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Vi befinner oss i framtiden. Året är 
2012 och du ska köpa en ny avels-
bagge. Du har hittat en bra besättning 
som säger sig ha några intressanta 
kandidater. Du åker dit och ställs 
framför en grupp bagglamm. Hälsan 
är OK – check. Exteriören som du vill 
ha den – check. Du fastnar för de väl-
växta, lite större bagglammen. Men 
hur mycket av det du ser är en effekt av 
miljö, och vad är gener? Ett bagglam 
som är stort och fint enbart p g a att 
det är enfött, stödutfodrat eller tidigt 
fött i lamningsomgången är du inte 
intresserad av. Du vill ju framförallt 
veta vad bagglammet faktiskt kommer 
att nedärva till sina avkommor.

Du har säkert hört att vi ligger 
i startgroparna inför en ny 
avelsvärdering i Sverige. Det 

ville Avelsdagen på SLU i Uppsala den 28 
oktober uppmärksamma. De ca 50 del-
tagarna fick börja dagen med en fyllig in-

formation om den nya avelsvärderingen. 
Därefter följde en lärorik och inspireran-
de input från andra djurslags och länders 
avelsvärdering. Det var projektet Kompe-
tensutveckling med fokus på internatio-
nell kompetens inom LRFs Kraftsamling 
Lamm som möjliggjorde genomförandet. 
Detta med hjälp av arrangörerna LRF 
Mälardalen, VLF och SUF. 

Avelsvärderingen har utvecklats i 
LRFs Avelsprojekt
Emma Carlén från Svensk Mjölk, men 
anlitad av LRF i Avelsprojektet, inledde 
dagen. Vi lammproducenter har länge 
efterfrågat effektiva och säkra avelsvär-
den för ekonomiskt viktiga egenskaper, 
vilket Emma betonade har varit Avels-
projektets utgångspunkt. Samarbetet 
med fårbranschen har legat i fokus under 
hela utvecklingen. Jan-Åke Eriksson, 
även han projektledare från Svensk 
Mjölk, fanns med och svarade på frågor 
från publiken.

Vilka avelsvärden?
Emma berättade att vi kommer att få 
avelsvärden för nio raser. De avelsvärden 
som beräknas till samtliga nio raser gäl-
ler tillväxt och honlig fruktsamhet:
• Mönstringstillväxt
• Modersförmåga tillväxt
• Mönstringsklass (kroppskonformation)
• Antal levande födda lamm första kullen
• Antal levande födda lamm senare kullar

För de fyra största raserna i Elitlamm 
Avel (Gotlandsfår, Finull, Texel och 
Leicester) kan vi också få avelsvärden på 
slaktkroppskvalitet:
• Slakttillväxt
• Formklass vid slakt (kroppskonf.)
• Fettgrupp vid slakt
Slaktkroppsegenskaperna är viktiga att 
förbättra eftersom de är betydelsefulla 
för produktionsekonomin. Dessutom 
är det bra att analysera slaktdata tillsam-
mans med mönstringsdata eftersom det 
ger säkrare avelsvärden p g a korrelatio-
nerna – de genetiska sambanden – dem 

Heldag med avel i fokus 
Svensk avel

Genotyp eller fenotyp? Att med blotta ögat avgöra vilka egenskaper en bagge nedärver till sin avkomma är omöjligt. Med en fungerande avelsvärdering ökar chanserna betyd-
ligt att satsa på rätt djur. Foto: Barbro Pettersson
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emellan, poängterade Emma Carlén.
Därutöver kommer avelsvärden på päls-

egenskaper för Gotlandsfår och Leicester:
• Färgnyans
• Färgpoäng
• Lockstorlek
• Lockpoäng
• Pälshår
• Helhet

Nytt med avelsvärden på ullegenskaper 
Nytt är att de raser som ullbedömer 
sina djur vid mönstring, d v s  Finull 
och Rya, kommer att få avelsvärden för  
ullegenskaper:
• Längd
• Antal krus el. våg/3 cm
• Stapel
• Jämnhet
• Glans 
• Täthet
• Kvalitet (endast Rya)
Fårägare med Gotlandsfår, Leicester 
eller Finull kommer alltså att få totalt 
14 enskilda avelsvärden. Man kan inom 
en enskild besättning själv väga ihop 
enskilda avelsvärden enligt önskat mål 
med aveln. Emma poängterade att Avels-
projektet inte kommer att ta fram några 
Avelsindex, d v s där man lagt ihop flera 
enskilda, viktade avelsvärden. Läs mer 
om Avelsindex längre ned. 

