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Förord
LRF Kött har beviljat Hushållningssällskapet i Jönköping, i samarbete med Glada Fåret,
pengar till ett projekt i syfte att få fram fler produktionstackor som kan leverera lamm till slakt
under våren. Uppdraget ingår som en av Gimrarnas åtagande i Handlingsplan lamm.
LRF Kött är en branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas
lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.
Hushållningssällskapet är samlingsnamnet för regionalt baserade, fristående och
kunskapsinriktade organisationer som arbetar för utveckling av landsbygden.
Glada Fåret är ett enskilt företag som arbetar med kompetensutveckling inom
lammproduktionen.
Gimrarna är en ideell förening för lammrådgivare i Sverige där Birgit Fag och Titti Strömne är
medlemmar.

Inledning
Den här skriften vänder sig till dig som har för avsikt att starta eller utöka en produktion av
slaktlamm för leverans av lamm under våren, så kallad vårlammproduktion. Den tar inte upp
lammproduktion med korsningar av lamm som i första hand är avsedda för att producera ull
eller skinn.
Skriften beskriver hur du kan bedriva uppfödning enligt olika avelsmodeller, olika egenskaper
hos de raser som är vanliga inom vårlammproduktionen och hur du kan använda
avelsvärden. Du hittar även några gårdsexempel, en checklista för inköp av livdjur samt
referenser och länkar till mer information.
Som komplement till skriften finns också en film med ett gårdsexempel samt en särskild
checklista för inköp av avelsdjur.
Du som ska starta lammproduktion bör först förvissa dig om att det finns en efterfrågan på
det du vill sälja. Tidpunkten för kampanjer ändras mellan åren så det är bra att hålla sig
uppdaterad om vad marknaden efterfrågar.
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Den optimala
produktionstackan

Raser
Exempel på viktiga egenskaper hos några
raser som är lämpliga för
korsningsproduktion. Variationerna i
uppfödningsresultat och levande vikt
varierar mycket mellan olika besättningar
med samma ras. Flera rasföreningar har
bidragit med material för att beskriva sina
raser. Innehållet i texten är därför inte
enhetligt. Det finns ingen officiell statistik
över hur många djur av varje ras vi har
totalt i Sverige.

I vårlammproduktionen vill man ha många
friska lamm som växer snabbt och ger bra
slaktkroppar. Samtidigt vill man inte att
tackorna ska vara för stora eftersom de då
äter mycket foder och blir jobbiga att
hantera. Ingen ras har all de önskvärda
egenskaperna. En kombination av raser är
därför att föredra.
När man avlar i en korsningsbesättning
med lamning under december till januari är
målet att få en tacka som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finull

Snabbt når sin vuxenvikt och tidigt kan
komma i full produktion
Har god aptit och god
foderomvandlingsförmåga
Har en vuxenvikt på 65-75 kg för att
inte kosta för mycket i underhåll
Kan brunsta i augusti och bli dräktig
med minst 2 foster
Har lätta lamningar som innebär
minimal arbetsinsats
Har god förmåga att ta hand om sina
lamm
Bra juver- och spenform med god
hållbarhet och utan övertaliga spenar
Har hög mjölkavkastning
Ger tillräckligt många säljbara lamm
helst 2 eller 3 stycken
Har god motståndskraft mot sjukdomar
Håller många år, gärna minst 6 år

Svensk Finull är ett lantrasfår med hög
fruktsamhet, hög mjölkproduktion och
goda modersegenskaper. Tackorna kan
gå i brunst året om. Finullsfåret är den
fårras i Sverige som producerar högst
sammanlagd lammvikt per tacka och år.
Lamningarna underlättas av den
triangulära och nätta huvudformen. Såväl
tackor som baggar saknar horn.
Rygglinjen är rak, svansen är kort, benen
smala och djuren rör sig smidigt vilket ger
ett gracilt intryck. Vuxenvikten för tackor är
50 - 75 kg och för baggar 75 – 100 kg,
men stora variationer förekommer. Finull
finns i färgvarianterna vit, svart och brun. I
medeltal föder en tacka upp 2,01 lamm
enligt Elitlamm 2018.
Djuren är nyfikna, sociala och tillgivna med
livligt temperament. De är goda
fodersökare och har förmågan att, utanför
dräktighets- och digivningsperioder,
livnära sig på magrare beten och hagmark
och lämpar sig därför väl till
landskapsvård. Värdefulla egenskaper är
Finullsfårens ”fyra ben”: den unika ullen,
de mjuka skinnen, det möra och smakliga
köttet samt de goda
reproduktionsegenskaperna.

Ofta väljer man en tacka av lantrastyp som
uppfyller många av egenskaperna som
spaltats ovan och korsar henne med en
bagge med egenskaer som kompletterar
lantrastackan. Vi börjar med att presentera
några av de vanligaste raserna och deras
egenskaper som har extra stor betydelse i
vårlammproduktionen.

Finullstackor används ofta i
treraskombinationer där modern består av
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50 % finull och 50 % dorset just på grund
av sina goda reproduktionsegenskaper,
medan andra raser får bidra med stora
kroppar. Något att se upp med då är dock
raser med stort huvud, då det kan bli
problem vid lamningen eftersom
finullstackan är relativt sett liten och är
"byggd för" att föda lamm med små, nätta
huvuden. Finull x dorset är troligen den
absolut vanligaste
korsningskombinationen på mödernet i
vårlammproduktion med treraskorsning.

lamm vid rätt tidpunkt samt utnyttja
korsningseffekten är finull-dorset en
lämplig raskombination på mödernet i
vårlammproduktionen.
Det finns inga officiella uppgifter i Elitlamm
om fruktsamheten för dorset.
Korsningstackor av finull-dorset ger ca 1,8
uppfödda lamm per tacka. Vuxenvikten för
tackor är 65 – 90 kg och för baggar 100 –
125 kg.

Källa: Bland annat material från
Föreningen Svenska Finullsfår, Emma
Styhr

Dorset med god exteriör. Foto:Titti Strömne

Texel
Texel är en utpräglad köttras med bra
kroppsform och tillväxt. Den används
därför mycket som faderras inom
vårlammproduktionen. Det är troligen den
vanligaste faderrasen i
treraskorsningssystem. Den passar även i
tvåraskorsningssystem med till exempel
finull. Antalet uppfödda lamm per tacka är
1,38 vilket är lägre än genomsnittet för
tackor enligt Elitlamm 2018. Texel har en
ganska årstidsbunden brunst och passar
därför sämre som ren ras i
vårlammproduktionen. Texel är goda
foderomvandlare.

