
Avelsvärden för får
– så tolkar du dem rätt

Avelsvärden för våra renrasiga djur som finns med i 
Elitlamm beräknas två gånger per år.

Vid beräkningarna, som utförs av Svensk Mjölk, används 
BLUP-metodik för att kunna ta hänsyn inte bara till dju-
rets egen prestation utan också släktingars. På så vis får 
man en säkrare beräkning av varje individs genetiska 
kapacitet där man också minskar påverkan av miljö-
faktorer. Avelsvärdet är den bästa möjliga skattningen 
vi kan göra av ett djurs förmåga att lämna egenskaper 
vidare genom arv. Skillnaderna i arvbarhet medför att 
olika egenskaper kan vara lättare eller svårare att för-
ändra. Avelsvärdet i sig visar djurets genetiska kapaci-
tet i förhållande till övriga individer i populationen, och 
inom samma ras.

Basgrupper
Avelsvärden möjliggör för besättningen att se hur djuren ran-
kas inom rasen oavsett egenskap.
Basgruppen som djuren jämförs med för att beräkna avelsvär-
den är satt till ett år före körningen och fem år tillbaka.  
Djuren i basgruppen har medelavelsvärde 100.

Spridning
Avelsvärden möjliggör för besättningen att se hur djuren ran-
kas inom rasen oavsett egenskap. Egenskapens medelvärde för
rasen ligger på 100 med en spridning på 10. 
Det innebär att avelsvärden är beräknade så att man vet
att mellan avelsvärde 90 och 110, 80 och 120 respektive 70 och
130 ligger 67, 95 respektive 99 % av djuren.  

Relativtal
Avelsvärdena presenteras som relativtal och 100 motsvarar 
medelvärdet i RASENS basgrupp.
Observera värdet av en enhet i relativ tal skiljer sig mellan ra-
serna, vill du veta vad varje enhet är värd för din ras finns om-
räkningstabeller att tillgå. 

Säkerheter
Våra beräkningar av avelsvärden ger nya relativa tal efter varje 
körning. Värdena blir säkrare i takt med att djuret självt får fler 
registreringar, liksom alla dess släktingar. Det innebär att vär-
dena ändras över tid. Dock är det sällsynt med stora föränd-
ringar för en enskild individ mellan t.ex två körningar.
Ett avelsvärde för ett ungt djur kan komma att ändras efter att 
mer data rapporteras in från släktingar och avkommor. 
Baggen som betäckt många tackor, kanske i flera besättningar 
och därmed har stort antal avkommor får säkrare avelsvärden 
än ungbaggen som ännu inte är far till några lamm. 

Direkta och maternella avelsvärden – vad är skillnaden?
Direkta avelsvärden: beskriver individens egna anlag för egen-
skapen.
Maternella avelsvärden: beskriver anlag för egenskaper som
mor. Maternella avelsvärden beräknade för baggar beskriver
vad vi kan förvänta oss av baggens döttrar.

Högt eller lågt avelsvärde önskvärt?
•  Det beror på egenskapen!

Beroende på vilken egenskap man tittar på, kan såväl höga 
som låga värden vara
det mest önskvärda hos ett blivande avelsdjur. Tänk också på 
att vissa egenskaper kan vara intressanta att bibehålla på den 
nuvarande nivån, alternativt vill man dämpa genomslaget av 
egenskapen inom en viss ras.
Några exempel:

Avelsvärde för formklass: Djur med ett högt avelsvärde för 
formklass ger lamm som klassar sig bättre än genomsnittet 
för rasen.
Avelsvärde för fettgrupp: Djur med ett högt avelsvärde för 
fettgrupp ger lamm med för rasen hög fettansättning. Denna 
egenskap kan vara positiv eller negativ, beroende på rasens 
medeltal och avelsmål. Selektion kan ske för lägre eller högre 
fettansättning.
Avelsvärde för slakttillväxt: Djur med ett högt avelsvärde för 
slaktkroppstillväxt ger lamm med en högre köttillväxt än ge-
nomsnittet i rasen.

Tolkningsguide

Fakta om Elitlamm
Elitlamm Avel har funnits i mer än 50 år och var tidigare känt 
under namnet Fårkontrollen. Det är det svenska avels- och  här-
stamningsregistret för får och hos oss registreras mängder av 
uppgifter som används bland annat vid avelsvärdering av får.

Vi finns till för dig som är avelsintresserad och som vill ha full 
inblick i dina djurs härstamning, mönstringsresultat och pro-
duktionsresultat. Uppgifterna hjälper dig att välja ut rätt djur 
till avel.

Djuren och deras egenskaper registreras i Fårdataprogrammet 
Elitlamm. Läs mer under Elitlamm Produkter och hitta det alter-
nativ som passar dig bäst.