Skillnader mot dagens Lammindex
Emma fortsatte med att visa skillnaderna 
mot dagens lammindex. Ett lammin-
dex kan bara användas för jämförelse 
inom födelsebesättningen det året och 
den omgången lammet tillhör. Med de 
nya avelsvärdena kan vi jämföra djur av 
samma ras mellan besättningar. Vi kan 
också jämföra djur i olika åldrar - till 
skillnad från dagens lammindex. 

Hur är detta möjligt? Jo, genom att 
vi går över till BLUP-metoden (Best 
Linear Unbiased Prediction, d v s bästa 
möjliga skattning) för att beräkna av-
elsvärden. Metoden utvecklades redan 
under slutet av 1940-talet av prof. C.R. 
Henderson på Cornell University i 
USA. Metoden är en vanligt förekom-
mande modell för att beräkna avelsvär-
den och tar hänsyn till miljöeffekter och 
kända släktskap. Det gör det möjligt att 
korrigera för miljöfaktorer som påverkar 

egenskapen vi vill mäta. 
En annan viktig skillnad är att de nya 

avelsvärdena kommer att variera under 
ett djurs livstid. Metoden tar nämligen 
hänsyn till all ny information som kom-
mer in i Elitlamm Avel sedan avelsvär-
dena beräknades senaste gången. Det 
är ännu inte bestämt hur många gånger 
per år som avelsvärderingen kommer 
att köras och därmed hur ofta avelsvär-
dena kommer att uppdateras, berättade 
Emma. Detta kommer att bestämmas i 
samband med driftsättningen. 

Test pågår
En testkörning av den nya avelsvärde-
ringen har genomförts. Den utvärderas 
av en grupp lammproducenter med olika 
raser och inriktning, en s k referens-
grupp. Målet är att driftsättning ska ske 
under nästa år.

Emma sammanfattade med att avels-
värden kommer att beräknas för enskilda 
egenskaper för alla renrasiga får, men 
under förutsättning att: rasen är tillräck-
ligt stor och intresse finns, att vi mönst-
rar våra djur och registrerar resultatet i 
Elitlamm, samt att egenskaperna finns 
registrerade i tillräcklig mängd. När 
väl avelsvärderingen är i gång kan man 
alltid fortsätta att utveckla den, menade 
Emma och Jan-Åke.  

Erfarenheter från nötköttsproduktionen
Nästa föreläsare – tillika moderator för 
dagen – var Helena Stenberg, nötköttsråd-
givare på Taurus. Helena bjöd på flera in-
tressanta paralleller från avelsarbetet i nöt-
köttsproduktionen. Hon hade konstaterat 
att många av de funderingar och frågor 
som kom upp under dagen kände hon igen 
från nötköttssidan. Som sagt, metoden för 
avelsvärderingen är ju densamma. 

Vad är ett avelsvärde? Jo, det är ett 
mått på djurets nedärvningsförmåga, 
d.v.s. en varudeklaration som visar vad 
man kan få för effekt i nästa generation. 
Helena betonade att avelsvärdena är en 
skattning och ingen absolut sanning.

Utvecklingen har skett stegvis under 
flera år
För nötkött har avelsvärderingen 
utvecklats under en tioårsperiod i, vad 
Helena Stenberg kallar, en trestegsra-

ket. År 2000 infördes avelsvärden för 
födelsevikt och tillväxt, beräknade med 
hjälp av BLUP-metoden. Fem år senare 
infördes ytterligare några avelsvärden. 
År 2009 var branschen redo att införa 
ett s k Avelsindex. I Avelsindexet läggs 
avelsvärden ihop och presenteras som 
ett enda värde. Innan summeringen sker, 
multipliceras varje värde med en ekono-
misk vikt som ska spegla hur värdefull en 
enskild egenskap är i förhållande till de 
andra egenskaperna som ingår i indexet. 
Helena poängterade att olika ekono-
miska vikter används för olika raser. Det 
är respektive rasförening som bestämmer 
dessa. Dessutom är det bara renrasiga 
djur som får avelsvärden. Det menade 
Helena bl a berodde på att det är svårt 
att korrigera för korsningseffekter.   