Foto: från Lammproducenternas hemsida

Dorset
Dorset har den goda egenskapen att
kunna brunsta året runt och rasen
används därför mycket ofta av
producenter som levererar slaktlamm
under våren.
Andra positiva egenskaper med dorset
som moderras är den höga
mjölkavkastningen i början av laktationen.
Dorset ger lamm med hög tillväxt och god
kroppsform. Slaktmognaden inträffar vid
förhållandevis låg vikt. Dorsettackor är
därför lämpliga för att producera lamm
som slaktas vid 10 – 12 veckors ålder.
Slaktvikten kan då variera mellan 15 och
24 kg. Antalet lamm som föds per tacka är
lägre än för finull. För att få optimalt antal

Det finns både vit och blå texel. Vit är
vanligast. Vuxna tackor väger 75 – 90 kg
och baggar 110 – 140 kg. Texel är den
vanligaste köttrasen i Sverige. Det finns
djur av olika typer inom rasen. De olika
typerna passar för olika
uppfödningsmodeller.
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Texel är den vanligaste faderrasen i
treraskorsningar där tackorna är
korsningar av till exempel
finull/rya/gotlandsfår och dorset/suffolk.
Texel är en lugn och lätthanterlig ras som
är lätt att stängsla in på beten. Texel har
vit ull, svart nos och svarta klövar, saknar
horn och är ullfri på ben och huvud. Vuxna
tackor väger 75-95 kg och baggar 110-130
kg. Varje tacka får i genomsnitt 1,38
uppfödda lamm enligt Elitlamm, 2018.
Ryggen skall vara lång; rak och
muskelfylld med ett brett väl-avrundat
kors. Låren skall vara djupa, breda och
med stor muskelmassa. Innanlårspartiet
skall vara väl utfyllt. Bogen: skall vara väl
ansatt med god muskelmassa. Kroppen
skall vara djup, rymlig och harmonisk.
Benen skall vara parvis parallella, vara
välställda och djuret skall ha en bra gång.
Raka hasor och veka kotor är ej önskvärt.
Klövarna skall vara svarta. Juvret skall
vara välformat och av passande storlek
med lagom stora och välplacerade spenar.
Särskilt välmusklade baggar passar bäst i
produktion av extremt snabbväxande
lamm, primörlamm. Baggar som av mer
öppen typ passar bäst för produktion av
beteslamm.

85kg och baggarna 90-105kg. Dorperfår
ömsar sin ull spontant. Rasen blir allt
vanligare i korsningsprogram som faderras
i produktionsbesättningar, men ibland
även som korsning med framför allt finull
eller gotlandsfår på mödernet. Tackan blir
tidigt könsmogen, brunstar utanför
“normal” säsong från juli till februari och
kan under en tvåårsperiod producera tre
kullar med i snitt 1,7 lamm per tacka.
Förlossningsproblem är ovanliga eftersom
dorpern föder ett relativt litet lamm.
Lammen föds livskraftiga och växer
snabbt. Djuren är starka och väl musklade.
Det finns två olika linjer, en från Canada
och en från Australien Båda har sitt
ursprung i sydafrikansk dorper.

Dorpertacka 1,5 år. Foto: Lolo Sörelius

Suffolk
Suffolk är ett av de största fåren vi har i
Sverige där tackorna väger 80 – 100 kg
och baggarna 120 – 140 kg. Suffolk är en
av de vanligaste faderraserna i svensk
lammköttproduktion. Utpräglad köttras
med snabb tillväxt för lammen och hög
köttansättning. Kroppen är beige, huvud
och ben är svarta. Huvudet är smalt,
svansen lång, öronen stora och hängande.
Tackorna förväntas kunna brunsta från juli
- januari. Formen på huvud och bringa
sägs, av rasförespråkare, ge lätta
lamningar. I medeltal föder en tacka upp
1,52 lamm enligt Elitlamm 2018.
Suffolkfåren har ett livligt temperament

Texel. Foto: Anders Gunnarsson

Dorper
Sydafrikansk köttras som är ett medelstort
vitt får med svart huvud och hals (Dorper)
eller ett helvitt får (Vit Dorper). Dorper och
vit dorper är två olika raser som inte får
korsas i renrasaveln. Tackorna väger 70-
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(åtminstone tycker många det i jämförelse
med texel). www.suffolk.se samt
facebooksidan suffolk gruppen.

Shropshire
Shropshire är lugna, lätthanterliga, tysta
djur med stark flockinstinkt. De brunstar
under större delen av året. Tackans
vuxenvikt bör vara 65 – 80 kg. Baggar
väger 100 – 120 kg. Shropshire är vita.
Endast nos och en mindre del av benen är
ullfria och genomgående svarta eller
bruna. Shropshire har en lång ullbeklädd
svans och medelstora öron.
Shropshiretackor har sällan
förekommande juverinflammationer och
välutfodrade tackor skall ha lätta
lamningar. God tillväxt i förhållande till
rasens storlek ger tidig slaktmognad. Låg
foderförbrukning för underhållsvikt av
vuxna djur. Lång produktiv livslängd.

Källor: Bohuslamm (även bilder) och Elitlamm

Oxford Down
Oxford down är en utpräglad köttras med
ursprung i Storbritannien. De är stora och
snabbvuxna, beige eller vit i färgen.
Baggar kan väga upp till 200 kg och
tackan 85 – 105 kg och därmed är den en
av de tyngsta fårraserna. Lämplig som
faderras. Oxford down har rikligt med ull,
är hornlösa och har lång svans. Kroppen,
kinderna och pannan är täckt med vit ull.
Resten av kroppen är mörk. Tackorna har
bra modersegenskaper. Det finns inga
uppgifter om produktionsresultat i Elitlamm
eftersom rasen är liten till antalet. Enligt
Lammproducenterna.se föder tackan upp
1,6 lamm i snitt.

Det finns inga uppgifter om
produktionsresultat i Elitlamm eftersom
rasen är liten till antalet. Rasföreningen är
vilande i skrivande stund.

Shropshire. Foto: Maria Hutchinson

Ostfriesiskt mjölkfår
Hög mjölkavkastning och hög fruktsamhet.
Långsmalt huvud med hängande öron. Ett
kännetecken är den långa, ullfria svansen.
Den vanligaste färgen är vit men det finns
även bruna och svarta mjölkfår. Tillväxten
är hög men kroppsformen mindre fyllig.
Rasen används ibland inom fyrraskorsning
för att öka mjölkproduktionen hos tackorna
och för att inte lammen ska bli slaktmogna
vid för låg vikt.

Foto: från Lammproducenternas hemsida
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Källa där inget annat anges: Boken Får av Erik
Sjödin, Fårskötsel, Wikipedia och Elitlamm

Gotlandsfår. Foto: Margareta Håård

Sveafår
Sveafåret har sitt ursprung i korsning med
finull, texel och ostfriesiskt mjölkfår.
Sveafår har varit en egen ras men är
numera så få till antalet att de inte längre
betraktas som en ras i Elitlamm.
Tackorna väger ca 100 kg och baggarna
ca 130 kg. Kännetecknande för rasen är
mycket hög tillväxt. Lammen blir
slaktmogna vid hög vikt.
Mjölkavkastningen är hög. Tackorna föder
i snitt 2,6 lamm. Tackorna kan brunsta året
runt och passar bra i korsning med texel
eller dorper.

Mjölkrasfår. Foto: taget från Fåravelsförbundets
hemsida

Gotlandsfår
Gotlandsfåret föds svart men blir grått efter
några månader. Brunsten är starkt
årstidsbunden även om det finns
besättningar med lamning i februari. I
korsning med dorset kan tackorna också
brunsta utanför ordinarie säsong.
Tackorna har lätta lamningar, tar väl hand
om sina lamm och medelgod fruktsamhet;
1,84 födda och 1,69 uppfödda lamm per
tacka enligt Elitlamms statistik 2018.
Från två års ålder föder tackorna två lamm
men trillingfödslar är vanliga. Gotlandsfår
fungerar bra i korsningsproduktion som
moderras. Vuxenvikten för tackor är 60 –
70 kg och för baggar 90 – 100 kg.

