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Elitlamm

Från och med årets första avelsvär-
dering kommer två ytterligare avels-
värden att publiceras. Du som har 
Gotlandsfår eller Leicesterfår och 
mönstrar för pälsegenskaper kommer 
att få ettavelsvärde för lockstorlek. Got-
landsfåren får dessutom ett avelsvärde 
för färgnyans.

De två nya avelsvärdena skiljer 
sig från de redan befintliga 
avelsvärdena för pälsegenska-

per (färgpoäng, lockpoäng, pälshårspo-
äng och helhetspoäng). Där vill vi ha 
ett så högt avelsvärde som möjligt. Så 
är inte riktigt fallet med dessa två nya 
avelsvärden. De är nämligen baserade 
på beskrivande egenskaper, där man ofta 
eftersträvar ett optimumvärde istället för 
högt eller lågt. 

Vilka avelsvärden som är ”bäst” beror 
på rasens avelsmål för egenskapen i fråga 
samt var medlet ligger idag för rasen, se 
tabell 2. Båda avelsvärdena baseras på 
mönstringsresultatet, d.v.s. bedömningen 
av pälsen som görs vid ca 110 dagar. 

Information från lammet själv och/eller 
släktingars resultat ingår i beräkningarna. 

Fördelen med avelsvärdena är att det 
på besättningsnivå ger oss möjlighet att 
kunna välja ut djur som nedärver de egen-
skaper vi önskar. Men också att vi kan 
se trender (avelsframsteg) inom rasen. 
Tenderar t ex Gotlandsfårens lock att bli 
större, eller går rasen mot mörkare färger? 

Efterfrågade avelsvärden
Det är två efterfrågade avelsvärden som 
lanseras säger Magnus Håård, ordfö-
rande i Gotlandsfårsföreningen.

-Inför betäckningen är dessa avels-
värden intressanta. Du får en tydligare 
uppfattning vilka baggar som passar till 
vilka tackor. T ex tackor som ger något 
mindre lock vågar man lägga på. Då kan 
man para ihop henne med en bagge med 
avelsvärde för större lockstorlek. Det är 
bra att se vad man ska kompensera med, 
menar Magnus Håård. 

Lockstorlek
Hur tolkar man då avelsvärdet för lock-

storlek? Har du t ex en bagge med ett av-
elsvärde över 100 för lockstorlek betyder 
det att baggen förväntas få lamm med 
större lock än genomsnittet för rasen. 
Har baggen ett värde lägre än 100 antas 
han ge lamm med mindre lock. Hur du 
väljer beror alltså på åt vilket håll du vill 
i din avel. 

För att få en förståelse för vad avels-
värdet för lockstorlek betyder i poäng, 
behöver du känna till medeltalet bland 
aktiva djur och vad en enhet betyder i 
faktiska tal, läs mer om det nedan.

Färgnyans
Gotlandsfåren får även ett avelsvärde för 
färgnyans. Ett djur med avelsvärde över 
100 för färgnyans förväntas ge mörkare 
avkommor än genomsnittet för rasen. 
Ljusare fällar fås om du väljer djur under 
100. Färgnyans har en hög arvbarhet 
(0,7). Det betyder att egenskapen rela-
tivt enkelt kan förändras genom avel.

Precis som för lockstorlek kan det vara 
bra att känna till vad en relativtalsen-
het för färgnyans betyder i poäng. En 
relativtalsenhet kan betyda väldigt lite i 
poäng, därför ska man vara försiktig med 
att välja djur med avelsvärden inom ett 
alltför snävt intervall. Dessutom är av-
elsvärdena endast en skattning över vad 
som förväntas nedärvas. Vi kan inte med 
säkerhet veta vad resultaten kommer att 
bli för en enskild avkomma. 

