär-
den, det vill säga att de ligger närmare 
djurens sanna genetiska värde.

Det egenskaper vi mäter och regist-
rerar ska i så hög grad som möjligt 

Status för avelsvärderingsprojektet 
och vikten av bra registreringar 

Bild 1. Illustration av de egenskaper som vi arbetar med i avelsvärderingsprojektet i dagsläget och som kan 
komma att bli aktuella i den framtida avelsvärderingen.

 
Bild 2. Illustration av hur de ingående delarna i ett avelsprogram hänger samman och hur avelsframsteg 
uppnås.
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vara egenskaper med stort inflytande på 
produktionsekonomin. Det är en fördel om 
egenskaperna förutom att vara enkla och 
billiga att registrera även kan mätas så nog-
grant och objektivt som möjligt. Detta är 
viktigt att tänka på när det gäller till exem-
pel mönstring för päls- och ullegenskaperna.  
Där är det en klar fördel att låta samtränade 
rekommenderade mönstrare bedöma dju-
ren för att minska subjektiviteten.

I den nya avelsvärderingen kommer 
vi att använda metodik som möjliggör 
jämförelse av alla djur inom en ras. Det 
vill säga man kan jämföra djur mellan 
besättningar och år såvida det finns 

länkar genom 
besläktade djur. 
Metoden benämns 
BLUP (Best 
Linear Unbiased 
Predictions) vilket 
enkelt uttryckt 
innebär att vi får 
ut de bästa möjliga 
skattningarna av 
avelsvärden (även 
kallat index eller 
EBV=estimated 
breeding value) 
för alla djur med 
känd härstamning 
som vi har med i 
avelsvärderingen. 
Denna metod 
kan användas i ett 
flertal varianter:

• Djur- eller farmodell
• En- eller fleregenskapsmodell
För fåravelsvärderingen tänker vi oss att 
använda djurmodeller och analysera flera 
egenskaper tillsammans för att utnyttja 
informationen på ett optimalt sätt. En 
djurmodell innebär att vi får ut avelsvär-
den för alla djur, det vill säga både bag-
gar och tackor, unga som gamla. Det här 
gäller om djuret har känd härstamning 
oavsett en egen registrering eller inte. 
Till exempel kan vi få ett avelsvärde för 
antal levande födda lamm på en bagge ba-
serat på baggens honliga avkommor och 
andra släktingar. Likaså får vi avelsvärden 
för slaktvikt för levande djur baserat på 
till exempel dess slaktade kullsyskon. 

Om det finns genetiska samband 
mellan egenskaperna är det en fördel 
att analysera dem tillsammans efter-
som de innebär säkrare avelsvärden för 
respektive egenskap. För tillväxt och 
slaktkroppskvalitet finns klara samband.  
Därför är det intressant att analysera 
mönstringsvikt tillsammans med slakt-
vikt och slaktkroppskvalitet, eftersom 
slaktuppgifter endast finns på en, av 
avelsuppfödarna, bortselekterad grupp 
av djur och i begränsad omfattning. Det 
är alltså av betydelse att registrera slakt-
egenskaperna för samtliga slaktade djur 
eftersom det bidrar till säkrare avelsvär-
den för de djur vi använder i avelsarbetet. 

Slutligen skulle jag bara vilja kom-
mentera att en individs avelsvärden oftast 
ändras med tiden.  Detta beror på att nya 
registreringar kontinuerligt tillkommer 
antingen på individen själv, på släktingar 
eller för andra egenskaper som kan ha ett 
samband med egenskapen vi vill förbätt-
ra. Några exempel för att illustrera detta:

En avelstacka, Ulla, lammar ytterli-• 
gare en gång – mer information om 
fruktsamheten tillkommer på indi-
viden själv vilket bidrar till säkrare 
avelsvärde för Ulla
Ullas honliga avkommor får egna • 
lamm – mer information om frukt-
samheten tillkommer på släktingar 
vilket bidrar till säkrare avelsvärde 
även för Ulla
Avelsbaggen Ullrik har egen regist-• 
rerad mönstringsvikt och vi analyse-
rar mönstringsviktdata tillsammans 
med slaktuppgifter – mer information 
tillkommer genom både mönstrings-
vikter och slaktuppgifter på släktingar 
vilket bidrar till säkrare avelsvärden 
för Ullrik för dessa egenskaper

Konsekvensen av att all tillgänglig 
information från samtliga släktingar 
ingår i avelsvärderingen innebär alltså att 
avelsvärdena för enskilda djur kan ändras 
vid varje avelsvärderingstillfälle.  Detta 
ska man ha i åtanke när man planerar 
för lämpligt antal avelsvärderingar per 
år och tidpunkter för dessa. I mångt och 
mycket handlar det om när nya regist-
reringar kommer in i systemet och när 
selektionen av avelsdjur äger rum.

Välkomna att höra av er med frågor eller 
funderingar!
Emma Carlén
E-post: Emma.Carlen@svenskmjolk.se

Fakta avelsvärderingsprojektet
Projektets huvudsakliga mål är att 
skapa en avelsvärderingsrutin för får 
med planerad start 2011. Ett annat 
mål är att kontinuerligt kommuni-
cera resultat och allmän information 
om avelsarbete och avelsvärdering. 
Projektet ägs och finansieras av LRFs 
Kraftsamling Lamm och projektgrup-
pen arbetar på Svensk Mjölk.
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tovning och quiltning samt ullgarn 

för handstickning och vävning.
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Vi köper in och 
bereder svensk ull 
av hög kvalité. 
Vår målsättning är 
att bygga upp ett 
brett och spännande 
sortiment för 
varierande 
användninmråden. 

Korrekta indata är av högsta vikt om resultatet av en avelsvärdering ska bli 
praktiskt användbart. Foto: Lolo Sörelius


