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Avelsvärdering

Vi har i ett antal nummer av Fårskötsel 
skrivit ingående om den kommande av-
elsvärderingen och detaljerna i den. Det 
kan för många verka som ett komplext 
och svårinsatt ämne men det är viktigt 
för systemets fortsatta framgång att 
så många som möjligt ansluter sig till 
avelsvärderingen. Många fler fårägare 
kommer senare att kunna dra nytta av 
de fördelar som systemet genererar.

Under arbetets gång har det dykt upp 
många frågor, förhoppningar och farhå-
gor. De frågorna har nu sammanställts 
i ett lättöverskådligt dokument. Hela 
dokumentet kan läsas på 
www.faravelsforbundet.com. 

Varför ett svenskt projekt? 
Vem har tagit initiativet till den nya 
avelsvärderingen för får? 
Styrelsen för Svenska Fåravelsförbundet 
har vid flera tillfällen sedan 2004 (då den 
gamla avelsvärderingen lades ner) fått 
motioner till stämman med önskemål om 
att skapa en ny avelsvärdering. I samband 

med LRFs kraftsamlingssatsning för 
lamm beviljades LRF finansiering för 
att skapa ett nytt avelsvärderingssystem 
för svenska får. Detta utvecklingsprojekt 
pågår till och med 2010. LRF är projektä-
gare och SF har åtagit sig att efter avslutat 
projekt ansvara för att erbjuda lammpro-
ducenterna en rutinmässig avelsvärdering. 

Varför har man ett svenskt projekt för 
detta, varför kunde man inte köpt hela 
avelsvärderingsmodellen från något an-
nat land där det finns mycket får? 
För att kunna beräkna avelsvärden för får 
i Sverige måste man utgå från de mät-
ningar som finns för de svenska fåren, d v 
s det underlag som finns i Elitlamm Avel. 
De registreringar av egenskaper som görs 
hos oss är inte samma som de som görs 
utomlands. Även vårt sätt att hålla får 
skiljer från andra länder. Därför måste vi 
skapa en modell för avelsvärderingen som 
är baserad på svenska förhållanden vad 
gäller egenskaper och djurhållning. Vi 
måste utgå från de bedömningar och de 
mätningar av olika egenskaper som görs 

och också anpassa avelsvärderingsmo-
dellerna till de speciella förutsättningar 
som gäller för fåren i Sverige. 

Utifrån detta måste man sedan 
kontrollera att dataunderlaget håller en 
tillräckligt hög kvalitet för att kunna 
användas som underlag vid en avelsvär-
dering. Detta gör man genom att analy-
sera data, beräkna arvbarheter för olika 
egenskaper och undersöka samband 
mellan egenskaper baserat på en viss 
fårpopulation – i detta fall de svenska 
fårraserna som ligger i Elitlamm. Dessa 
resultat har man sedan jämfört med 
internationella studier och erfarenheter 
för att säkra att datakvaliteten håller för 
att arbeta vidare på. 

Varför har projektet ägnat tid åt att 
räkna fram nya arvbarheter – hade dessa 
inte varit enklare att ta ur litteraturen 
eller andra länders avelsvärdering? 
Kvaliteten på dataunderlaget från en 
viss grupp får – i detta fall svenska får – 
måste utvärderas för att se om det går att 
använda för avelsvärdering. Detta kallar 
man att validera data och det görs bl a 
genom att räkna fram arvbarheter för de 
egenskaper som skall ingå i avelsvärde-
ringen. Om data har dålig kvalitet så blir 
arvbarheterna låga jämfört med vad man 
förväntat sig med erfarenhet från lit-
teraturen eller andra länders avelsvärde-
ringar. Arvbarheten för en viss egenskap 
är knuten till en viss grupp får, den är 
inte knuten endast till egenskapen. Om-
ständigheter som påverkar arvbarheten 
för en viss egenskap är t ex hur noggrant 
mätningarna är gjorda, att mätningarna 
är rapporterade för rätt djur, att härstam-
ningen stämmer och att man korrigerat 
egenskaperna för olika miljöeffekter. 
Vanliga (miljö) effekter som måste kor-
rigeras för är besättning, årsmån, kön, 
flerfödslar och tackans ålder. 