Kontakta oss på farkontroll@faravelsforbundet.com om du vill 
gå med eller få mer information.

www.faravelsforbundet.com

Fördelarna med BLUP:
• Möjliggör jämförelse av djur inom samma ras i olika be- 
 sättningar
• Möjliggör jämförelse av djur av samma ras men av olika  
 ålder
• All information från släktingar används vid beräkning- 
 arna
• Vid varje ny beräkning ändrar sig värdena beroende på  
 att fler djur och mer data kommer till, t.ex information  
 från djur som slaktats, mönstrats o.s.v 

Avelsvärden – verktyg för rasföreningarna
Med den nya avelsvärderingen kan vi dels, göra bättre urval av 
livdjur i den enskilda besättningen, dels påverka utvecklingen 
av våra raser på nationell nivå.
Via Elitlamm kan vi också ta fram relevant statistik för alla ra-
ser som ingår i beräkningarna. Rasföreningarna och uppfödar-
na får framöver möjligheter att titta på statistisk information 
om var en viss ras står genetiskt och egenskapsmässigt idag. 
Man kommer också att kunna följa den genetiska trenden av 
målmedvetet avelsarbete och se hur den egna rasen utvecklas 
över tid.
För att aveln verkligen ska kunna förändra rasegenskaperna till 
det bättre, krävs förutom god kännedom om var rasen befinner 
sig idag också att uppfödarna har gemensamma och tydliga 
avelsmål samt att urvalet verkligen baserar sig på avelsvärden.
Våra uppfödare går en spännande framtid till mötes, goda ex-
empel från andra länder som arbetat lång tid med  fåravel där  
urval baseras på avelsvärden visar på mätbara produktionsför-
bättringar inom en rad egenskapsområden
som ökar värdet för producenten (Källa: Norsk Sau og Geit, 
EBLEX-UK m.fl).
Det är naturligtvis fullt möjligt att över en längre tid påverka 
t.ex fruktsamhetsegenskaper, slaktkroppskonformation och 
pälsegenskaper inom en ras så att egenskapernas medelvärde 
inom rasen förbättras.

Årsredovisningar & Topplistor
Svenska Fåravelsförbundet kommer i samarbete med rasfören-
ingarna ta fram statistikunderlag som visar hur utvecklingen 
går i avelsarbetet inom olika raser. Man kommer att publicera 
årsvis statistiksammanställning för varje ras samt också topp-
listor över de bästa djuren, gällande avelsbaggar, avelstackor 
samt årslamm.
Statistiskt material bearbetas av Svensk Mjölk, redovisas inom 
AU och för rasföreningarna löpande under året.
 En större årsredovisning kommer att publiceras och göras till-
gänglig för alla medlemmar i SF.

Materialet kommer också att visas i Fårskötsel och  finnas till-
gängligt via fåravelsförbundets hemsida www.faravelsförbun-
det.com

Avelsvärden i Elitlamm
Arbetet med att anpassa vårt datasystem Elitlamm pågår för 
att kunna visa avelsvärden för alla renrasiga djur.
Sorteringsfunktioner där du enkelt kan skapa listor i stigande / 
fallande ordning sorterat på
avelsvärden för olika egenskaper underlättar läsningen av vär-
den. Detta kommer att öka din möjlighet att utvärdera din be-
sättnings djur och att enkelt rangordna dem inbördes för en 
viss egenskap.
Visningsfunktioner som markerar de 25% bästa / 25% sämsta 
djuren i besättningen sorterat på viss egenskap kommer också 
att finnas – detta för att öka överskådligheten ytterligare

I dagsläget anges avelsvärden för varje egenskap individuellt, 
inte som ett sammanvägt index.

Vill du veta mer?
Svenska Fåravelsförbundet kommer via sina distrikt, och ras-
föreningar att sprida mer information om avelsvärderingen 
med syfte att utbilda fårägare och uppfödare om avel, genetik 
och urval baserat på avelsvärdering. 

Vår utbildningssatsning inleds med start under 2012. Kurser 
och informationsträffar annonseras via tidningen Fårskötsel 
och på förbundets hemsida.

Mer information om avelsvärderingen, kontaktpersoner, infor-
mation från avelsutskottet (AU) i Svenska Fåravelsförbundet 
samt från rasföreningarna finns att läsa i tidningen Fårskötsel 
som ges ut till förbundets medlemmar. 
Du kan också besöka vår websida www.faravelsforbundet.com 
eller kontakta vårt kansli som gärna svarar på frågor kring Elit-
lamm, avel och avelsvärdering.

 Avelsvärde Andel av populationen
 < 70 0,5 %
 70 -80 2 %             
 80 -90 14 %
 90 – 110 67 %
 110-120 14 %      
 120-130 2 %
 >130 0,5 %

DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT JÄMFÖRA AVELSVÄRDEN 
MELLAN DJUR FRÅN OLIKA RASER! 

www.faravelsforbundet.com



De här avelsvärdena beräknar vi:
Avelsvärden för födelsevikt 
Födelsevikt-direkt1 –genetisk kapacitet för vikt vid födsel, base-
ras på födelsevikt. Värden >100 ger tyngre lamm än medelvär-
det för rasen medan värden >100 ger lättare lamm.
Födelsevikt-maternell2 – Tackans maternella förmåga (livmo-
derkapacitet), uttryckt genom lammens födelsevikt.

Avelsvärden för 60-dagars tillväxt
60 dagars tillväxt-direkt1 – genetisk kapacitet för tillväxt mel-
lan födsel och mönstring, baseras på 60 dagars vägning. Avels-
värden >100 ger djur som växer snabbare och som blir större.
60 dagars tillväxt-maternell2 – Tackans maternella förmåga-
mjölkproduktion och förmåga att ta hand om lammen-ut-
tryckt genom lammens 60 dagars tillväxt.

Avelsvärden för mönstringstillväxt & mönstringsklass
Mönstringstillväxt-direkt1 – genetisk kapacitet för tillväxt mel-
lan födsel och mönstring, baseras på mönstringsvikten. Avels-
värden >100 ger djur som växer snabbare och som blir större.
Mönstringstillväxt – maternell2 - Tackans maternella förmåga
– mjölkproduktion och förmåga att ta hand om lammen- ut-
tryckt genom lammens mönstringsvikt.
Mönstringsklass – genetisk kapacitet för kroppskonformation,
baseras på kroppsbedömning vid mönstringen enligt EU-
ROPskalan.
Djur med avelsvärden >100 för mönstringsklass förväntas
klassa sig högre vid mönstringen.