Källa: Björn Jonsson, Norrbro Fårgård

Sveafår. Foto: Björn Jonsson

Leicester
Leicester tackorna producerar
snabbväxande lamm med god
köttansättning. Mjölkproduktionen är god
och tackan föder upp ca 1,5 lamm per
tacka. Ingen statistik finns tillgänglig i
Elitlamm. Rasen präglas av god hälsa och
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tackorna lammar lätt. Kroppsbyggnaden är
kraftig, huvudet ganska smalt och svansen
halvlång. Tackorna väger 70 – 90 kg och
baggarna 100 – 120 kg.

Även inom ras finns det mycket stora
skillnader mellan olika får. Detta gäller
framför allt tillväxt, fruktsamhet och
kroppsform vid slakt.

Avel
Generna sätter gränser för vad ett djur kan
producera. Med utfodring och skötsel
försöker vi nå dessa gränser. Med
avelsarbetet flyttar vi gränserna.
Generna har stor betydelse för de olika
egenskaperna hos fåren. Men hur
egenskaperna tar sig uttryck beror också
på miljön. Arv och miljö samspelar. Till
exempel beror lammets tillväxthastighet
både av generna från baggen och tackan
men också av hur mycket mjölk och foder
lammet äter och vilka sjukdomar och
parasiter det utsätts för.

Leicester Foto: Karin Granström

Border Leicester
Det finns ett fåtal djur av rasen Border
Leicester. Rasen infördes till Sverige för
några år sedan i form av embryoimport.
Vid uppstarten var de främst tänkta att
användas som korsningsmödrar i
höstlammproduktionen. Troligen kan de
även passa i korsning med finull eller
dorset för produktion av tackor i
treraskorsning. Enligt Border Leicesters
hemsida i Storbritannien är vuxenvikten för
tackor 90 – 120 kg och för baggar 140 –
175 kg. Därmed är rasen en av de tyngsta.

Avel är att välja djuren med bäst
egenskaper och föra dessa goda
egenskaper vidare till de avkommor som i
sin tur ska användas som avelsdjur.
Därmed flyttar du gränsen för djurens
genetiska kapacitet. Egenskaperna måste
vara ärftliga om aveln ska gå framåt. För
att kunna välja rätt djur till rekrytering
behöver djuren vara individuellt märkta
och du behöver föra anteckningar över de
egenskaper du vill förbättra. Vidare måste
det finnas skillnader mellan de olika djuren
i din besättning så att det går att välja de
bästa.
Blanda inte ihop avelsarbete och vässad
produktion. Avelsarbetet bedrivs endast i
de besättningar där du väljer vilka djur
som ska bli avelsdjur. I de besättningar
där alla lamm går till slakt sker inget
avelsarbete. Däremot vässar du din
produktion genom att välja bort de sämsta
mödrarna och baggarna och behålla de
bästa. Detta är ett viktigt arbete för att
förbättra din besättning. Det är också
värdefullt att du som föder upp alla dina

Foto: Taget från Border Leicester Sheep Breeders
hemsida

9

lamm till slakt har en återkoppling av dina
produktionsresultat till den besättning där
du köper dina livdjur. Då bidrar du med
värdefull information till hens avelsarbete.
Ett sätt är att både du och besättningen du
köper livdjur från är med i
fåravelsprogrammet Elitlamm.

släktskap, miljöfaktorer, arvbarheter och
genetiska samband mellan egenskaperna
kan man få fram sannolikheter för ett djurs
avelsvärde. Allt bygger på vad vi
rapporterar in i Elitlamm. Programmet gör
en jämförelse mellan olika baggars
resultat, du kan få avelsvärden som visar
de genetiska skillnaderna mellan olika
baggar, tackor och lamm och även kort
över tackans samlade resultat genom
åren.

Avelsvärde
I fårkontrollprogrammet Elitlamm finns en
avelsvärdering för flera av våra raser och
numera även avelsvärden för flera
korsningsdjur. Avelsvärdena beräknas
genom att väga ihop noteringar om det
aktuella djuret och dess släktingar samt
deras miljö. Beräkningarna utgår från en
statistisk modell där både det som nedärvs
och de olika miljöfaktorer som t ex
besättning, kön, ålder, år med mera ingår.
Avelsvärdena är unika för svenska får och
har anpassats till vårt sätt att föda upp
dem. Avelsvärdet ger en indikation på vad
man kan förvänta sig att baggarna och
tackorna kommer att nedärva till sina
avkommor. Avelsvärden ska användas
som ett hjälpmedel vid val av livdjur.
Medelvärdet för jämförelsegruppen är 100.
Avelsvärdena räknas om 2 gånger per år
för alla djur. Alla djur får därför nya
avelsvärden när deras avkommor och
andra släktingar bidrar med nya resultat.

Korsning 50 % Gotlandsfår x 50 % dorper. Foto: Mia
Heathman

Sätt upp egna mätbara avelsmål
•
•
•
•

•
•
•

•

Sätt uppmätbara egna avelsmål för din
djurhållning. Till exempel:
Minst 1 uppfött lamm per ungtacka
som släpps till bagge.
Minst 2 uppfödda lamm per äldre tacka
som släpps till bagge.
Minst 95 % av alla tackor som släpps
till bagge ska bli dräktiga på första
brunsten.
Max 5 % av tackorna och deras lamm
behöver assistans vid lamning.
Max 17 % rekrytering det vill säga
tackorna blir i snitt 7 år.
Slaktklara lamm inom 90 dagar efter
lamning (motsvarar ca 400 gram
tillväxt per dag).
Slaktvikt minst 21 kg, kroppsform minst
U inom rätt fettgrupp.

Säkerhet
Varje djurs avelsvärde för en egenskap
åtföljs av ett värde för säkerhet.
Säkerheten är ett mått på hur mycket
information som ligger bakom avelsvärdet.
Säkerheten visas som ett mått mellan 0
och 1 där 1 motsvarar 100 % säkerhet.
Säkerheten varierar beroende på om
individen har:

Lamm som föds upp i olika miljöer är svåra
att jämföra, liksom lamm som fötts under
en lamning som är utsträckt i tiden. Det är
därför man beräknar avelsvärden. Genom
statistiska beräkningar som tar hänsyn till
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•
•
•
•

Hur kan man använda avelsvärden i
avelsarbetet

egna registreringar för t ex en vägning
eller inte
egna avkommor med registreringar
om det finns avkommor i flera
besättningar
egenskapens arvbarhet

När man ska välja vilken bagge man ska
kombinera med vilka tackor kan man ha
hjälp av avelsvärdena.
Avelsvärden över 100 innebär att djuren
har ett högre avelsvärde än genomsnittet
för rasen. Man behöver inte alltid välja
toppdjuren för att förbättra den egna
besättningens djur. Om man till exempel
har tackor med ett genomsnittligt
avelsvärde på 94 för mönstringstillväxt
förbättrar alla baggar med avelsvärden på
95 eller högre. Vill man behålla en
egenskap som den är, t.ex. fruktsamhet,
är det bra att välja livlamm med avelsvärde
kring 100.