Hur kan jag som lammproducent tycka 
till om den nya avelsvärderingen? 
I avelsvärderingsprojektet arbetar man 
liksom i alla LRF-baserade lammprojekt 
med referensgrupper. Denna referens-
grupp består av avelsintresserade lamm-
producenter och företräder de flesta 
raser och produktionsinriktningar. Utö-
ver detta finns Elitlamms Avelsutskott, 
en grupp där det sitter representanter 
för samtliga rasföreningar i Sverige. Vill 
man inte kontakta någon i referensgrup-
pen eller i sin rasförening så går det bra 
att höra av sig till kontaktpersonerna i 
avslutningen av detta dokument. Refe-
rensgruppen har presenterats i Fårskötsel 
och representanterna finns även namn-
givna i den fullständiga rapporten. 

Frågor och svar om den kommande 
avelsvärderingen

Foto: Annika Arnesson
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Begrepp inom avelsvärdering 
– förklaringar 
Det har talats om att vi ska ha ett nytt 
”EBV” för får istället för ”BLUP” – 
vad är egentligen skillnaden mellan 
dessa båda begrepp? 
Här är det viktigt att inte blanda sam-
man benämningarna. EBV är en förkort-
ning för det engelska uttrycket för avels-
värde ”Estimated Breeding Value”, eller 
på svenska ”skattat avelsvärde”. Denna 
term säger ingenting om vilken metod 
som används för att beräkna avelsvärden 
utan är endast ett engelskt uttryck för ett 
avelsvärde. Ett EBV är alltså benämning-
en för ett avelsvärde som vi kan räkna 
fram för ett får för en viss egenskap t.ex 
fruktsamhet, tillväxt osv. 

BLUP är en beräkningsmetod för 
att räkna fram avelsvärden (EBVs) för 
olika egenskaper. BLUP är en förkort-
ning för engelskans uttryck ”Best Linear 
Unbiased Prediction” vilket ungefär kan 
översättas med ”den bästa skattningen”. 

Man räknar alltså fram ”EBVs” med 
hjälp av ”BLUP”. På svenska använder vi 
benämningen avelsvärde istället för EBV, 
medan den engelska förkortningen BLUP 
ofta används för att beskriva metoden. 

Vad är arvbarhet? 
Alla egenskaper som vi mäter på fåren 
som t ex mönstringsvikt, färgpoäng eller 
ullkvalitet styrs av en mängd genetiska 
anlag (gener) och otaliga miljöfaktorer. 
Arvbarhet är ett mått på hur ärftlig en 
egenskap är. Det beskrivs som ett tal 
mellan 0 (miljön betyder allt) och 1 
(arvet betyder allt). 

Om arvbarheten är hög eller medel-
hög (>0.2) för en egenskap så innebär 
det att man kan välja ut djur med den 
egenskapen för att minska, behålla eller 
öka värdet av den egenskapen i sin besätt-
ning. Om arvbarheten är låg så kan man 
kompensera detta genom att ta hänsyn till 
flera släktingars resultat för att förändra 
egenskapen. BLUP-metodiken tar hänsyn 
till alla släktingar som finns med i analy-
sen och det går därför bra att ha med även 
egenskaper med låga arvbarheter. 

Vad är genetisk korrelation (genetiskt 
samband)? 
Den genetiska korrelationen beskriver hur 
två egenskaper i medeltal nedärvs tillsam-
mans. Egenskaper följs ibland åt i nedärv-
ningen, vilket innebär att en förändring i 
den ena egenskapen kommer att resultera 
i en förändring även i den andra egenska-
pen. Detta beror på att samma eller närlig-
gande gener påverkar båda egenskaperna. 

Den genetiska korrelationen kan ha 
ett värde mellan -1 till +1. Värden nära 0 
betyder att det inte finns något samband 
d v s att egenskaperna inte styrs av sam-
ma gener. Positiva samband betyder att 
egenskaperna påverkas i samma riktning, 
ett exempel är mönstrings- och slaktvikt 
där lamm med en hög mönstringsvikt i 
regel har högre slaktvikt än lamm med 
låg mönstringsvikt. Ett minusvärde talar 
om att höga värden av en egenskap i 
medeltal ger låga värden av den andra 
egenskapen. Så länge som den genetiska 
korrelationen inte är exakt -1 eller +1 så 
finns det individer som kan vara positiva 
eller negativa för båda egenskaperna. 

