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E L I T L A M M

Elitlamm 2007 – en 
studie i grått

Det är lätt att få svindel när 
man sätter samman statis-
tik, spänningen stiger för 
varje sida med grå siffror 
som väller fram. 

H
ela tiden tornar nya fakta 
upp sig och i rollen som 
statistiksveriges Hitch-
cock gäller det att troll-

binda läsaren ända fram till The End. Vi 
kan dock redan nu avslöja att vi överträf-
far Hitchcock med ungefär 96 000 döds-
fall och att huvudpersonen i slutet över-
vinner sin rädsla för fakta. 

Vi fick i sista stund skriva om denna 
artikel. Inte för att den ursprungliga arti-
keln var dålig, den var spännande från 
början till slut. Mest tror jag det berodde 
på att redaktionen vägrade införa en arti-
kel på � 267 sidor. Vi bestämde oss därför 
att enbart presentera några övergripande 
siffror i pappersformat. På www.elitlamm.
com finns länsvis och rasvis statistik att 
ladda ned som pdf-filer. Vi har även ta-
git fram besättningssammanställningar 
utifrån de olika kontrollformerna inom 
Elitlamm Avel.

Vi växer så att det knakar
Under året sprängde vi � 000-vallen inom 
avelsverksamheten

 Antal Förändring

 användare under året

Produktion    22� + 24 %

Avel & Produktion    492 + �8 %

AvelMini    2�6 + �0 %

AvelMini List    ��0 - �0 %

Totalt � 259 + �9 %

Avelsvärdering, härstamning eller en-
bart produktion
Djuren inom Elitlamm kan antingen vara 
Härstamningsregistrerade, Avelsvärde-
rade eller enbart vara med i Produktion. 
Avelsvärderade djur är också med i här-
stamningsregistret. Inom avelsvärdering-
en finns fyra olika varianter med tillhö-

rande mönstringsrutiner: Kropp, Päls, Ull 
respektive Rya. Följande sammanställning 
visar hur lammen födda de 2 senaste åren 
fördelar sig mellan dessa varianter. 

 2007 2006

Avelsvärderade: Kropp �2 956 �0 �00

Avelsvärderade: Päls 28 5�� 2� 900

Avelsvärderade: Ull   6 2�4   5 800

Avelsvärderade: Rya      908      900

Enbart härstamning �5 5�8   9 400

Produktion �2 225 22 �00

Totalt 96 �72 72 600

Här finns djuren
Vi har tagit fram statistik både länsvis, 
rasvis, mönstringsvis och ned på besätt-
ningsnivå. Följande sammanställning är 
hämtad ur avelsdelen inom Elitlamm och

Län Besättningar Tackor  Födda Tackor Lamm
  som Födda per per per
  lammat lamm tacka besättning besättning

Blekinge län 25    55�    998 �,80 22 40

Dalarnas län 29    9�� � 766 �,9� �� 6�

Danmark 56    955 � 767 �,85 �7 �2

Gotlands län 60 5 295 9 905 �,87 88 �65

Gävleborgs län �7 � 0�6 2 0�0 �,98 27 54

Hallands län �5    88� � 6�7 �,8� 25 46

Jämtlands län 28 � 272 2 469 �,94 45 88

Jönköpings län 50 � 405 2 687 �,9� 28 54

Kalmar län 44 2 050 � 557 �,74 47 8�

Kronobergs län �9 � 279 2 �59 �,84 �� 60

Norrbottens län �7    7�5 � 254 �,75 42 74

Skåne län 85 � 04� 5 800 �,9� �6 68

Stockholms län 42 � 02� � 825 �,79 24 4�

Södermanlands län 44 � 8�7 � 294 �,79 42 75

Uppsala län 50 � �6� 2 6�9 �,94 27 5�

Värmlands län 5� � 680 � �0� �,96 �2 62

Västerbottens län 24    6�5 � �65 �,89 26 49

Västernorrlands län 2�    46�    884 �,92 22 42

Västmanlands län 26    62� � 208 �,95 24 46

Västra Götalands län �27 � 449 6 585 �,9� 27 52

Örebro län 24    6�� � ��8 �,77 26 47

Östergötlands län 65 � �22 5 929 �,90 48 9�

Totalt 98� �4 �77 64 ��7 �,88 �5 65

innehåller besättningar som har lammat 
och där länstillhörighet är känd. Vi re-
dovisar även gotlandsfårsbesättningarna 
i Danmark som ett län. 

Det rysliga slutet…
För att överträffa Hitchcock krävs inte 
bara känsla för dramatik – det krävs 
statistik. Inget är så skrämmande som 
sanningen. Ur statistiken träder plötsligt 
fårsveriges bättre mödrar fram; Dorsett-
ackan tillsammans med de andra köttras-
tackorna, och det avslöjas att Finullstack-
ans förmåga att föda upp en tvillingkull 
är slagen av samtliga raser! Men var är 
Gotlandstackan…? Svaret finns på www.
elitlamm.com
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