Avelsvärde för olika raser och
korsningsdjur
För att avelsvärden ska kunna beräknas
för en egenskap behöver den registreras i
Elitlamm i tillräckligt stor mängd. Varje ras
beräknas för sig (inom rasen). Det går inte
att jämföra ett avelsvärde för en ras med
ett avelsvärde för en annan. Avelsvärden
beräknas för följande tio raser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gotlandsfår
Leicester
Finull
Rya
Texel
Suffolk
Dorset
Oxford down
Shropshire
Jämtlandsfår

Kombinationen mellan en bagge och en
tacka är viktig. Ett lågt avelsvärde hos en
tacka kan kompenseras av ett högre
avelsvärde hos baggen.
I de flesta fall är ett högt avelsvärde bra
(exempelvis hög slakttillväxt), men inte för
alla. För fruktsamhetsegenskaperna t ex.
är inte detta alltid bra eftersom fler födda
lamm kan leda till större kullar än vad
tackan klarar av att föda upp själv. Även
för egenskapen fettgrupp behöver ett högt
avelsvärde inte alltid vara positivt. Djur
med avelsvärde högre än 100 innebär att
det är större risk att avkommorna blir
fetare än genomsnittet vid slakt.

Från och med 2018 beräknas även
avelsvärden för de flesta korsningsdjuren.
För djur med till exempel mer än 25 %
inslag av gotlandsfår, leicester, dorper och
allmogefår räknas dock inga avelsvärden.
Komihåg att avelsvärden bara går att
jämföra för djuren i samma ras. I det här
avseendet räknas även korsningsdjuren
som en ”ras”. Om du till exempel har både
finullstackor och korsningstackor finull x
dorset kan du inte jämföra dessa
avelsvärden med varandra. Du kan bara
jämföra avelsvärden för finull med djur av
rasen finull. Avelsvärdena för
korsningstackorna får du jämföra med
varandra men inte med avelsvärdena för
finullsdjuren.

För slakttillväxt och formklass är värden
över 100 alltid bra eftersom det innebär att
deras avkommor förväntas få hög klass
samt god köttillväxt i förhållande till rasens
genomsnitt. Dessa två egenskaper är två
skilda egenskaper. Det innebär att om
man avlar för hög formklass får man inte
automatiskt djur med genetisk kapacitet
för hög slakttillväxt och vice versa. Det är
alltså viktigt att ta hänsyn till båda
egenskaperna när man avlar.
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Flera egenskaper ”hänger ihop”, det vill
säga de påverkas av samma gener
(genetiskt samband). Tillväxtegenskaper
är exempel på sådana där
mönstringstillväxten påverkar avelsvärdet
för slakttillväxt och vice versa. Sådana
egenskaper bidrar med information till
varandras avelsvärden.

och mönstring (110 dagar). Avelsvärden
>100 ger djur som växer snabbare mellan
födsel och mönstring (110 dagar) än
genomsnittet för rasen.
Avelsvärden för tillväxt fram till mönstring –
maternell
Avelsvärdet visar modersförmågan,till
exempel i form av att ge mycket mjölk och
ta väl hand om lammet. Även denna
egenskap mäts i form av lammets tillväxt
fram till 110 dagars ålder. Djur med
avelsvärden >100 förväntas ha bättre
förmåga att ge di och ta hand om
avkomman än genomsnittet för
rasen. Tittar du på avelsvärdet för ett
bagglamm är det hans förmåga att
producera mödrar med goda egenskaper
för 110-dagars tillväxt som värderats.

Levande djur får avelsvärden för
slaktegenskaper trots att de inte själva är
slaktade. Informationen kommer dels från
slaktade släktingar men också genom det
genetiska sambandet mellan
tillväxtegenskaperna och
slaktkroppsegenskaperna.
Avelsvärden för tillväxt och
slaktkroppskvalitet
Avelsvärden för tillväxt och
slaktkroppskvalitet baseras på vägningar,
bedömning av kropp vid mönstring (110
dagar) samt slaktresultat. 60 dagarstillväxt,
direkt och maternell.

Formklass vid mönstring
Detta avelsvärde visar djurets förmåga att
ha en god kroppsform vid mönstringen. Är
värdet >100 innebär det att djuret
förväntas ha en högre klassning än
genomsnittet vid mönstringen.

Avelsvärden för 60-dagars tillväxt - direkt
Detta avelsvärde anger den genetiska
kapaciteten för egen tillväxt mellan födsel
och 60 dagar. Avelsvärden >100 ger djur
som växer snabbare mellan födsel och 60
dagar än genomsnittet för rasen.

Avelsvärden för tillväxt fram till slakt
Noteringar om djurens slaktvikt och
slaktålder ligger till grund för detta
avelsvärde.
De djur som har ett avelsvärde >100
förväntas växa snabbare än genomsnittet.

Avelsvärden för 60-dagars tillväxt –
maternell
Detta avelsvärde visar på tackans förmåga
att mjölka bra och kunna ta hand om
lammen tills de är 60 dagar gamla,
tackans modersegenskaper. Djur med
avelsvärden >100 förväntas ha bättre
förmåga att ge di och ta hand om
avkomman än genomsnittet för rasen.

Avelsvärden för formklass

Avelsvärden för tillväxt fram till mönstring –
direkt

Djurets avelsvärde visar den genetiska
kapacitet djuret har för att sätta fett. Är
värdet >100 kan man förvänta sig att
djuret är fetare än genomsnittet vid slakt.
Har du problem med att djuren ofta blir för

Slaktnoteringar om kroppsform ligger till
grund för avelsvärdet. De djur som har ett
avelsvärde >100 kan förväntas ge en
kroppsform över genomsnittet.
Avelsvärde för fettgrupp

Avelsvärdet visar lammets genetiska
kapacitet för egen tillväxt mellan födsel
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feta vid slakt gör du klokt i att välja ett
livdjur med ett avelsvärde <100.
Avelsvärde för slakt
För samtliga tillväxt- och
slaktkroppskvalitetsegenskaper förutom
fettgrupp är värden >100 alltid positiva då
det innebär att deras avkommor förväntas
få hög klass samt hög tillväxt i förhållande
till rasens genomsnitt.
Det är viktigt att titta både på det direkta
och det maternella avelsvärdet när det
finns sådana för en egenskap. Vid till
exempel tillväxtegenskaperfå hög klass
samt hög tillväxt i förhållande till rasens
genomsnitt.
Det är viktigt att titta både på det direkta
och det maternella avelsvärdet när det
finns sådana för en egenskap. Vid till
exempel tillväxtegenskaper

Tillgång till avelsvärdena
Ett enskilt djurs avelsvärde presenteras på
djurkortet och härstamningsbeviset i
fårkontrollprogrammet Elitlamm. För
auktionsbaggar, seminbaggar och andra
toppbaggar inom de olika raserna finns
listor med avelsvärden. Via
Marknadsplatsen i Elitlamm får du tillgång
till avelsvärden för djur som lagts upp till
försäljning.
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Exempel på avelsvärden för en seminbagge av texelras i Elitlamm.

Avelsvärdets innebörd
Det går att räkna ut vad ett avelsvärde motsvarar i verkligheten. På
www.faravelsforbundet.se under Elitlamm – avelsvärdering hittar du vad ett avelsvärde
motsvarar i verkliga tal.