Det är viktigt att känna till sambandet 
mellan egenskaper. Gör man ett urval 
för en egenskap kan det föra med sig en 
genetisk förändring även i den andra 
egenskapen som påverkas av samma 
gener. Till exempel innebär ett positivt 
genetiskt samband mellan mönstrings-
vikt och slaktvikt att den senare kommer 
att förbättras även om vi bara väljer ut 
avelsdjur baserat på mönstringsresul-
taten. Bäst resultat får vi ändå om vi 

har uppgifter om båda vikterna. Inom 
flera djurslag föreligger ett ofördelak-
tigt samband mellan produktion och 
funktionella egenskaper, såsom hälsa och 
fruktsamhet. För att undvika en oväntad 
eller oönskad utveckling måste vi känna 
till sambanden och ta med alla viktiga 
egenskaper i avelsmålet. Annars kan till 
exempel ett urval för bättre tillväxt leda 
till sämre fruktsamhet. 

Vad är ett index (delindex) och vad är 
ett avelsindex (totalindex)? 

Med ett index menar man i regel ett 
avelsvärde för en enskild egenskap, som 
uttrycks med ett medeltal på 100. En-
skilda djur kan då ha värden som ligger 
exempelvis mellan 80 och 120. 

Ordet avelsindex syftar på ett samlat 
ekonomiskt avelsvärde som består av 
flera egenskaper sammanvägda med 
ekonomiska vikter. 

I LRFs avelsvärderingsprojekt för 
får kommer enbart index för enskilda 
egenskaper att beräknas. Inga samman-
vägningar, inga ekonomiska viktningar 
eller totala värden för ett djurs avelsvärde 
kommer att presenteras. Anledningen 
till detta är dels resursbrist eftersom 
detta arbete är mycket tidskrävande. Det 
beror också på att detta är ett arbete som 
rasföreningarna själva måste driva genom 
att sätta sina avelsmål. Först utifrån detta 
kan man börja titta på hur olika egen-
skaper ska vägas samman för att få en 
totalbedömning av djuret och beräkna ett 
avelsindex. 

Foto: Lolo Sörelius
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Vilka är fördelarna/nackdelarna med 
ett sammanvägt index? Varför kan 
man inte nöja sig med index för varje 
enskild egenskap? 
I ett sammanvägt index viktas olika 
egenskaper olika mycket utifrån sin 
ekonomiska betydelse. Detta görs för att 
man ska se ett så stort ekonomiskt fram-
steg som möjligt av sitt avelsarbete, dvs 
se till så att man får lite mer i plånboken. 
Vilka egenskaper som ska ingå i det sam-
manvägda indexet bestämmes av rasens 
avelsmål (dvs rasföreningen). 

Eftersom egenskaper i många fall 
påverkas av samma gener men inte 
alltid i samma riktning är det bra om 
egenskaperna värderas tillsammans i 
ett sammanvägt index. Viktningen, dvs 
vilken betydelse olika egenskaper har för 
ekonomin, kan man ändra mellan olika 
körningar beroende på vilka egenskaper 
som värderas högst för tillfället. Detta 
bör man inte göra för ofta utan det bru-
kar vara lagom att revidera vart 5-10 år. 

Om man avelsvärderar på enskilda 
egenskaper måste man själv bestämma 
vilken betydelse egenskapen har. Besätt-
ningen bestämmer då i högre grad sitt 
eget avelsmål och det är lätt att rasen 
börjar ”spreta”. För att nå mesta möjliga 
avelsframsteg som tar hänsyn till alla 
egenskaper är ett sammanvägt index att 
föredra. Det underlättar och ger en mer 
noggrann värdering av enskilda djur. 

Inom projektets ramar kommer inga 
sammanvägda index att tas fram utan 
bara avelsvärden för enskilda egenskaper. 
När avelsmål för raserna är klara kan man 
- om så önskas - ta fram sammanvägda 
index som presenteras tillsammans med 
avelsvärden för de enskilda egenskaperna. 

Underlaget för avelsvärderingen 
Vilka data utgör underlag för den nya 
avelsvärderingen? 
Alla djur i Elitlamm ingår som underlag 
i värderingen med de egenskaper som 
respektive rasförening bestämmer sig för 
att de tycker är intressanta. 