Topplista
Inom nötköttsaveln uppdateras avelsvär-
dena två gånger per år, i maj och novem-
ber. Resultatet får respektive besättning 
på listor eller i sitt PC-KAP-program 
(motsvarar fårnäringens Elitlamm). 
Dessutom finns publika topplistor på 
Svensk Mjölks hemsida med de djur som 
har de högsta avelsvärdena.  Vilka krite-
rier som gäller för topplistorna bestäm-
mer återigen rasföreningarna.  

Helena avslutade med några ord på 
vägen: Alla viktiga egenskaper avelsvärde-
ras inte med hjälp av BLUP-teknik. Du 
måste faktiskt gilla det du ser också! Samt 
att låt det ta tid; det är inte helt enkelt att 
ta till sig allt nytt på en gång. Kom också 
ihåg att detta inte är ett tvång! Kanske 
avväpnande för en del att höra.

Hur avelsvärderar de får i England? 
Under eftermiddagen bytte vi inte bara 
föreläsare, utan också språk. Vi fick möj-
lighet att lyssna till Samuel Boon, chef 
på Signet, som ansvarar för Storbritan-
niens avelsvärdering för får och nötkött. 
I England är drygt 500 besättningar 
med totalt 40 000 tackor anslutna till 
avelskontrollen. Antalet raser är 37 (!) 
stycken och medelbesättningen består av 
80 tackor. 

Samuel Boon berättade att de använt 
BLUP-metoden för att beräkna avelsvärden 
(EBVs = Estimated Breeding Values) 
för får sedan 1990. Lammproducenter 

Svensk avel
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registrerar lamningsresultat, 8-veckors vikt, 
vikt vid 21 veckors ålder samt muskel- och 
fettdjup som mäts med ultraljud vid 21 
veckors ålder. Dessutom använder sig en del 
besättningar av datatomografi för att mäta 
bl a total muskelmassa.

Besättningar med renrasiga djur får 
avelsvärden för bl a modersegenskaper, 
kullstorlek, 8-veckors vikt, vikt vid 21 

veckor, muskeldjup, fettdjup. Dessutom 
har Texel provat ett nytt avelsvärde för 
lamningsegenskaper samt födese-vikt i 
år, i syfte att avla för lättare lamningar. 
Många av avelsvärdena läggs samman till 
olika Avelsindex, exempelvis Terminal 
Sire Index som innehåller tillväxt och 
slaktkroppsegenskaper. Detta index 
använder jordbrukare som föder upp 
köttraser som t ex Texel och Meatlinc, 
läs mer nedan. Avelsindexet är mest 
effektivt för att nå ett bredare avels-
mål. Samuel menade också att man är 
hjälpt av att Avelsindexen om man har 
grupp djur där man vill minska urvalet. 
Enskilda avelsvärden möjliggör urval 
för specifika egenskaper, samt gör det 
möjligt att skapa Avelsindex.  

Efterfrågan ökar från produktions-
besättningar
Enligt Samuel har avelsvärderingen 
lett till stora avelsframsteg. Trots detta 
har det varit lite trögt att få avelsbe-
sättningar att fullt ut använda sig av 
avelsvärdena. Dock börjar produktions-

besättningarna inse 
värdet av dessa och 
allt fler efterfrågar 
denna information 
vid köp av livdjur. 
Samuel Boon arbe-
tar aktivt med att 
öka användningen 
av avelsvärdena, 
bl a genom att 
exponera dessa på 
livdjursauktioner. 
Avelsvärdena finns fr o m i år tillgängliga 
för alla via Internet. Dessutom har man 
genomfört fältförsök för att visa på den 
ekonomiska nyttan med avelsvärdena. 
Man har visat att det finns stora pengar 
att tjäna på att välja avelsmaterial med 
den största genetiska kapaciteten. 

Sedan 2004 dras i England en slant 
från varje slaktat djur som finansierar 
något som kallas Better Returns Pro-
gramme. Många lammproducenter får ta 
del av ett stort utbud av kurser, utveck-
lingsgrupper och informationsmaterial. 