Vad varje relativtalsenhet är värd
Avelsvärdena presenteras som relativtal 
där 100 är rasens medelvärdeför egen-
skapen. Tabell 1 visar rasernas medelvär-
den för lockstorlek och färgnyans. Varje 
relativtalsenhet upp eller ned betyder 
att vi kan förvänta oss en avvikelse från 
genomsnittet (100). Hur mycket varje 
avelsvärdesenhet är värd i poäng skiljer 
mellan egenskaperna lockstorlek och 
färgnyans, samt mellan raserna (se tabell 
2). En enhet för egenskapen lockstor-
lek hos ett Gotlandsfår motsvarar 0,02 
poäng. En Gotlandsbagge med avelsvär-
det 110 för egenskapen lockstorlek kan 
förväntas få lamm som i genomsnitt får 

Nyheter i årets avelsvärdering

Det kommer flera nyheter i årets avelsvärdering. Bland annat får Gotlandsfåren avelsvärden för färgnyan-
sen. Foto: Mikael Franzén
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0,1 poäng högre än rasens genomsnitt 
för just lockstorlek (om vi förutsätter 
att baggen paras med medeltackor). Att 
det blir 0,1 (0,02 x 10 x 0,5) och inte 0,2 
beror på att baggens avkomma enbart får 
hälften av sina gener från honom. Den 
andra halvan kommer från modern. 

Aktuella medelvärden och vad en re-
lativtalsenhet är värd kommer att finnas 
på vår hemsida (faravelsforbundet.se).

Tabell 1. Medelvärden (motsvarar avelsvärdet 100).

Tabell 2. Värdet av en relativtalsenhet.

Egenskap Gotlandsfår Leicester 
Lockstorlek* 2,21 1,97 
Färgnyans* 4,96 - 
*Eftersom färgnyans och lockstorlek beskrivs som ljusgrå, mörkgrå respektive liten lock, medellock 
osv. i mönstringen har man kodat om dessa till poäng för att kunna utföra beräkningarna. För 
färgnyans är 1=vit och 8=svart, för lockstorlek motsvarar 1=liten lock och 5=utan lock. 

 

Egenskap Gotlandsfår Leicester 
Lockstorlek 0,020 0,024 
Färgnyans 0,044 - 
 

Var hittar jag de nya avelsvärdena?
Avelsvärdena hittar du som vanligt 
på fliken Avel på Djurkorten, samt på 
Djurförteckningarna i Elitlamm. Tänk 
på att du måste ändra listans utseende 
och bocka för de nya avelsvärdena för 
att de ska dyka upp på Djurförteck-
ningen. Färgnyans och lockstorlek 
kommer att dyka upp efter årets första 
avelsvärdering i juli. 

Årets lamm får sina första avelsvärden 
i juli om du har avslutat betäcknings-
gruppen/grupperna och lagt in lammen 
i Omgång före den 16 juni. Har du ännu 
inte mönstrat får lammen ett så kallat 
härstamningsindex på mönstringsegen-
skaperna, eftersom de ännu inte har egna 
uppgifter för pälsegenskaperna regist-
rerade. Härstamningsindex beräknas 
genom att ta halva faderns avelsvärde 
och addera halva moderns avelsvärde för 
egenskapen. Det är den bästa skattning-
en av djurets avelsvärde som går att få för 
djurets pälsegenskaper om djuret saknar 
egna registreringar.

Årets andra brytdatum för indata i 
Elitlamm är söndagen den 18 augusti. 
Vår förhoppning är att så många besätt-
ningar som möjligt kan lägga in sina 
mönstringsuppgifter före detta datum. 
Då ligger lammets egna registreringar till 
grund för avelsvärdet och ger därmed en 
säkrare skattning.

Nytt tillkommer, annat försvinner
I och med att den nya avelsvärderingen 
lanserades togs beslut att uträknandet 
av relativ vikt, relativ pälspoängsumma 
samt lammindex kommer att fasas 
ut. Förra året låg de kvar parallellt, 
men fr o m i år tas alltså dessa värden 
bort. Kvar blir korrigerad vikt, som ett 
hjälpmedel för korsningsbesättningar 
att kunna jämföra lammens vikter 
vid 110 dagars ålder. De korrigerade 
vikterna korrigeras för: lammets kön, 
moderns ålder, kullstorlek vid fö-
delse, kullstorlek vid uppfödning och 
lammets ålder. Däremot går det inte 
att använda korrigerade vikter för att 
jämföra djur ur olika besättningar.

Har du frågor eller synpunkter om 
de nya avelsvärdena så skriv gärna ett 
mail till mig på support@elitlamm.com. 
Avslutningsvis önskar jag dig en riktigt 
skön sommar!

Titti Strömne
Elitlamm Avel