Hur bra är kvaliteten på data som finns 
i Elitlamm? 
Enligt projektgruppen som gjort analy-
serna på svenska fårdata så är kvaliteten 
hög och säkerheten bra. För att en egen-
skap ska kunna få ett avelsvärde måste 
den registreras och antalet registreringar 
måste vara tillräckligt stort. Vissa egen-
skaper som önskats som t ex muskelscan-
ning, 60-dagars vikt och vuxenvikt för 
tackor finns inte registrerade i tillräckligt 
stor omfattning för att vi i dagsläget ska 
kunna avelsvärdera för dem. När tillräck-
ligt många registreringar gjorts är det 
enkelt att ta med dem i avelsvärderingen. 

Metod för avelsvärdering 
Varför används BLUP som metod? 
BLUP är en internationellt erkänd och 
mycket säker metod för att beräkna 
avelsvärden. Den används i princip till 
all officiell avelsvärdering både natio-
nellt och internationellt idag. Metoden 
kan anpassas till en mängd olika för-
utsättningar. I Sverige har den använts 
officiellt för skattning av avelsvärden för 
mjölkraskor sedan början på 80-talet. 

Finns det inga bättre metoder än BLUP? 
Nej. Ett bristande underlag kan göra att 
det trots en bra metod blir låg säker-
het på avelsvärdet, tex om ett djur har 
extremt få släktingar. Detta har dock 
inte med själva metoden att göra. BLUP-
metoden används på olika sätt inom 
olika djurslag och erbjuder ett stort antal 
olika möjligheter att ta hänsyn till olika 
systematiska effekter som annars kunde 
ha påverkat avelsvärdet och kända släk-
tingars avelsvärden på ett felaktigt sätt. 

Hur kan jag lita på att en datorbase-
rad modell för att räkna fram avels-
värden verkligen tar hänsyn till mina 
djurs kvaliteter? 
I modellen kan man hantera underlaget 
på ett sätt som gör att man kan korrigera 
för miljöfaktorer, stor spridning på en 
viss egenskap mm. Man skall komma 
ihåg att det är ett avelsvärde som man 

får och inget annat. Djurets värde för 
ekonomin i besättningen kan vara något 
helt annat. Avelsvärden är ett hjälpme-
del när man väljer ut livdjur och inte en 
absolut sanning.

Vilka djur, raser och egenska-
per kommer att finnas med? 
Vilka djur kommer att få avelsvärden i 
den nya avelsvärderingen? 
Det är i första hand renrasiga djur där 
man avlar för att aktivt utveckla och 
förbättra produktion och hälsa som 
kommer att få avelsvärden. Vad gäller 
korsningsdjuren är det i skrivande stund 
oklart om de kommer att vara med i 
värderingen eller inte, men projektet 
arbetar på att titta på de förutsättning-
arna. Detta görs bl.a. med hjälp av en 
examensarbetare vid SLU som ska belysa 
detta specifikt. 

Gutefår och raser av allmogefår 
arbetar för att bevara sina raser. De avlar 
för att behålla de befintliga generna och 
har därför andra kriterier när de väljer ut 
livdjur. Dessa raser kommer inte att få 
avelsvärden i nuläget. 

Målet för projektet är att alla som är 
intresserade av att få avelsvärden för sina 
djur ska kunna få det för relevanta egen-
skaper där tillräckligt underlag finns. 

Vilka raser ingår i den nya avels-
värderingen? 
Rasföreningarna är tillfrågade om de är 
intresserade av att avelsvärdera sina djur. 
Ingen rasförening har hittills meddelat att 
de inte vill delta i ett nytt avelsvärderings-
system. Det är viktigt att rasföreningarna 
är aktiva och påverkar utvecklingen så att 
det blir ett användbart verktyg. 

Vilka djurs avelsvärden kommer att 
kunna jämföras med varandra? 
Alla raser kommer att avelsvärderas var 
för sig. Detta innebär att ett avelsvärde 
för t.ex. tillväxt hos ett Finullsfår inte kan 
jämföras med ett avelsvärde för tillväxt hos 
ett Texelfår. Avelsvärdet för tillväxt är inte 
jämförbart mellan olika raser, men mellan 
alla olika djur inom en viss ras. Det går 
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alltså att jämföra gamla djur med unga och 
det går att jämföra djur ur olika besätt-
ningar och ur olika produktionssystem. 
Hur kommer de nya avelsvärdena att 
presenteras? 
De nya avelsvärdena kommer att presente-
ras via Elitlamm. Exakt hur dessa sidor/lis-
tor/tabeller kommer att se ut är inte klart. 

