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Statistik, vetenskapens kristallkula 

I urminnes tider har människan bedrivet avel med sina husdjur i 
syfte att förbättra djurmaterialet till önskade ändamål. Djur med 
önskade egenskaper sparar man för vidare avel i syfte att förstärka 
besättningen, andra individer slaktas -eller som någon uttryckte det 
´slaktkniven är snabbaste avelsverktyget´. Men i takt med att djuren 
blir bättre och bättre blir aveln också mer av ett finlir. Det räcker inte 
att bara titta på visuella skillnader, vi måste väga, mäta, klämma 
och känna. Likväl är det svårt. Vi behöver därför statistik. Med 
uppgifter från många djur med kända släktskap kan vi idag räkna ut 
vilka egenskaper enskilda djur i olika grad för vidare till nästa 
generation. Med ett stort urval får vi en statistisk säkerhet och ett 
beräknat högst troligt utfall. Helt enkelt det vi vet om historien och 
dagsläget bidrar till att förutspå en framtid. 

Förutsättningarna för detta har vi skapat tillsammans. Inte bara vi i 
Fåravelsförbundet och Elitlamm utan tillsammans med er enskilda 
djurägare som bidrar med era puzzelbitar och bildar en helhet.  

´Hur viktig är jag med mina få djur då?´ Mycket!! För varje enskilt 
djur som bidrar med information ökas säkerheten i våra 
avelsvärderingar. Vill du veta hur unik du är, vart andra likasinnade 
finns eller inte finns? Då är detta materialet för dig. Önskar jag hade 
tillgång till det i tonåren då man sökte sin identitet och undrade om 
man var ensam med ett brinnande intresse för får. Eller några år 
senare när man funderade över var djuren av den där rasen fanns. 

Fortsätt mot era avelsmål, fortsätt att samla information, utvärdera 
och se resultaten som uppnås i er besättning. Framtiden kommer 
inte helt av sig själv. Den bild vi skönjer i den statistiska 
kristallkulan påverkar, skapar och förverkligar vi tillsammans. 

Trevlig läsning! 

Magnus Jönsson, 

Ordförande Svenska Fåravelsförbundet 
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Rasförkortningar 
Rasgrupp Raskod Rasnamn 

G GL Lantrasget 

GL GX Korsning Get 

X Okänd Okänd 

 

Besättningar inom Elitlamm Avel - länsvis 
Besättningar som har lammat redovisade länsvis 

 Antal Antal besättningar inom viss besättningsstorlek 

Län besättningar 1-20 21-50 51-100 101-200 201- 

Östergötlands län 1 1 0 0 0 0 

Västmanlands län 1 1 0 0 0 0 

Gävleborgs län 1 1 0 0 0 0 

Västernorrlands län 1 0 1 0 0 0 

Jämtlands län 3 3 0 0 0 0 

Totalt 7 6 1 0 0 0 

Besättningsstorlek baseras på antal getter som har lammat. 

 

 

Besättningar inom Elitlamm Avel - rasvis 
Besättningar som har killat redovisade rasvis 

  Antal Antal besättningar inom viss 

besättningsstorlek 
Betäckt med 

Rasgrupp Getras besättningar 1-20 21-50 51-100 101200 201- Samma Annan 

G GL 7 6 1 0 0 0 4 1 

X X 1 1 0 0 0 0 0 0 

Besättningsstorlek baseras på antal getter som har killat 
"Betäckt med samma/annan" anger antal besättningar som har killat minst 5 

getter med bock av samma respektive annan ras.  
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Besättningar inom Elitlamm Avel - Användning av bockar 
Besättningar som har lammat redovisade efter använda bockraser 

  Antal Betäcker tackor med 

Rasgrupp Bockras besättningar Samma ras Annan ras 

G GL 6 6 1 

X Okänd 1 0 1 

Observera att samma bock kan ingå både i kolumnen "Samma ras" respektive "Annan ras" och även i flera besättningar. 

 

 

Getter i avel - länsvis 
Getter som har lammat redovisade länsvis 

 
 

Getter i avel - rasvis 
Getter som har killat redovisade efter getens ras 
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Bockar i avel - rasvis 
Bockar som har lämnat avkomma redovisade efter bockens ras 

 

Observera att samme bock kan ingå både i kolumnen "Samma ras" respektive "Annan ras". 


