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Lammriksdagen inleddes pampigt 
med både stämningsfull körsång och 
tal. En värdig inledning av dagen, 
som visade sig bli fylld av intressanta 
föredrag under temat avel. Här följer 
referat från de olika föredragen.

Utveckling av en avelsvärdering för 
svensk lammproduktion
Dagens förste föredragshållare, Jan-Åke 
Eriksson från Svensk Mjölk, berättade 
om den nya avelsvärderingen på får som 
utarbetas i avelsprojektet. Jan-Åke är en 
av projektledarna och avelsprojektet är 
ett samarbete mellan Svensk Mjölk, LRF 
och Svenska Fåravelsförbundet. 

Jan-Åke poängte-
rade att syftet är att 
utveckla ett avelsvär-
deringssystem som kan 
bidra till en lönsam 
och konkurrenskraftig 
svensk lammproduk-
tion. Målet är att skapa 
en avelsvärdering för 
ett antal fårraser och 
egenskaper. Samt att 
denna ska sättas i drift 
år 2011. 

Jan-Åke underströk 
att projektet tar 
fram förslag på 
avelsvärden för 
enskilda egen-
skaper. D.v.s. 
inga samlade 

avelsvärden, s.k. totalindex, ut-
arbetas. Det ligger på respektive 
rasförening att ta fram längre 
fram. Totalindex är ett hjälpme-
del för lantbrukaren att välja ut 
det djur som ger bäst totaleko-
nomi. För att dra paralleller till 
mjölkkosidan, visade Jan-Åke bl.a. 
värden över Avel med totalindex hos 
mjölkkor. Dessa visade att det genetiska 
framsteget hos SRB-kor hade ökat med 
3500 kr/ko/år de senaste dryga 20 åren.

De nya avelsvärdena kommer göra det 
möjligt för oss producenter att jämföra 
djur mellan besättningar och år, vilket 
tidigare inte varit möjligt med lammin-
dexet. Detta p.g.a. att den nya avelsvär-
deringsmetoden tar hänsyn till släktskap 
mellan besättningar, samt korrigerar för 
miljöeffekter. Avelsvärdena kommer att 
beräknas oftare än en gång per år. 

Avslutningsvis tryckte Jan-Åke på att 
det är viktigt att få igång denna typ av 
avelsvärdering. Väl igång ger det möjlig-
het till vidare utveckling. T.ex. att avels-
värdera för fler egenskaper (förutsätter 
dock tillräckligt med registreringar). 
Väl igång med den nya avelsvärde-
ringen öppnas också möjligheten för att 
kunna bedriva forskningsarbeten på vårt 
svenska fårmaterial, menade Jan-Åke.

Norskt avelsarbete på får: Hur gör vi 
det? Vad uppnår vi?
Thor Blichfeldt, avels- och seminchef på 
Norsk Sau og Geit (NSG), var inbjuden 
att presentera hur Norge har lagt upp 
sitt avelsarbete. Thor gav oss först en 
bakgrund och vi fick se siffror på att 
Norge har ca fyra gånger fler tackor än 
oss i Sverige i ca 14 000 besättningar. 
En stor del av dessa – ca 42 % av landets 
tackor  - är anslutna till deras fårkontroll. 

Den mest utbredda rasen är Norsk vit 
får (Norsk Kvit Sau, NKS) som utgör 
ca 75 % av landets får. Rasen, en kors-

ningsprodukt, slogs under 1990-talet 
samman till en avelspopulation med ett 
gemensamt avelsmål. Under 2000-talet 
har denna ras nått stor avelsframgång, 
enligt Thor Blichfeldt. Spaelsau är den 
näst största rasen i Norge. 

Thor fortsatte att berätta om Norges 
fårkontroll. En del egenskaper som 
registreras är förstås lika som för oss, 
men några skillnader fanns. Bland annat 
skickar slakteriet uppgifter direkt till 
fårkontrollen. Bl.a. slaktvikt, konforma-
tion och fett enligt EUROP-skalan, 
samt ullvikt och ullklass – något som var 
nytt från i år. Lammen klipps alltså på 
slakteriet före slakt. 