Avelsvärden för slakttillväxt & slaktklass
Slakttillväxt – genetisk kapacitet för tillväxt mellan födsel och
slakt, baseras på slaktkroppens vikt. Djur med avelsvärden 
>100 ger djur vars slaktkropp växer snabbare och som blir 
större.
Formklass – genetisk kapacitet för kroppskonformation, base-
ras på kroppsbedömning av slaktkroppen enligt EUROP skalan.
Djur med avelsvärden >100 för formklass förväntas klassa sig
högre vid slakt.
Fettklass – genetisk kapacitet för fettklass, baseras på fett-
klassningen vid slakt. Djur med avelsvärden <100 indikerar att 
djuret förväntas få en magrare slaktkropp, vilken kan nå höga 
slaktvikter utan att bli överfet. Värden >100 ger en fetare slakt-
kropp.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t. ex. kan ett negativt av-
elsvärde för fettgrupp vara önskvärt om man vill ha magrare
slaktkroppar.

Exempel på avelsvärden för födelsevikt och 60-dagarsvikt 
Födelsevikt – direkt 100
 Optimumvärde dvs varken
 extremt höga eller låga värden 
  är önskvärda 
Födelsevikt – maternell 100
 Optimumvärde dvs varken
 extremt höga eller låga värden  
 är önskvärda
60 dagars tillväxt – direkt 133
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet
60 dagars tillväxt - maternell 132
 Högt avelsvärde= bättre förmå- 
 ga att ge di och ta hand om av- 
 komman

Exempel på avelsvärden – pälsegenskaper 
Färg 100
 Beskrivande avelsvärde. Höga  
 avelsvärden ger mörkare djur  
 medan låga avelsvärden ger lju- 
 sare. 
Färgpoäng 121
 Höga avelsvärden=jämnare,  
 klarare och renare färg 
Lockstorlek 100
 Beskrivande avelsvärde. Höga  
 avelsvärden ger djur med större  
 lock än genomsnittet för rasen  
 medan låga avelsvärden ger lju- 
 sare.
Lockpoäng 132
 Höga avelsvärden= bättre lock- 
 form och jämn utbredning av  
 locken
Pälshårskvalitet 138
 Höga avelsvärden= lämplig  
 grovlek, hög glans och silkighet 
 Helhet 124
 Höga avelsvärden= utmärkt  
 pälsskinn 

Avelsvärden för ullegenskaper
Ullegenskaper/rya baserar sig på mätvärden från ullmönstring
av lamm. Följande avelsvärden för ullegenskaper har beräknats:

Ullängd – genetisk kapacitet för ullens längd.
Stapel – genetisk förmåga för att bilda jämna staplar.
Jämnhet – genetisk kapacitet för krusjämnhet (Beskriver hur 
jämn krusning samt ullängd och stapeltjocklek är).
Täthet – genetisk kapacitet för hur tätt ullfibrerna sitter.
Glans – genetisk kapacitet för att lämna glansig ull.
Krus – genetisk kapacitet för antal krus per 3 cm. Ju fler krus 
desto finfibrigare ull.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t ex är det inte önskvärt 
med för täta fällar vilket man kan få om man avlar för höga 
avelsvärden för täthet.

Exempel för avelsvärden – ullegenskaper 
Ullängd 115
 Höga avelsvärden=längre ullängd. 
Stapel 120
 Höga avelsvärden=jämnare  
 stapling. 
Jämnhet 118
 Höga avelsvärden=jämnare  
 krusning, ullängd och stapel- 
 tjocklek.
Täthet 100
 Optimumvärde. Varken för  
 höga eller för låga avelsvärden  
 önskvärda. Höga avelsvärden=  
 fler ullfibrer per yta
Glans 128
  Höga avelsvärden= hög glans
Krus 120
        Höga avelsvärden= krusigare  
 och mer finfibrig ull

Exempel på avelsvärden för slaktkroppsegenskaper
Mönstringstillväxt-direkt 138
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet 
Mönstringstillväxt -maternell 124
 Högt avelsvärde= bättre förmå- 
 ga att ge di och ta hand om av- 
 komman
Mönstringsklass 108
 Högt avelsvärde = bättre   
 kroppskonformation vid mönst- 
 ring
Slakttillväxt 135
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet på slaktkroppen
Formklass 107
 Högt avelsvärde = bättre   
 kroppskonformation vid slakt
Fettklass 93
 Lågt avelsvärde=magrare lamm

Avelsvärden för fruktsamhet
Kullstorlek – första kullen - visar genetisk kapacitet för att 
föda flera ungar i första kullen, baserar sig på kullstorlek vid 
födsel.
Kullstorlek – senare kullar – visar genetisk kapacitet för att
föda flera ungar i senare kullar, baserar sig på kullstorlek vid
2:a och senare kullar.
Kullstorlek första respektive senare kullar styrs av olika gener
varför det behövs två olika avelsvärden för egenskaperna.

