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- Utställningsringen bjuder visserligen 
på storartad teater, men den ger inte 
den bästa bilden av ett djurs kvalitet. 
De viktigaste egenskaperna hos en 
avelsbagge kommer inte till synes där. 
Ingen skulle idag investera i en tjur 
utan att veta dess avelsvärde.  Allt fler 
betraktar nu baggköpet på samma sätt 
och vill ha avelsvärdesfakta innan de 
öppnar plånboken.

Det säger Samuel Boon, manager för brit-
tiska Signet  och avelsrådgivare för EBLEX, 
English Beef and Lamb Executive. 

Han ger i stället följande mått att 
sträva efter hos det idealiska avelsdjuret, 
främst baggen. Den bör 
• ha dokumenterad genetik för såväl 

tillväxt som god köttansättning och 
förmåga att tydligt ”stämpla” alla sina 
avkommor med sina goda egenskaper

• hålla i minst sex år och då ha fått 
samtliga sina tackor dräktiga

• ha ett EBV (Estimated Breeding Va-
lue) inom topp 10-procent för rasen

• vinna sina klasser i utställningsringen

Köp bagge som du köper tjur!

Samuel Boon skrev en artikel om avelsvärdering 
i Suffulk Societys årsbok. Kristina Rääf har efter 
mailkontakt med mr Boon här utvecklat hans åsik-
ter med svensk bäring. Foto: Suffolk Society

• ha vuxit upp enbart på bete
• producera endast lamm som håller 

”aktern” ren
• producera lamm som kommer upp och 

diar inom några minuter efter födelsen

- Man finner förstås inte samtliga dessa 
egenskaper i ett och samma djur, säger 
han. Avelsframsteg tar tid men EBV-
måttet är en ovärderlig guide, även om 
det inte ger hela bilden.

Signet (www.signetfbc.co.uk) är Stor-
britanniens datoriserade avelsvärderings-
system för bestämning av individuella 
EVB för får. EBLEX är en organisation 
inom Signet. Den finansieras genom en 
avgift som tas ut på varje slaktat lamm 
och varje djur som exporteras.  Samuel 
Boons arbete innebär bl a att ge råd om 
hur  EBV-värdena kan användas i prakti-
ken för att främja slaktlammsproduktio-
nen i Storbritannien. 
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