Vilka egenskaper ingår i den nya avels-
värderingen? 
Det varierar för olika raser. De egenska-
per som finns i Elitlamm är granskade 
och man har funnit att underlaget är 
tillräckligt för de raser och egenskaper 
som anges i bilaga 2. Försök görs för att 
kunna komplettera med slaktdata direkt 
från slakteri eller via Jordbruksverket, för 
att kunna få ett ännu bättre underlag för 
dessa egenskaper, och förhoppningsvis 
också underlag för flera raser. 

Varför är det bara gamla egenskaper 
som ingår i den nya avelsvärderingen? 
Varför kan man inte lägga in nya egen-
skaper för att få en ännu mera nyda-
nande avelsvärdering? 
Den nya avelsvärderingen måste bygga 
på befintliga data. Det går inte att 
beräkna avelsvärden för egenskaper som 
det inte finns mätningar på. Man kan 
tex inte börja räkna ett avelsvärde för 
köttansätttning baserat på uppgifter om 
muskelscanning om dessa uppgifter inte 
redan finns i systemet och dessutom i 
stor mängd. I just fallet med muskels-
canning finns inga uppgifter om detta 
i Elitlamm, och de data som finns från 
riksbedömningarna är mycket få. I fram-
tiden finns dock möjligheter att titta 
på en sådan värdering förutsatt att data 
kommer in i systemet. 

Under själva avelsvärderingsprojektet 
finns inte utrymme att arbeta på att få 
in nya egenskaper eller nya mätvärden. 
Detta måste göras när modellen för 
befintliga mätningar/egenskaper är 
fastställd. Om man hade gjort arbetet i 
omvänd ordning så hade vi inte hunnit 
ta fram en beräkningsmodell för avels-
värden alls. 

Vem har tillgång till avelsvärdena för 
ett visst djur? 
Detta bestämmer mottagarna av avels-
värdena helt och hållet dvs. lammprodu-
centerna i respektive rasförening i samar-
bete med Svenska Fåravelsförbundet. 

Kan jag lita på den nya 
avelsvärderingen? 
Hur vet jag att mina djur får korrekta 
avelsvärden? 
Om ett avelsvärde är korrekt eller inte 
går inte att svara exakt på. Däremot kan 
man säga om värdet har räknats fram 
med en hög säkerhet eller inte. Avelsvär-
det är ett skattat mått på en viss egen-
skap utifrån en modell som används för 
beräkning. Beräkningen baseras på en 
mycket stor mängd data om djurets och 
dess släktingars egenskaper. Ett avels-
värde baserat på ett litet underlag får 
automatiskt också en lägre säkerhet. 

Säkerheten anges ofta som ett tal, ofta 
i form av ”medelfel”. Om du har ett djur 
med ett relativt index på 110 för en 
egenskap och säkerheten uttrycks genom 
att medelfelet anges till 14 så betyder 
det att djurets faktiska avelsvärde ligger 
någonstans mellan 96 och 124. Ju mer 
information från individen själv, dess 
avkommor och släktingar desto säkrare 
blir avelsvärdet, dvs. desto mindre blir 
spannet som det verkliga avelsvärdet 
ligger inom. 

De producenter som istället tittar på 
sina djur för att vara säker på att välja 
de bästa för fortsatt avel – vilken nytta 
har de av den nya avelsvärderingen? 
Det har alltid varit och kommer alltid 
att vara viktigt att titta på djuren och det 
ska man fortsätta med. Däremot skall 
man vara medveten om att det för de 
flesta egenskaperna är oerhört svårt eller 
omöjligt att se vad som nedärvs genom 
att titta på djuret. De flesta egenskaper 
är starkt påverkade av en mängd fakto-
rer (som miljö, utfodring osv) förutom 
arvet, som bara ett avelsvärderingssystem 
kan ta hänsyn till. När man skall välja 
rekryteringsdjur så skall dessa förutom 
att ha bra avelsvärden också se bra ut, ha 
bra temperament och vara friska. 

Hur säkrar jag att jag inte får oönskade 
egenskaper på mina djur när jag aktivt 
avlar för en viss egenskap? Tex fetare 
djur om jag avlar för hög tillväxt? 
Så länge det inte kommer att presenteras 
några sammanvägda index måste du som 
enskild lammproducent själv hålla reda 
på vilka avelsvärden de olika egenskaper-
na har och göra en egen samlad värde-
ring av djuret. Du gör alltså värderingen 
själv och kan lägga vilka vikter du vill på 
olika egenskaper. 