Ett högt avelsvärde för kullstorlek visar den genetiska förmå-
gan att få fler ungar. Det är inte alltid önskvärt att avla för 
större och större kullar. Många raser har ett optimumvärde 
(tex gotlandsfårens avelsmål säger två födda lamm som opti-
mum medan finull har tre födda lamm). För att kunna använ-
da avelsvärden på rätt sätt vid urval krävs alltså kännedom 
om besättningens eller raspopulationens medelvärde och om 
detta har nått sitt optimum eller ej.

Avelsvärden för pälsegenskaper
Egenskaperna har uppmätts vid mönstring av lamm vid 110
dagars ålder. Följande avelsvärden för pälsegenskaper har be-
räknats:
Färg – genetisk kapacitet för färg, baserar sig på färg vid
mönstring.
Färgpoäng – genetisk kapacitet för färgens utbredning, klar-
het och renhet, baseras på färgpoäng vid mönstring.
Lockstorlek – genetisk kapacitet för lockstorlek, baseras på 
lockstorlek vid mönstring.
Lockpoäng – genetisk kapacitet för bättre lockform och jäm-
nare utbredning av locken, baseras på lockpoäng vid mönst-
ring.
Pälshårskvalitet – genetisk kapacitet för grovlek på pälshåret 
samt dess glans och silkighet.
Helhet – genetisk kapacitet för att lämna utmärkta pälsskinn.
En sammanvägning av samtliga pälsegenskaper, även kallad 
livdjurspoäng.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid. Exempel:  om man skulle 
väljer ut avelsdjur baserat på höga avelsvärden för färg och 
lockstorlek skulle det innebära mörkare djur med större lock 
vilket inte alltid är önskvärt.

Avelsvärden för ryaegenskaper
Ullegenskaper/rya baserar sig på mätvärden från ullmönstring 
av lamm. Följande avelsvärden för ullegenskaper har beräknats:
Ullängd – genetisk kapacitet för ull längd.

Stapel – genetisk förmåga att bilda jämna staplar.
Jämnhet – genetisk kapacitet för krusjämnhet ( jämnhet i krus-
ning samt ullängd och stapeltjocklek).
Täthet – genetisk kapacitet för hur tätt ullfibrerna sitter.
Kvalitet – genetisk kapacitet för styrkan hos ullen.
Glans – genetisk kapacitet för att lämna glansig ull.
Våg – genetisk kapacitet för antal våg per 5 cm.

Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t ex är det inte önskvärt
med för täta fällar vilket man kan få om man avlar för höga
avelsvärden på täthet.

Exempel på avelsvärden – ryaegenskaper 
Ullängd 115
 Höga avelsvärden=längre ullängd.. 
Stapel 120
 Höga avelsvärden=jämnare  
 stapling. 
Jämnhet 118
 Höga avelsvärden=jämnare  
 krusning, ullängd och stapel- 
 tjocklek.
Täthet 100
 Optimumvärde. Varken för  
 höga eller för låga avelsvärden  
 önskvärda. Höga avelsvärden=  
 fler ullfibrer per yta
Kvalitet 125
 Höga avelsvärden= stark ull och 
 liten förekomst av märghår och  
 dödhår.
Glans 128
 Höga avelsvärden= hög glans
Våg 100
 Höga avelsvärden= vågigare ull, 
 inte alltid önskvärd.

Nu går Lammtåget 2010
Nya verktyg ger nya möjligheter – bli en av de första att upptäcka 
Elitlamm Foder och Elitlamm Analys. Varmt välkommen!

Datum Tid Hållplats Amälan Telefon E-post

16 nov 18:30-22:00 Jämtland, Östersund Åsbygdens  
Naturbruksgymnasium

JiLU 063-14 73 70 gunilla.wallander@jll.se

17 nov 18:30-22:00 Västerbotten,  
Lövångerkyrkstad Storstugan

Mats Ängquist 070-2438349 mats@angquist.com

18 nov 19:00-22:30 Gotland,  
Lövsta Landsbygdsgymnasium

Anna Törnfelt 0737-072945 anna.tornfelt@gotlandica.se

22 nov 18:30-22:00 Dalarna,  
Krylbo Åvestadal Krylboskola

Karin Eriksson 0706-423410 karinkajsa@bredband.net

23 nov 14:00-18:00 Östergötland,  
Norrköping Scandic Nord

Karl-Johan 
Bönner

0706-179865 ostgotalamm@live.se

24 nov 18:30-22:00 Jönköping, Nässjö Träcentrum Anders Råsberg 0709-468119 anders.rasberg@telia.com

29 nov 18:00-21:30 Värmland, Kils arena Jonas Torstensson 0706-97 74 75 jonas.torstensson@fortum.com

30 nov 18:00-21:30 Skaraborg,  
Skövde, Ljungstorps bygdegård

Jesper  
Eggertsen

0501-60 58 46 jesper.eggertsen@lansstyrelsen.se

1 dec 18:00-21:30 Halland,  
Vinbergs Bygdegård Falkenberg

Elisabeth  
Giselsson

070-5694687 elisabeth.giselsson@lansstyrelsen.se 

6 dec 18:30-22:00 Kalmar,  
Ingelstorpgymnasiet, Smedby

Hushållnings- 
sällskapet

0480-15670 info.h@hush.se

7 dec 18:30-22:00 Skåne, Kristianstad Slakteriet. LRF Skåne 0413-559005 skanes.pf@lrf.se

i samarbete med

Inbjudan till 

Lammtåget
2010

– din besättning i fokus

Anmälan: Före respektive träff. I tabellen ovan hittar du kontaktuppgifter.