Värdet av en enhet i avelsvärdet

Texel
0,015
0,021

Finull

Födelsevikt, direkt
Födelsevikt, maternell

0,014
0,016
3,5 kg

Hela gruppens medelvärde

Dorset
0,014
0,019
4,7 kg

Korsning
0,022
0,022
4,5 kg

4,3 kg

Antal levande födda i kullen
Första kull

0,009

Senare kull

0,006
1,9 lamm

Hela gruppens medelvärde

0,01

0,006
2,4 lamm

Hela gruppens medelvärde

Tillväxt från födsel till 60 dagars ålder, direkt
Tillväxt från födsel till 60 dagars ålder, maternell

1,41
0,42

0,53
0,036
0,023

1,39
0,88

1,45
0,72

81 g/dag
7,1
6,6

2,087
0,955

1,63
0,53

98 g/dag
10,8
6,4

1,9

315 g/dag

286 g/dag
0,78
0,043
0,032

1,5
0,023

1,7

314 g/dag

237 g/dag

Hela gruppens medelvärde

Slakttillväxt
Formklass, slakt
Fettgrupp, slakt

1,6

278 g/dag

0,021
1,5

0,004

1,44
0,92

Hela gruppens medelvärde

Tilläxt från födsel till 110 dagar, direkt
Tilläxt från födsel till 110 dagar, maternell

0,004
1,2

299 g/dag

1,965
0,703
284 g/dag

0,64
0,037
0,035

92 g/dag
9
7,8

253 g/dag
0,89
0,078
0,038

Exempel på vad en enhet i avelsvärde motsvarar i verkliga siffror för några rasers olika egenskaper, från den
senast publicerade avelsvärderingen hösten 2018.
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88 g/dag
8,3
6,8

avelsarbetet därefter. Jämför man till
exempel lamm som är uppfödda i olika
miljöer på gården blir det svårare att veta
hur mycket av tillväxten för ett lamm som
beror på djurets gener och hur mycket
som beror på vilken miljö djuret blivit
uppfött i. Ju säkrare mätmetoder och
koppling mellan det man mäter och
egenskapen man vill uppnå desto bättre är
det. I en besättning där det inte finns så
stora genetiska skillnader mellan djuren
går avelsarbetet långsamt. Största
framstegen får man i början av sitt
avelsarbete. Variationen i en enskild
egenskap för en ras visas ofta som en
normalfördelningskurva där de allra flesta
djuren (67%) finns i intervallet 90 - 110. I
en besättning där man lagt stor vikt vid att
nå framsteg för en särskild egenskap kan
variationen bland djuren ha minskat - man
har nått framgång. Då minskar
möjligheterna för snabba avelsframsteg
eftersom de flesta djuren är lika bra. Å
andra sidan går till exempel att avla för att
få tackor som har bättre fruktsamhet i
vårlamningen trots att arvbarheten är låg.
Det beror på att spridningen bland djuren i
denna egenskap är stor.

Exempel
En texelbagge har avelsvärdet 120 för
direkt tillväxt. Han förväntas alltså växa 20
enheter bättre än de texelbaggar som har
avelsvärdet 100. En enhet motsvarar för
närvarande 1,4 grams tillväxt per dag. Vid
100 dagars ålder kan man därför förvänta
sig att detta lamm väger 20 x 1,4 g/dag x
100 dagar = 2,8 kg mer än de lamm i
besättningen som har avelsvärdet 100.
Om detta lamm ska användas i avel kan
du förvänta dig att avkomman väger
hälften av + 2,8 kg mer än genomsnittet
om modern har avelsvärdet 100 eftersom
baggen bidrar med hälften av generna till
avkomman och tackan med hälften av
generna.
Kom ihåg att det inte går att jämföra olika
rasers avelsvärde med varandra. Till
exempel kan du inte jämföra en renrasig
texelbagge med en renrasig suffolkbagge
eller med en korsningsbagge.

Framsteg i avelsarbetet
Framstegen i avelsarbetet beror på hur
säkra registreringarna är, hur stor
genetiska variationen är, hur hög
rekryteringsprocenten är samt hur snart
den nya generationen får sina lamm.
Hälsobekymmer som leder till att djur man
egentligen tänkt behålla behöver avlivas
eller slaktas minskar också möjligheten till
avelsframsteg. Ärftliga sjukdomar, till
exempel så kallad texel throat och
inåtvända ögonlock, leder inte direkt till
avelsframsteg men är ändå viktiga att
bedriva avelsarbete mot.

Antalet djur man väljer som livdjur för att
förbättra en egenskap har betydelse för
hur stort avelsframsteget blir. Vill man avla
på många egenskaper samtidigt gäller det
att bedöma hur mycket en egenskap
betyder. Har man önskemål om
avelsframsteg i många egenskaper kan
detta innebära att det inte blir något
avelsframsteg alls för enskilda egenskaper
såvida man inte sätter en gräns med
minimikrav för varje egenskap man vill
avla på.
Förstagångslammarnas ålder vid lamning
har betydelse för hur snabbt man gör
framsteg. Lamning vid ett års ålder ger

Hur fort avelsarbetet går framåt beror på
hur väl man kan jämföra djuren. Är
registreringarna osäkra blir resultatet av
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förstås snabbare framsteg än om det
dröjer längre innan de unga djuren med
sina egenskaper får göra entré i
besättningen.

Avel i korsningsproduktion
Rasavel
Den minst komplicerade avelsmodellen är
att föda upp lamm från en enda ras. Då
kan man bedriva sitt avelsarbete, både
vad gäller baggar och tackor tillsammans
med andra besättningar med samma ras
och samma avelsmål. Det är även möjligt
att låta all rekrytering ske inom
besättningen förutsatt att denna är
tillräckligt stor. Avel i de renrasiga
besättningarna lägger grunden för
framgångsrik korsningsavel.

Inavel
Inavel hos får leder till låg fruktsamhet,
sämre livskraft och sämre tillväxt. Andelen
missbildningar ökar, till exempel gomspalt,
små testiklar och äggstockar, blindhet och
inåtvikta ögonlock (Sjödin 1994)

Framtida avelsvärden
Det finns inte avelsvärden för alla
egenskaper som man vill göra framsteg
för. Det är önskvärt med avelsvärden för
vuxenvikt hos tackan för när vi avlar för
hög tillväxt innebär detta med automatik
att vi får allt större tackor.
Vi har inte heller några avelsvärden för
hälsa eller hållbarhet. Avelsvärden för lätta
lamningar är också önskvärt. Du kan själv
göra registreringar för dessa egenskaper
till exempel genom att notera vilka tackor
som lammat helt utan hjälp, med lite hjälp
och med hjälp av stor arbetsinsats för dig.
Noteringar om lammen hittar spenen
själva, behöver lite assistans eller mycket
hjälp ger också ett underlag för din
bedömning av vilka av dina djur som är
bäst i dessa avseenden.

Rasavel sker huvudsakligen med lamning
på våren även om det finns en del
besättningar som har vinterlammande
finullsbesättningar. Anledningen till att det
är vanligare med korsningsavel i
vårlammproduktionen är att ingen ras i
Sverige för närvarande uppfyller alla de
krav många ställer på de djur man vill
använda i vårlammproduktionen.