Inblick hos avelsuppfödare i England 
Det är alltid intressant att lyssna på hur 
andra lammproducenter gör. George Fell 
från norra Yorkshire i England är tredje 
generationen avelsuppfödare på sin gård. 
På gården finns totalt 700 tackor, varav 
ca 400 av rasen Meatlinc. Det var Geor-
ges farfar, Henry Fell, som 1963 började 
avelsarbetet med att skapa en konstgjord 
(syntetisk)ras. Han tyckte nämligen inte 
att någon ras helt och fullt höll måttet 
för hans produktionskrav. Därför kor-
sade han systematiskt Suffolk, Dorset, 
Charollais, Ile de France och Berrichon 
(de tre sistnämnda franska raser). Till 
slut fick han det djurmaterial han öns-
kade och rasen fick namnet Meatlinc. 

George har fem stycken lantbrukare som 
franchisar avelskonceptet och rasen. De 
fem avelsuppfödarna finns utspridda 
över hela Storbritannien, vilket George 
betonade är bra både för att rasen prövas 
i olika miljöer, samt att man inte kon-
kurrerar med varandra på samma sätt 
som om man sålt avelsdjur i samma geo-
grafiska område. Man har dock ett nära 
samarbete och presumtiva avelsdjur väljs 

ut gemensamt en gång per år. Man byter 
baggar inom gruppen för att få genetiska 
kopplingar mellan besättningarna. 

Kunden i centrum
Meatlinctackorna lammar på våren och 
man har en grovfoderbaserad utfodring. 
Man blir imponerad över vilket kund-
fokus George Fell har rakt igenom i sin 
produktion. Avelsmålet, produktions-
systemet, marknadsföringen - ja allt styrs 
utifrån kundens efterfrågan och behov. 

Som hjälpmedel för att registrera 
viktiga egenskaper använder han sig av - 
utöver vågen och ultraljudsscannern - en 
datortomografiscanner en gång om året. 
Då kan George se hela djurets muskel- 
och fettprocent utan att behöva ta livet 
av djuret. Man får även förhållandet 
muskel - ben. Detta är både kostsamt 
och tidskrävande, men George tycker 
ändå att det är till nytta. 

Och det målinriktade avelsarbetet har 
lönat sig. Det genetiska framsteget är 
högt och George säljer ca 120 bagglamm 
(eller baggar eftersom de säljs fr o m 15 
månaders ålder) per år. Alla baggar säljs 
direkt från gården. Varje köpare köper i 
genomsnitt tre baggar för ett medelpris 
på 480 £ (ca 5 300 kr). Priset sätts uti-
från vilket avelsvärde baggen har.  

Tillbaka till framtiden…
… och baggköpet. Ska du ta det lite 
större bagglammet, eller kan några av de 
mindre - i övrigt korrekta bagglammen 
- vara något att ha? Efter en titt på de 
nya avelsvärdena som den hjälpsamma 
säljaren visat dig konstaterar du glatt att 
flera av avelsvärdena ligger över rasens 
medel. Ett av de mindre bagglammen 
har faktiskt avelsvärden som ser bättre 

Svensk avel

Samuel Boon, chef på Signet, berättade om den 
engelska avelsvärderingen. Signet ansvarar för 
avelsvärderingen för får och nötkreatur i Storbri-
tannien. Foto: Suffolk Society  

Avelsuppfödare George Fell från York i England kom och berättade om avelsar-
bete i praktiken. Foto Titti Strömne



9

ut för både tillväxt och slaktkroppsegen-
skaper. Kanske har han haft lite tuffare 
miljö under uppväxten som gjort att han 
inte fått visa hela sin potential, tänker 
du. Allright, du slår till på den mindre 
baggen eftersom han förmodligen kom-
mer att nedärva mer av det du önskar till 
dina blivande lamm. Tänk, hur gjorde 
vi innan detta fanns, funderar du medan 
du åker hem med ditt nyförvärv. Ganska 
nöjd och förvissad om att du utnyttjad 
all tillgänglig information.

Text: Titti Strömne, projektledare i LRFs 
projekt Kompetensutveckling med fokus på 
internationell kompetens

George Fells baggar prissätts utifrån sina avelsvär-
den (sammanvägda avelsvärden=Index).

Vackra Meatlinc-bagglamm till salu. Foto: George Fell

George Fell samarbetar med ytterligare 5 avelsuppfödare. En gång om året träffas de och 
väljer tillsammans ut vilka avelsbaggar som ska få verka i besättningarna.  Foto: George Fell