De här avelsvärdena beräknar vi:
Avelsvärden för födelsevikt 
Födelsevikt-direkt1 –genetisk kapacitet för vikt vid födsel, base-
ras på födelsevikt. Värden >100 ger tyngre lamm än medelvär-
det för rasen medan värden >100 ger lättare lamm.
Födelsevikt-maternell2 – Tackans maternella förmåga (livmo-
derkapacitet), uttryckt genom lammens födelsevikt.

Avelsvärden för 60-dagars tillväxt
60 dagars tillväxt-direkt1 – genetisk kapacitet för tillväxt mel-
lan födsel och mönstring, baseras på 60 dagars vägning. Avels-
värden >100 ger djur som växer snabbare och som blir större.
60 dagars tillväxt-maternell2 – Tackans maternella förmåga-
mjölkproduktion och förmåga att ta hand om lammen-ut-
tryckt genom lammens 60 dagars tillväxt.

Avelsvärden för mönstringstillväxt & mönstringsklass
Mönstringstillväxt-direkt1 – genetisk kapacitet för tillväxt mel-
lan födsel och mönstring, baseras på mönstringsvikten. Avels-
värden >100 ger djur som växer snabbare och som blir större.
Mönstringstillväxt – maternell2 - Tackans maternella förmåga
– mjölkproduktion och förmåga att ta hand om lammen- ut-
tryckt genom lammens mönstringsvikt.
Mönstringsklass – genetisk kapacitet för kroppskonformation,
baseras på kroppsbedömning vid mönstringen enligt EU-
ROPskalan.
Djur med avelsvärden >100 för mönstringsklass förväntas
klassa sig högre vid mönstringen.

Avelsvärden för slakttillväxt & slaktklass
Slakttillväxt – genetisk kapacitet för tillväxt mellan födsel och
slakt, baseras på slaktkroppens vikt. Djur med avelsvärden 
>100 ger djur vars slaktkropp växer snabbare och som blir 
större.
Formklass – genetisk kapacitet för kroppskonformation, base-
ras på kroppsbedömning av slaktkroppen enligt EUROP skalan.
Djur med avelsvärden >100 för formklass förväntas klassa sig
högre vid slakt.
Fettklass – genetisk kapacitet för fettklass, baseras på fett-
klassningen vid slakt. Djur med avelsvärden <100 indikerar att 
djuret förväntas få en magrare slaktkropp, vilken kan nå höga 
slaktvikter utan att bli överfet. Värden >100 ger en fetare slakt-
kropp.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t. ex. kan ett negativt av-
elsvärde för fettgrupp vara önskvärt om man vill ha magrare
slaktkroppar.

Exempel på avelsvärden för födelsevikt och 60-dagarsvikt 
Födelsevikt – direkt 100
 Optimumvärde dvs varken
 extremt höga eller låga värden 
  är önskvärda 
Födelsevikt – maternell 100
 Optimumvärde dvs varken
 extremt höga eller låga värden  
 är önskvärda
60 dagars tillväxt – direkt 133
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet
60 dagars tillväxt - maternell 132
 Högt avelsvärde= bättre förmå- 
 ga att ge di och ta hand om av- 
 komman

Exempel på avelsvärden – pälsegenskaper 
Färg 100
 Beskrivande avelsvärde. Höga  
 avelsvärden ger mörkare djur  
 medan låga avelsvärden ger lju- 
 sare. 
Färgpoäng 121
 Höga avelsvärden=jämnare,  
 klarare och renare färg 
Lockstorlek 100
 Beskrivande avelsvärde. Höga  
 avelsvärden ger djur med större  
 lock än genomsnittet för rasen  
 medan låga avelsvärden ger lju- 
 sare.
Lockpoäng 132
 Höga avelsvärden= bättre lock- 
 form och jämn utbredning av  
 locken
Pälshårskvalitet 138
 Höga avelsvärden= lämplig  
 grovlek, hög glans och silkighet 
 Helhet 124
 Höga avelsvärden= utmärkt  
 pälsskinn 

Avelsvärden för ullegenskaper
Ullegenskaper/rya baserar sig på mätvärden från ullmönstring
av lamm. Följande avelsvärden för ullegenskaper har beräknats:

Ullängd – genetisk kapacitet för ullens längd.
Stapel – genetisk förmåga för att bilda jämna staplar.
Jämnhet – genetisk kapacitet för krusjämnhet (Beskriver hur 
jämn krusning samt ullängd och stapeltjocklek är).
Täthet – genetisk kapacitet för hur tätt ullfibrerna sitter.
Glans – genetisk kapacitet för att lämna glansig ull.
Krus – genetisk kapacitet för antal krus per 3 cm. Ju fler krus 
desto finfibrigare ull.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t ex är det inte önskvärt 
med för täta fällar vilket man kan få om man avlar för höga 
avelsvärden för täthet.