Renrasig suffolk. Foto: Victoria Gustafsson

Korsningsavel
Egenskaper som styrs av många gener
kan ibland förstärka varandra. Det är
egenskaper som tar lång tid att förbättra
genom rasavel på grund av låg arvbarhet.
När man korsar genetiskt obesläktade
djur, till exempel texel med finull, får man
Foto: Titti Strömne
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en korsningseffekt (heterosis), framför allt
för:
•
•
•
•

Överlevnadsförmåga
Motståndskraft mot sjukdomar
Hög avvänjningsvikt
Fler antal avvanda lamm per tacka

Skiss med exempel på tvåraskorsning

Alternerande återkorsning där tackan är 75 %
dorset och fadern 100 % finull. Lammet är en trilling
född i mitten av december. Foto: Mia Hedberg

Tvåraskorsning
För att förbättra en egenskap som är svag
i en ras kan man korsa sina tackor med en
bagge av en annan ras som är bättre på
just de egenskaperna. En vanlig
tvåraskorsning är den mellan finull och
texel. På detta sätt utnyttjar man
finullstackans goda modersegenskaper
och förmåga att brunsta året runt.
Finullstackan har hög fruktsamhet och är
ganska liten. Därför är underhållsbehovet
av foder lågt. Som fader nedärver
texelbaggen sin goda tillväxt och
kroppsform till lammen. Det spelar ingen
roll att fruktsamheten är lägre eftersom
lammen inte ska sparas. Väljer man att
korsa två raser kan man även räkna med
att få nytta av korsningseffekten (se ovan).
I denna uppfödningsmodell skickas alla
korsningslammen till slakt och
korsningseffekten utnyttjas maximalt. Det
är bara hos lammen man utnyttjar
korsningseffekten i denna modell.

Korsning finull x texel. Foto: Karin Granström

Alternerande återkorsning mellan
två raser
Metoden att bedriva uppfödning med
alternerande återkorsning innebär en
kompromiss. Vid uppstarten använder
man tackor av en ras, till exempel finull,
och baggar av en annan ras, till exempel
texel och korsar dessa. De bästa
tacklammen sparas och betäcks med en
renrasig bagge från en av de ursprungliga
raserna. Dess avkomma återkorsas i sin
tur med den andra ursprungsrasen och så
håller man på. Det gäller alltså att hålla
reda på vilken av de olika raserna som
ingår mest i tackor och rekryteringslamm
så att man väljer bagge av rätt ras vid
betäckningarna. Efter några generationer i
återkorsningsprogrammet kommer halva
besättningen bestå av ⅔ finull och 1/3
texel. Den andra halvan av besättningens
tackor består av motsatsen; 1/3 finulll och
⅔ texel. Det behövs minst två
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finullsbaggar och två texelbaggar för att
undvika att djuren blir för mycket släkt med
varandra. Endast renrasiga baggar
används.
Korsningseffekten minskar men den stora
fördelen med metoden är att man kan göra
livdjursurval bland tackorna i den egna
besättningen.

används som rekryteringsdjur. Alla
bagglamm skickas till slakt.
För att få fram en lämplig treraskorsning till
slakt korsas därefter tackan med en
köttrasbagge. Väljer du att låta en
köttrasbagge betäcka dessa tackor får
lammen ett stort inslag av faderrasens
egenskaper, det vill säga hög tillväxt och
bra kroppsform. Korsningseffekten
utnyttjas alltså både för att producera
mödrar och lamm. Det gör inget om
faderrasen har låg fruktsamhet –
spermieantalet räcker ändå till för att
befrukta de ägg tackan släpper när hon
brunstar. Modersegenskaperna hos
faderrasen har inte heller någon betydelse
så länge rasen används som just faderras.

Alternerande återkorsning. Tackan längst till vänster
är 75 % dorset. Tackan till höger är 75 % finull.
Foto: Mia Hedberg

Du kan använda samma bagge år efter år
så länge du inte rekryterar några djur
bland avkommorna.

Treraskorsning

Avelsarbetet i en besättning med lamm av
treraskorsning där du köper in livdjuren
sker inte i din besättning utan där du köper
djuren. Ditt arbete på gården är att välja
bort dåliga mödrar och fäder. Då använder
du dina noteringar och uppgifter i
Elitlamm. Resultat som du noterar i
Elitlamm ligger till grund för avelsvärden i
den säljande besättning. I sin tur ger de
dig ett säkrare underlag när du ska köpa
nya livdjur.

Korsning mellan olika raser är en bra
metod för att få fram det optimala lammet i
vårlammproduktionen. Du har
korsningseffekt både i ditt tackmaterial och
i lammen. På detta sätt kan du kombinera
olika rasers fördelar och samtidigt undvika
mindre önskvärda egenskaper. Till
exempel är finull en ras vars tackor har
goda modersegenskaper och förmåga att
brunsta året om. Däremot är
fruktsamheten ofta lite för hög för att ge
optimal lammtillväxt med önskvärd
kroppsform hos lammen. Det blir också
mycket arbete med lägesrättningar,
adoptioner och flasklamm under
lamningsperioden. Dorset är en ras som
ofta används i korsning med finull för att få
fram lagom stora mödrar som kan brunsta
under sensommaren och ge lagom antal
födda lamm som har en ganska bra
kroppsform och tillväxt. Korsningseffekten
ger starka och friska mödrar. Dessa
korsningsdjur utgör basen i
treraskorsningen. Endast tacklammen

Skiss med exempel på treraskorsning
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% dorset som ska gå till slakt. Du får vara
uppmärksam på att de kan svara olika på
foder jämfört med de treraskorsningslamm
du på sikt ska föda upp.
Av korsningslammen finull x dorset du fött
upp väljer du de bästa tacklammen och
betäcker dem med en köttrasbagge. Det
är först då du producerar lamm av
treraskorsning. De följande åren kommer
det finnas både finullstackor och
korsningstackor finull-dorset.

Starta med treraskorsning
Du kan göra på olika sätt när du ska starta
din slaktlammproduktion med
treraskorsningar.
Köp betäckta tackor av tvåraskorsning
som är scannade och konstaterat dräktiga.
Köp djuren direkt efter scanningen så att
tackorna hinner skaffa sig ett
immunsförsvar i din besättning. Den
vanligaste korsningsmodellen är att
använda finull-dorsettackor som betäcks
med texel.
Fördelen med detta är att du snabbt är
igång att leverera slaktdjur. Likviditeten blir
mindre ansträngd. Nackdelen är att det
kan vara svårt att få tag i dessa djur. De
som har betäckta tackor av det här slaget
har dom för att själva producera
slaktlamm. Det kräver framförhållning. Till
nästa år behöver du köpa en köttrasbagge
för att betäcka dina tackor.
Köp korsningstackor som är klara för
betäckning. Till exempel finull-dorset
tackor som du kan betäcka med köttras.
Det finns inte så många producenter av
det här slaget än. Fördelarna är desamma
som i alternativ 1 men det tar längre tid
innan tackorna lammar. Inköpspriset för
tackor som inte betäckts och scannats bör
förstås vara lägre än för konstaterat
dräktiga. Redan första året behöver du
också köpa en bagge av köttrastyp.

Skiss över exempel på start av lammprodukrion
med treraskorsning

Köp djur från den ena rasen i den korsning
du vill ha som mödrar i din treraskorsning,
till exempel finullstackor. Köp även en
bagge för produktion av korsningstackor,
till exempel en dorsetbagge. Fördelar: det
är lättare att få tag i renrasiga finullstackor
än korsningstackor med dorset. Nackdelar:
det tar en generation extra i tid innan du
kan leverera den slutprodukt du tänkt –
treraskorsningslamm. På vägen dit får du
också bagglamm av typen 50 % finull x 50

Korsningslamm där modern är 50 % gotlandsfår och
50 % dorper. Fadern är 50% suffolk. Foto: Lolo
Sörelius
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Fyrraskorsning

”Planlös korsning”

Avel med fyrraskorsning kan bedrivas på
två sätt. Antingen utgår man från en
tvåraskorsning och betäcker denna med
en renrasig bagge av annan ras. Därefter
betäcker man korsningsavkommorna från
en treraskorsning med en fjärde ras.