Vad skiljer sig mellan den nya och den 
gamla avelsvärderingen? 
Detta är en stor fråga, eftersom det se-
dan 1980-talet i Sverige har förekommit 
ett antal olika modeller för avelsvärde-

Foto:Olle Johansson
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ring av får. I den fullständiga rapporten 
finns sammanställningar av de olika 
avelsvärderingsmodellerna från 80-talet 
och framåt. 

Kommer nuvarande lammindex att 
vara kvar också i framtiden? 
Det är inte bestämt ännu. Bestämt är att 
besättningen kommer att få någon slags 
feedback direkt efter att de registrerat 
sina värden. Finns det önskemål om att 
lammindex ska finnas kvar finns det 
inget hinder för det. Troligen kommer 
man att räkna ut nya korrigerade värden 
baserade på dagens material istället för 
de värden som används idag. 

Idag finns ingen rutinmässig semin-
verksamhet i Sverige, måste vi ha sem-
inverksamhet för att kunna använda 
den nya avelsvärderingen? 
Släktskap mellan djuren krävs för att 
avelsvärderingen ska fungera och detta 
kan uppnås på andra sätt än via semin, 
tex genom inköp av rekryteringstackor 
och baggar. 

Sverige har en liten fårpopulation. När 
vi delar upp fårbeståndet på rasavel blir 
antalet avelsdjur och därmed antalet ge-
ner än färre. Vissa ”populära” besättning-
ar säljer många livdjur som används av 

Om du har frågor eller synpunkter 

Om du har frågor som inte ryms ovan 
eller om du har åsikter om svaren 
– tveka inte att kontakta någon av 
följande personer: 
Erica Lindberg, lammansvarig LRF 
och övergripande ansvarig för samt-
liga lammprojekt, tel 08-787 51 74 
eller erica.lindberg@lrf.se 
Jan-Åke Eriksson, projektledare för 
avelsvärderingsprojektet och geneti-
ker på Svensk Mjölk, tel 08-790 58 67 
eller jan-ake.eriksson@svenskmjolk.se 
Lotta Jansson, avelsansvarig Svenska 
Fåravelsförbundet, tel 018-31 73 77 
telefontid måndag, tisdag och torsdag 
kl 10.00-11.00 eller 
farkontroll@faravelsforbundet.com 
Anki Roth, arbetar i avelsvärderings-
projektet, genetiker på Svensk Mjölk, 
08-790 58 85 eller 
anki.roth@svenskmjolk.se 

andra och skapar det släktskap som be-
hövs. Därför finns i de flesta fall tillräck-
ligt med släktskap mellan besättningarna 
för att avelsvärderingen skall fungera 
bra. Inom besättningarna fungerar avels-
värderingen på bästa sätt och skall man 
köpa rekryteringsdjur från någon annan 
besättning så skall man naturligtvis köpa 
djur med höga avelsvärden. 

Det finns en fara med att använda se-
min när vi har så små raser. Om en eller 
ett fåtal närbesläktade baggar används 
frekvent skulle det göra att den genetiska 
basen minskar vilket kan leda till inavels-
problem för flera raser. 

Kopplingar till Elitlamm 
och kostnader 
Hur sammanfaller avelsvärderings-
projektet med övrigt arbete inom 
Elitlamm såsom tex utökning av möj-
ligheter att registrera nya mätningar/
egenskaper, utformning av nya listor 
och digitalisering av riksbedömnings-
protokoll? 
Inom ramen för avelsprojektet sker ing-
en utveckling av Elitlamm för att kunna 
registrera nya mätningar/egenskaper, 
utformning av nya listor och digitalise-
ring av riksbedömningsprotokoll. Det är 
inte projektets ansvar. 

Det är Elitlamms ansvar att se till så 
att nya egenskaper kommer att bli möj-
liga att registrera. Även utveckling av 
listor, härstamningsbevis och digitalise-
ring av riksbedömningsprotokoll faller 
under Elitlamms ansvar förutsatt att 
man får in underlag från rasföreningar 
och riksdomare. 

Vad kommer den nya avelsvärderingen 
att kosta?
Frågan måste besvaras av den organisa-
tion som kommer att ansvara för avels-
värderingen då den tas i drift. Detta är 
för tidigt att svara på då detta dokument 
sammanställts. 

Hela rapporten kan läsas på www.farav-
elsforbundet.com.
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