Exempel för avelsvärden – ullegenskaper 
Ullängd 115
 Höga avelsvärden=längre ullängd. 
Stapel 120
 Höga avelsvärden=jämnare  
 stapling. 
Jämnhet 118
 Höga avelsvärden=jämnare  
 krusning, ullängd och stapel- 
 tjocklek.
Täthet 100
 Optimumvärde. Varken för  
 höga eller för låga avelsvärden  
 önskvärda. Höga avelsvärden=  
 fler ullfibrer per yta
Glans 128
  Höga avelsvärden= hög glans
Krus 120
        Höga avelsvärden= krusigare  
 och mer finfibrig ull

Exempel på avelsvärden för slaktkroppsegenskaper
Mönstringstillväxt-direkt 138
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet 
Mönstringstillväxt -maternell 124
 Högt avelsvärde= bättre förmå- 
 ga att ge di och ta hand om av- 
 komman
Mönstringsklass 108
 Högt avelsvärde = bättre   
 kroppskonformation vid mönst- 
 ring
Slakttillväxt 135
 Högt avelsvärde = högre till- 
 växthastighet på slaktkroppen
Formklass 107
 Högt avelsvärde = bättre   
 kroppskonformation vid slakt
Fettklass 93
 Lågt avelsvärde=magrare lamm

Avelsvärden för fruktsamhet
Kullstorlek – första kullen - visar genetisk kapacitet för att 
föda flera ungar i första kullen, baserar sig på kullstorlek vid 
födsel.
Kullstorlek – senare kullar – visar genetisk kapacitet för att
föda flera ungar i senare kullar, baserar sig på kullstorlek vid
2:a och senare kullar.
Kullstorlek första respektive senare kullar styrs av olika gener
varför det behövs två olika avelsvärden för egenskaperna.

Ett högt avelsvärde för kullstorlek visar den genetiska förmå-
gan att få fler ungar. Det är inte alltid önskvärt att avla för 
större och större kullar. Många raser har ett optimumvärde 
(tex gotlandsfårens avelsmål säger två födda lamm som opti-
mum medan finull har tre födda lamm). För att kunna använ-
da avelsvärden på rätt sätt vid urval krävs alltså kännedom 
om besättningens eller raspopulationens medelvärde och om 
detta har nått sitt optimum eller ej.

Avelsvärden för pälsegenskaper
Egenskaperna har uppmätts vid mönstring av lamm vid 110
dagars ålder. Följande avelsvärden för pälsegenskaper har be-
räknats:
Färg – genetisk kapacitet för färg, baserar sig på färg vid
mönstring.
Färgpoäng – genetisk kapacitet för färgens utbredning, klar-
het och renhet, baseras på färgpoäng vid mönstring.
Lockstorlek – genetisk kapacitet för lockstorlek, baseras på 
lockstorlek vid mönstring.
Lockpoäng – genetisk kapacitet för bättre lockform och jäm-
nare utbredning av locken, baseras på lockpoäng vid mönst-
ring.
Pälshårskvalitet – genetisk kapacitet för grovlek på pälshåret 
samt dess glans och silkighet.
Helhet – genetisk kapacitet för att lämna utmärkta pälsskinn.
En sammanvägning av samtliga pälsegenskaper, även kallad 
livdjurspoäng.
Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre 
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de 
flesta fall är önskvärt men inte alltid. Exempel:  om man skulle 
väljer ut avelsdjur baserat på höga avelsvärden för färg och 
lockstorlek skulle det innebära mörkare djur med större lock 
vilket inte alltid är önskvärt.

Avelsvärden för ryaegenskaper
Ullegenskaper/rya baserar sig på mätvärden från ullmönstring 
av lamm. Följande avelsvärden för ullegenskaper har beräknats:
Ullängd – genetisk kapacitet för ull längd.

Stapel – genetisk förmåga att bilda jämna staplar.
Jämnhet – genetisk kapacitet för krusjämnhet ( jämnhet i krus-
ning samt ullängd och stapeltjocklek).
Täthet – genetisk kapacitet för hur tätt ullfibrerna sitter.
Kvalitet – genetisk kapacitet för styrkan hos ullen.
Glans – genetisk kapacitet för att lämna glansig ull.
Våg – genetisk kapacitet för antal våg per 5 cm.

Positiva avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre
värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de
flesta fall är önskvärt men inte alltid, t ex är det inte önskvärt
med för täta fällar vilket man kan få om man avlar för höga
avelsvärden på täthet.

Exempel på avelsvärden – ryaegenskaper 
Ullängd 115
 Höga avelsvärden=längre ullängd.. 
Stapel 120
 Höga avelsvärden=jämnare  
 stapling. 
Jämnhet 118
 Höga avelsvärden=jämnare  
 krusning, ullängd och stapel- 
 tjocklek.
Täthet 100
 Optimumvärde. Varken för  
 höga eller för låga avelsvärden  
 önskvärda. Höga avelsvärden=  
 fler ullfibrer per yta
Kvalitet 125
 Höga avelsvärden= stark ull och 
 liten förekomst av märghår och  
 dödhår.
Glans 128
 Höga avelsvärden= hög glans
Våg 100
 Höga avelsvärden= vågigare ull, 
 inte alltid önskvärd.

Nu går Lammtåget 2010
Nya verktyg ger nya möjligheter – bli en av de första att upptäcka 
Elitlamm Foder och Elitlamm Analys. Varmt välkommen!