Planlös korsning förekommer ofta. Detta är
dock ett dåligt sätt att utnyttja djurens
genetiska förmåga. Djuren i besättningen
blir olika i typ. Det blir svårare att förutse
hur fort djuren kommer att växa, tackorna
blir olika stora och kräver olika mängd
foder, de får olika temperament, har olika
modersegenskaper med mera. Det dagliga
arbetet blir mindre rationellt och det blir
inte lätt att avgöra hur man på bästa sätt
ska förbättra sitt produktionsresultat år från
år.

Mönstring och riksbedömning
Mönstring

Skiss med exempel på fyrraskorsning med renrasig
bagge och treraskorsning som mor

I renrasiga besättningar brukar lammen
mönstras vid ungefär 110 dagars ålder. Då
tittar man på alla lamm och registrerar vikt
och kroppsform men även exteriöra
avvikelser. Mönstraren tittar på slidan och
bedömer pung och testiklar. I flera
besättningar bedöms fler egenskaper som
benställningar, klövar och rastyp.
Mönstringsresultaten ligger till grund för
flera av de avelsvärden som finns att tillgå.

Det andra alternativet är att låta en bagge
från en tvåraskorsning betäcka en tacka
med en kombination av två andra raser.
Exempel på detta är att låta en
finul/dorstetacka bli betäckt med en
texet/suffolkbagge. Korsningseffekten i
form av friska djur är god men samtidigt
ökar risken för att det blir lamm av olika
slag som slutprodukt. Slaktlammen
kommer att se mer olika ut i en
fyrraskorsning än i en treraskorsning.

Oavsett om du ska välja ut livdjur bland
lammen eller om du vill bedöma lammen i
syfte att rensa bort dåligt presenterande
föräldradjur är det klokt att mönstra alla
lamm. Då kan du bilda dig en uppfattning
om:

Rekrytering i modeller med korsningsavel
av olika slag kräver att man håller ordning
på hur stor procentandel av de olika
raserna som ingår i de olika djuren.

•
•

Genomgående korsning
Genomgående korsning kallas den
avelsmodell där man vill byta genom att
hela tiden använda baggar av den rasen
man vill byta till.

•
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Vilka lamm som ser bäst ut
Vilka mödrar som har producerat de
bästa lammen. Använd tackkorten i
Elitlamm för att titta på tackans
sammanlagda produktion och
Vilka fäder som producerat de bästa
lammen

Väg lammen:
Titta på exteriör, titta gärna på varje lamm i
en fålla där du kan se både benställningar
och hur djuren rör sig. Det är en stor fördel
om lammen är klippta före bedömningen.
När du väljer livdjur bör du titta på hur
djuret ser ut. Både framifrån, bakifrån och
från sidan.

På köttras bör man framför allt se upp med
lösa bogar medan det är vanligare att
lantraserna är något knipta bakom bogen.
Korset kan vara sluttande eller rakt, kort
eller långt. Sluttande och långt är bättre än
rakt och kort men lagom är bäst.
Låren ska vara breda både från sidan och
bakifrån.

Titta från sidan:
Vanliga exteriöra fel är alltför raka
hasvinklar på köttras, men alltför skarp
vinkel på hasen hos lantras.
Frambenen ska vara korrekta, varken
sabelbenta eller ”häng” i knäna.
Se upp med kotor som är alltför veka eller
alltför raka/strama.

Korrekt exteriör. Foto: Titti Strömne

Titta framifrån:
Bringan bör vara bred. Djuret ska stå rakt
över sina ben, ett ben i varje hörn. Benen
ska vara korrekta, inte skeva eller
parallellförskjutna. Tänk dig en linje från
bogen rakt genom knäleden och kotan och
ut mellan klövarna. Alltför tåvida eller
tåtrånga djur bör undvikas.

Korrekt benställning. Foto: Titti Strömne

Ryggen ska vara rak utan att vara alltför
stram.

Rättställda ben men parallellförskjuten i bogarna.
Djuret kan fungera bra som produktionstacka men
är mindre lämplig som avelsdjur att rekrytera från.
Jämför djuret till höger. Foto: Titti Strömne

Djur med så kallad tvådelad överlinje, ska inte
användas i avel. Foto: Titti Strömne

21

Lösa bogar. Dessutom skev kota på djurets högra
bakben. Bred klövspalt, kallas även spretklöv, ökar
risken för stickskador och är ett tecken på ökad
belastning på led och ligament. Djuret bör inte
användas som avelsdjur. Foto: Titti Strömne.

Titta ovanifrån:
Sträva efter harmoniska djur med tillräcklig
bredd mellan bogbladen sett ovanifrån.
Djuren ska inte se ut som päron när man
tittar på dem ovanifrån.
Korset ska inte vara spetsigt utan brett.

Ryggen ska se rektangulär ur. Foto: Titti Strömne

Djur med bredklöv leder till dålig
benställning och slitna leder. De är
dessutom svåra att verka. Använd inte
sådana djur i aveln.

Bredklöv. Foto: Birgit Fag
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Titta bakifrån:
Korset ska vara brett, precis som låren.
Låren kan dessutom vara djupa eller korta.
Ett gott djup är önskvärt.
Hastrånghet är vanligt på lantras medan
köttraser snarare kan vara alltför
hjulbenta.

När du väljer livdjur med till exempel
mycket breda kors och djupa lår ska du ha
i baktanke att aveln inte får gå så långt att
exteriören inverkar negativt på hållbarhet,
rörelseförmåga eller lamning.
Alltför breda huvuden, korta halsar och
breda bogar kan skapa problem vid
lamning.
Behåring kan ha betydelse för hur känsligt
ett djur är för starkt solljus.
Längst bak i litteraturhänvisningen finns en
länk till en film om exteriörbedömning av
djur.
Nedan ser du ett utdrag ur
Fåravelsförbundets häfte
Mönstringsrekommendationer. Det kan
vara till hjälp när du tittar på bedömda djur
till mönstrings- eller
riksbedömningsresultat.

Ser du detta djur när du bedömer vilka djur som ska
användas för avel bör du vara observant på
hasarnas vinkel. Titta från sidan. Är de för krokiga
bör du avstå från använda djuret. Foto: Titti Strömne

Djuret på bilden belastar ytterklöven mer än
innerklöven på vänster bakben. Innerklöven växer
mer än ytterklöven och ger mer arbete vid
klövklippningen. Om båda ytterklövarna belastas
mer än innerklövarna kallas djuret hjulbent. Är djuret
permanent alltför hjulbent bör det inte användas i
avel. Foto: Titti Strömne
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laktationen är fertiliteten fortfarande hög
ett par år, men tackan mister fler lamm
under uppfödningen (Källa: Elitlamm).