Avelsarbetet drivs i regi av NSG och 
man har avelsbesättningar som aktivt ar-
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Många intresserade fårägare på lammriksdag i Östersund.
Foto: Ebbe Skarin

Jan-Åke Eriksson presenterade avelsvärderingspro-
jektet som SF håller på att ta fram i samarbete med 
LRF och Svensk Mjölk. Foto: Anna Hedendal

Norge är lite av ett föregångsland när det gäller 
avelsarbete på får. Thor Blichfeldt, avels- och semin-
chef på Norsk Sau og Geit (NSG), berättade om det 
norska arbetet och passade också på att föreslå ett 
närmare samarbete inom fåraveln mellan Sverige 
och Norge. Foto: Anna Hedendal
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betar med att registrera egenskaper och 
använda t.ex. minst 3 baggar per år samt 
en viss andel semin. I Norge använder 
man, sedan 1992, sig av BLUP-modellen 
när man räknar ut avelsvärden, d.v.s. 
den modell vi kommer att gå över till i 
Sverige fr.o.m. nästa år. Avelsvärdet pre-
senteras dels som delindex, men också 
som ett samlat avelsvärde, O-indexet. I 
O-indexet har man viktat olika egenska-
per olika mycket. Det är djurets O-index 
som styr selektionen. Alla djur får nya 
index 7 gånger per år och resultatet häm-
tar lantbrukaren själv via Internet. 

Avkommeprövningen sker i avels-
grupper om minst tre avelsbesättningar. 
Totalt bildar NKS-rasen 1200 avelsbe-
sättningar 125 avelsgrupper. Dessa avels-
grupper prövar årligen 1850 ungbaggar. 
Thor var noga att påpeka att inga djur 
flyttas mellan avelsgrupperna p.g.a. smit-
torisken.

Vad gäller NKS använder man de 25 
bästa baggarna i semin. De används till 
16 % av tackorna i avelsbesättningarna. 
Semin är viktigt för att få en stark selek-
tion i fader-ledet och för att skapa kopp-
lingar mellan besättningar. Dock kan det 
lätt leda till att inavelsgraden blir högre 

i små populationer. Därför 
gäller det att ha omsättning 
på seminbaggarna.

Thor radade upp en rad 
framgångsfaktorer för att 

skapa stor avelsframgång: stor aktiv av-
elspopulation, att alla avelsbesättningar 
samarbetar och har avelskompetens, att 
ha gemensamma avelsmål, använda sig 
av semin samt att ha en stark central och 
avelskunnig ledning. 

Thor avslutade med att skicka en fråga 
till oss medlemmar i SF om praktiskt 
avelssamarbete. Han önskade kontakt 
med svenska Gotlandsfårsbesättningar 
som är intresserade att sälja semindoser 
från sina avelsdjur. Samtidigt pas-
sade han på att annonsera att han ville 
exportera Norges avelsframgångar inom 
Norsk Kvit Sau. Både vad gäller semin 
och avelsdjur. 

De äldre lantrasernas värde i framti-
dens avel
Professor Odd Vangen från Ås Univer-
sitet i Norge pratade under eftermid-
dagen om ovanstående tema. Vad ska vi 
bevara och varför? Han påtalade att den 
genetiska mångfalden är viktig och att 
värdena i dag kanske är okända, men kan 
bli viktiga i framtiden. T.ex. kan det vara 
kulturhistoriskt intressant att bevara en 
lantras samt att det kan vara viktigt att vi 
säkrar genetiskt material för framtidens 
behov. 

Ca 30 % av världens husdjursraser är i 
färd att försvinna, och denna utveckling 
är inte ny. Sedan början av 1900-talet 
har vi i Europa tappat en tredjedel av alla 
husdjursraser. Men samtidigt, menade 
Odd att om man bara är ute efter ett 
genetiskt framsteg skulle man slå ihop 
alla raser till en.