Datum Tid Hållplats Amälan Telefon E-post

16 nov 18:30-22:00 Jämtland, Östersund Åsbygdens  
Naturbruksgymnasium

JiLU 063-14 73 70 gunilla.wallander@jll.se

17 nov 18:30-22:00 Västerbotten,  
Lövångerkyrkstad Storstugan

Mats Ängquist 070-2438349 mats@angquist.com

18 nov 19:00-22:30 Gotland,  
Lövsta Landsbygdsgymnasium

Anna Törnfelt 0737-072945 anna.tornfelt@gotlandica.se

22 nov 18:30-22:00 Dalarna,  
Krylbo Åvestadal Krylboskola

Karin Eriksson 0706-423410 karinkajsa@bredband.net

23 nov 14:00-18:00 Östergötland,  
Norrköping Scandic Nord

Karl-Johan 
Bönner

0706-179865 ostgotalamm@live.se

24 nov 18:30-22:00 Jönköping, Nässjö Träcentrum Anders Råsberg 0709-468119 anders.rasberg@telia.com

29 nov 18:00-21:30 Värmland, Kils arena Jonas Torstensson 0706-97 74 75 jonas.torstensson@fortum.com

30 nov 18:00-21:30 Skaraborg,  
Skövde, Ljungstorps bygdegård

Jesper  
Eggertsen

0501-60 58 46 jesper.eggertsen@lansstyrelsen.se

1 dec 18:00-21:30 Halland,  
Vinbergs Bygdegård Falkenberg

Elisabeth  
Giselsson

070-5694687 elisabeth.giselsson@lansstyrelsen.se 

6 dec 18:30-22:00 Kalmar,  
Ingelstorpgymnasiet, Smedby

Hushållnings- 
sällskapet

0480-15670 info.h@hush.se

7 dec 18:30-22:00 Skåne, Kristianstad Slakteriet. LRF Skåne 0413-559005 skanes.pf@lrf.se

i samarbete med

Inbjudan till 

Lammtåget
2010

– din besättning i fokus

Anmälan: Före respektive träff. I tabellen ovan hittar du kontaktuppgifter.



Avelsvärden för får
– så tolkar du dem rätt

Avelsvärden för våra renrasiga djur som finns med i 
Elitlamm beräknas två gånger per år.

Vid beräkningarna, som utförs av Svensk Mjölk, används 
BLUP-metodik för att kunna ta hänsyn inte bara till dju-
rets egen prestation utan också släktingars. På så vis får 
man en säkrare beräkning av varje individs genetiska 
kapacitet där man också minskar påverkan av miljö-
faktorer. Avelsvärdet är den bästa möjliga skattningen 
vi kan göra av ett djurs förmåga att lämna egenskaper 
vidare genom arv. Skillnaderna i arvbarhet medför att 
olika egenskaper kan vara lättare eller svårare att för-
ändra. Avelsvärdet i sig visar djurets genetiska kapaci-
tet i förhållande till övriga individer i populationen, och 
inom samma ras.

Basgrupper
Avelsvärden möjliggör för besättningen att se hur djuren ran-
kas inom rasen oavsett egenskap.
Basgruppen som djuren jämförs med för att beräkna avelsvär-
den är satt till ett år före körningen och fem år tillbaka.  
Djuren i basgruppen har medelavelsvärde 100.

Spridning
Avelsvärden möjliggör för besättningen att se hur djuren ran-
kas inom rasen oavsett egenskap. Egenskapens medelvärde för
rasen ligger på 100 med en spridning på 10. 
Det innebär att avelsvärden är beräknade så att man vet
att mellan avelsvärde 90 och 110, 80 och 120 respektive 70 och
130 ligger 67, 95 respektive 99 % av djuren.  

Relativtal
Avelsvärdena presenteras som relativtal och 100 motsvarar 
medelvärdet i RASENS basgrupp.
Observera värdet av en enhet i relativ tal skiljer sig mellan ra-
serna, vill du veta vad varje enhet är värd för din ras finns om-
räkningstabeller att tillgå. 

Säkerheter
Våra beräkningar av avelsvärden ger nya relativa tal efter varje 
körning. Värdena blir säkrare i takt med att djuret självt får fler 
registreringar, liksom alla dess släktingar. Det innebär att vär-
dena ändras över tid. Dock är det sällsynt med stora föränd-
ringar för en enskild individ mellan t.ex två körningar.
Ett avelsvärde för ett ungt djur kan komma att ändras efter att 
mer data rapporteras in från släktingar och avkommor. 
Baggen som betäckt många tackor, kanske i flera besättningar 
och därmed har stort antal avkommor får säkrare avelsvärden 
än ungbaggen som ännu inte är far till några lamm. 

Direkta och maternella avelsvärden – vad är skillnaden?
Direkta avelsvärden: beskriver individens egna anlag för egen-
skapen.
Maternella avelsvärden: beskriver anlag för egenskaper som
mor. Maternella avelsvärden beräknade för baggar beskriver
vad vi kan förvänta oss av baggens döttrar.

Högt eller lågt avelsvärde önskvärt?
•  Det beror på egenskapen!

Beroende på vilken egenskap man tittar på, kan såväl höga 
som låga värden vara
det mest önskvärda hos ett blivande avelsdjur. Tänk också på 
att vissa egenskaper kan vara intressanta att bibehålla på den 
nuvarande nivån, alternativt vill man dämpa genomslaget av 
egenskapen inom en viss ras.
Några exempel:

Avelsvärde för formklass: Djur med ett högt avelsvärde för 
formklass ger lamm som klassar sig bättre än genomsnittet 
för rasen.
Avelsvärde för fettgrupp: Djur med ett högt avelsvärde för 
fettgrupp ger lamm med för rasen hög fettansättning. Denna 
egenskap kan vara positiv eller negativ, beroende på rasens 
medeltal och avelsmål. Selektion kan ske för lägre eller högre 
fettansättning.
Avelsvärde för slakttillväxt: Djur med ett högt avelsvärde för 
slaktkroppstillväxt ger lamm med en högre köttillväxt än ge-
nomsnittet i rasen.

Tolkningsguide

Fakta om Elitlamm
Elitlamm Avel har funnits i mer än 50 år och var tidigare känt 
under namnet Fårkontrollen. Det är det svenska avels- och  här-
stamningsregistret för får och hos oss registreras mängder av 
uppgifter som används bland annat vid avelsvärdering av får.

Vi finns till för dig som är avelsintresserad och som vill ha full 
inblick i dina djurs härstamning, mönstringsresultat och pro-
duktionsresultat. Uppgifterna hjälper dig att välja ut rätt djur 
till avel.

Djuren och deras egenskaper registreras i Fårdataprogrammet 
Elitlamm. Läs mer under Elitlamm Produkter och hitta det alter-
nativ som passar dig bäst.

Kontakta oss på farkontroll@faravelsforbundet.com om du vill 
gå med eller få mer information.

www.faravelsforbundet.com

Fördelarna med BLUP:
• Möjliggör jämförelse av djur inom samma ras i olika be- 
 sättningar
• Möjliggör jämförelse av djur av samma ras men av olika  
 ålder
• All information från släktingar används vid beräkning- 
 arna
• Vid varje ny beräkning ändrar sig värdena beroende på  
 att fler djur och mer data kommer till, t.ex information  
 från djur som slaktats, mönstrats o.s.v 

Avelsvärden – verktyg för rasföreningarna
Med den nya avelsvärderingen kan vi dels, göra bättre urval av 
livdjur i den enskilda besättningen, dels påverka utvecklingen 
av våra raser på nationell nivå.
Via Elitlamm kan vi också ta fram relevant statistik för alla ra-
ser som ingår i beräkningarna. Rasföreningarna och uppfödar-
na får framöver möjligheter att titta på statistisk information 
om var en viss ras står genetiskt och egenskapsmässigt idag. 
Man kommer också att kunna följa den genetiska trenden av 
målmedvetet avelsarbete och se hur den egna rasen utvecklas 
över tid.
För att aveln verkligen ska kunna förändra rasegenskaperna till 
det bättre, krävs förutom god kännedom om var rasen befinner 
sig idag också att uppfödarna har gemensamma och tydliga 
avelsmål samt att urvalet verkligen baserar sig på avelsvärden.
Våra uppfödare går en spännande framtid till mötes, goda ex-
empel från andra länder som arbetat lång tid med  fåravel där  
urval baseras på avelsvärden visar på mätbara produktionsför-
bättringar inom en rad egenskapsområden
som ökar värdet för producenten (Källa: Norsk Sau og Geit, 
EBLEX-UK m.fl).
Det är naturligtvis fullt möjligt att över en längre tid påverka 
t.ex fruktsamhetsegenskaper, slaktkroppskonformation och 
pälsegenskaper inom en ras så att egenskapernas medelvärde 
inom rasen förbättras.

Årsredovisningar & Topplistor
Svenska Fåravelsförbundet kommer i samarbete med rasfören-
ingarna ta fram statistikunderlag som visar hur utvecklingen 
går i avelsarbetet inom olika raser. Man kommer att publicera 
årsvis statistiksammanställning för varje ras samt också topp-
listor över de bästa djuren, gällande avelsbaggar, avelstackor 
samt årslamm.
Statistiskt material bearbetas av Svensk Mjölk, redovisas inom 
AU och för rasföreningarna löpande under året.
 En större årsredovisning kommer att publiceras och göras till-
gänglig för alla medlemmar i SF.

Materialet kommer också att visas i Fårskötsel och  finnas till-
gängligt via fåravelsförbundets hemsida www.faravelsförbun-
det.com

Avelsvärden i Elitlamm
Arbetet med att anpassa vårt datasystem Elitlamm pågår för 
att kunna visa avelsvärden för alla renrasiga djur.
Sorteringsfunktioner där du enkelt kan skapa listor i stigande / 
fallande ordning sorterat på
avelsvärden för olika egenskaper underlättar läsningen av vär-
den. Detta kommer att öka din möjlighet att utvärdera din be-
sättnings djur och att enkelt rangordna dem inbördes för en 
viss egenskap.
Visningsfunktioner som markerar de 25% bästa / 25% sämsta 
djuren i besättningen sorterat på viss egenskap kommer också 
att finnas – detta för att öka överskådligheten ytterligare

I dagsläget anges avelsvärden för varje egenskap individuellt, 
inte som ett sammanvägt index.

Vill du veta mer?
Svenska Fåravelsförbundet kommer via sina distrikt, och ras-
föreningar att sprida mer information om avelsvärderingen 
med syfte att utbilda fårägare och uppfödare om avel, genetik 
och urval baserat på avelsvärdering. 

Vår utbildningssatsning inleds med start under 2012. Kurser 
och informationsträffar annonseras via tidningen Fårskötsel 
och på förbundets hemsida.

Mer information om avelsvärderingen, kontaktpersoner, infor-
mation från avelsutskottet (AU) i Svenska Fåravelsförbundet 
samt från rasföreningarna finns att läsa i tidningen Fårskötsel 
som ges ut till förbundets medlemmar. 
Du kan också besöka vår websida www.faravelsforbundet.com 
eller kontakta vårt kansli som gärna svarar på frågor kring Elit-
lamm, avel och avelsvärdering.

 Avelsvärde Andel av populationen
 < 70 0,5 %
 70 -80 2 %             
 80 -90 14 %
 90 – 110 67 %
 110-120 14 %      
 120-130 2 %
 >130 0,5 %

DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT JÄMFÖRA AVELSVÄRDEN 
MELLAN DJUR FRÅN OLIKA RASER! 

www.faravelsforbundet.com