Odd pratade om den nya mångfalden 
i hur vi använder våra husdjur. T.ex. 
produktion kan vara mindre viktigt i 
produktionsformer där husdjur används 

till att vårda ett kulturlandskap. Då kan 
det vara önskvärt med en ras med lägre 
kroppsvikt, som kan beta över stora av-
stånd och som passar i en mindre arbets-
intensiv produktionsform. Husdjuren 
kan också vara viktiga i turistnäringen. 
T.ex. är det intressant med raser med 
lokal historia och förankring.

Vidare fortsatte Odd att understryka 
att en ras som inte används i high input/
high output system, kan vara lönsamma 
i low input system p.g.a. av egenskaper 
som uthållighet, fruktsamhet, härdighet, 
produktkvalitet eller p.g.a. av att det finns 
en nischmarknad för dess produkter.

Avel för ett efterfrågat lammkött
Odd fortsatte eftermiddagen att tala 
under temat köttkvalitet. Han önskade 
att det skulle bli mer fokus på 
produktkvaliteten, d.v.s. inte bara 
klassificeringsresultatet. Odd 

Stefan Barck från Tranås skinnberedning passade 
på att presentera företagets nye VD Ulf Axelsson. 
Han valde att göra ett första intryck som alla skulle 
komma ihåg, genom att sjunga en norsk barnvisa om 
getter. Mycket uppskattat. Foto Ebbe Skarin

Ove Hansson från Nyhléns-Hugossons visade upp 
Norrländska läckerheter. Foto: Ebbe Skarin

Många utställare fanns på plats. Här bland andra 
Lotta Jansson, Titti Strömne och Erica Lindberg i 
LRF:s / SF:s monter. Foto Ebbe Skarin

Har gamla lantraser något värde för den framtida 
fåraveln, var frågeställningen som Odd Vangen 
från Ås Universitet i Norge pratade runt under 
eftermiddagen. Han påtalade att den genetiska 
mångfalden är viktig och att värden som i dag 
kanske är okända, kan bli viktiga i framtiden. 
Han pratade vidare om köttkvalitet i olika former. 
Foto: Anna Hedendal
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tyckte att man i Norge har en icke önsk-
värd utveckling i den norska fåraveln på 
vissa egenskaper. Et starkt urval på ökad 
tillväxt har lett till ökad vuxenvikt. Men 

Carina Jälkentalo som säljer lotter för Jämtlands 
fåravelsförenings räkning. Foto: Ebbe Skarin

för att utnyttja fjällbetet är det viktigt 
att modersdjuren inte blir för stora. Odd 
menade att produktkvalitetsegenskaperna 
blev sämre när vi slaktar fysiologiskt 
omogna djur. Dessutom ger urval för 
tillväxt sämre produktkvalitet, då slakt 
vid samma vikter gör att slaktkroppen 
innehåller mer ben och muskel, samt 
mindre fett och sämre köttkvalitet. Odd 
menade att avel för köttiga kvalitetslamm 
förutsätter att avelsarbetet också innehål-
ler slaktutbyte/köttfyllnad/köttkvalitet.

Vi fick se resultat från sensoriska 
analyser över lammkött från två fårraser: 
Villsau och Dalasau. Man bedömde bl.a. 
smak, lukt, färg, mörhet och saftighet. 
Resultatet följdes i stort sett åt, förutom 
på egenskapen mörhet. Villsau hade ett 
mörare kött än Dalasau.

Odd gav oss en del grundläggande gene-
tisk kunskap kring produktkvalitet. Bl.a. 
annat att långsamväxande djur ger en mer 
finfibrig muskulatur och bättre mörhet. 
Samt att en hög köttkonformationsklass 
inte är synonymt med bättre köttkvalitet. 
Odd menade att dagens avel med ökad 
tillväxt har lett till mer kött, men sämre 
slaktkvalitet och sämre köttkvalitet.

Vi fick också ta del av resultat från 
Norge där man har arbetat med att få 
fram arvbarheter på t.ex. ultraljud av 
muskel- resp. fettdjup. Dessutom visade 
det sig att arvbarheten för produktions-
kvalitetsegenskaper är relativt hög. Detta 
visar att det finns en potential att avla på 
köttkvalitetsegenskaper. 

Titti Strömne, Glada Fåret
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