Riksbedömning
De allra bästa renrasiga bagglammen från
gårdsmönstringen kan du riksbedöma om
du vill ha ytterligare en bedömning av
lammets exteriöra kvalitet. På
riksbedömningarna kan du lära dig mycket
om hur olika raser ska se ut så det är bra
att åka dit även om du inte har några egna
djur att visa upp. Gå runt och titta på
djuren och jämför sedan med
riksdomarnas protokoll.

De djur som ska sparas till liv beror på
vilken produktionsform du valt. I renrasiga
besättningar kan du välja bland alla
tacklamm. Även i alternerande
återkorsning kan du välja rekryteringsdjur
ur din egen besättning. Välj livdjur som är
exteriört korrekta och vars prestation leder
mot ditt avelsmål. Utnyttja de avelsvärden
som finns. Titta även på moderns samlade
produktionsresultat, till exempel hur
många lamm hon fått totalt och hur många
lamm som fötts upp i linje med ditt
produktionsmål. Har du noteringar om
olämpligt lynne, ärftliga sjukdomar,
lamningsproblem, olämplig tackstorlek så
bör du ta hänsyn till dessa egenskaper
också.

Riksbedömningen ligger till grund för
uttagning av renrasiga baggar till
baggauktionen i Linköping som hålls varje
år i september.

Rekrytering
Är antalet tackor i besättningen för lågt
behöver man förstås nya djur, antingen
genom att använda några av sina egna
lamm eller genom att köpa djur från andra
besättningar. Rekryterar du inga djur från
din egen besättning kan baggarna
användas utan att man behöver ta hänsyn
till någon risk för inavel.

Rekrytering i tvåraskorsning
Vanligast är att tvåraskorsning sker i
besättningar där man redan bedriver avel
med en ren ras. Då sker avelsarbetet i den
rena rasen bland tackorna och en renrasig
bagge av annan ras köps in för
tvårasproduktionen. Alla korsningslamm
slaktas.

När man väljer livdjur bör man tänka på
vilka egenskaper som är viktigast att
förbättra i besättningen. Man behöver
också ta hänsyn till hur hög ärftlighet olika
egenskaper har. Egenskaper med låg
arvbarhet uppnår man bäst genom att
erbjuda djuren så bra miljö och utfodring
som möjligt medan man kan göra snabba
framsteg i sitt avelsarbete för egenskaper
med hög arvbarhet till exempel
kroppsform.

Rekrytering i alternerande tvåraskorsning
I denna modell köps samtliga baggar in,
alla renrasiga. Livdjursurvalet för tackor
sker bland de egna korsningslammen.

Man ska väga behovet av nya djur mot hur
viktigt det är att ha djur med god
hållbarhet. När rekryteringsprocenten är
hög är det svårt att veta hur många år
tackorna egentligen kan producera. En
tacka producerar bäst i tredje till sjätte
laktationen. Från och med sjunde

Korsningslamm. Foto: Titti Strömne
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Vissa menar att livdjur i
vårlammproduktion ska betäckas första
gången vid ca 15 månaders ålder. De är
då ofta födda på våren och lite för unga för
att betäckas redan i augusti samma år
som de föds.
Andra menar att det är bättre att livlammen
är födda vid samma tid på året som de
sedan själva ska lamma. De är då födda i
december – mitten av februari. Dessa djur
betäcks ofta samma år som de är födda.

Exempel:
Låt oss ta ett exempel där en
lammproducent vill ha ca 300 tackor och
bedriva en helt integrerad produktion med
treraskorsningar, det vill säga hen vill själv
föda upp finullstackor och
finulldorsettackor.
Hen börjar till exempel med att köpa in
100 finullstackor. 30 av dessa betäcks
med finullsbagge för egen rekrytering av
finullstackor. Vi räknar med att
finullstackorna lammar ca 2,3 lamm per
tacka. Av dessa kommer 2,0 lamm att
födas upp enligt Fårkontrollprogrammet
Elitlamms statistik. Hälften av dessa är
förmodligen bagglamm, 30 st. Bland dessa
kan nya finullsbaggar rekryteras. Av de 30
tacklamm som fötts behålls ca 15 till
rekrytering av finullstackor (15 %
rekrytering).

Korsningsdjur mellan lantras och köttras
blir könsmogna vid 6 – 8 månaders ålder.
De bör väga ca 65% av sin fulla vuxenvikt
vid betäckningen, det vill säga ungefär 42
– 49 kg om dina vuxna tackor väger 65 –
75 kg.

De övriga 70 finullstackorna betäcks med
dorsetbaggar. Vi förväntar oss 140 lamm
av typen finulldorset. Hälften är troligtvis
tacklamm. Bland de 70 tacklammen
behålls alla till betäckning, utom de 10
sämsta, som slaktas till exempel på grund
av dålig exteriör. Samtliga 70
finulldorsettbagglamm slaktas också.
Sammanlagt skickas 45 finullslamm och
80 finulldorestlamm till slakt år 1.
Korsning 50 % gotlandsfår x 50 % dorper. Foto: Mia
Heathman

Nästa år finns det 60 finulldorsettackor
som betäcks med texelbagge, I denna
korsning föds i snitt 2,0 lamm och 1,8 föds
upp, 108 stycken. Samtliga skickas till
slakt. Vi betäcker finullstackorna på
samma sätt som första året tills vi kommit
upp i önskat antal finulldorsettackor.
Sammanlagt skickas 45 finullslamm, 80
finulldorsetlamm och 108
treraskorsningslamm till slakt. 160 livdjur
finns nu i besättningen.

Exempel på rekrytering i helt integrerad
treraskorsningsproduktion
Har du en ren produktionsbesättning med
treraskorsningslamm behöver du köpa in
alla livdjur eftersom alla dina lamm går till
slakt.
Vi ska titta lite närmare på hur många djur
det går åt för att få fram
treraskorsningslamm i en besättning om
du istället rekryterar alla livdjur ur din egen
besättning.

När en besättning med treraskorsning nått
upp till önskat antal livdjur av godtagbar
kvalitet brukar rekryteringsbehovet av
finulldorsettackor vara ca 20 %. Det

27

innebär att cirka en fjärdedel av
tackantalet behöver bestå av finullstackor.
Från dessa rekryteras finulldorsettackor
och finullstackor.

påverkar i stor utsträckning. Till exempel
beror tackans mjölkproduktion på tackans
anlag och påverkar i stor utsträckning
lammets tillväxt. Välj alltså gärna en bagge
som ligger lite högre för de maternella
egenskaperna för tillväxt, men gärna runt
100 för den maternella födelsevikten.

Räkna med att ca 25 % av alla tackor
behöver vara av ursprungsrasen om du vill
rekrytera alla livdjur ur din egen
besättning.

Det är också bra att titta på avelsvärdena
för fruktsamhet. Vill du förbättra
besättningens fruktsamhet, välj en bagge
som ligger över din besättnings medel för
fruktsamhet (Kull 1, Kull 2+). Fruktsamhet
är en egenskap med låg ärftlighet och som
tar längre tid att avla på, men det går. Men
den går att påverka en hel del med miljön,
det vet alla som provat flushing. Ett
exempel är att välja baggar utifrån
avelsvärden, vilket är mer tillförlitligt än att
välja baggar som själva är tvillingar eller
trillingar. Detta avelsvärde säger inget om
hur många av de tackor som släpps till
bagge som blir dräktiga. Det visar endast
sannolikheten för hur många lamm en
tacka kan förväntas att föda.

Att använda avelsvärdena vid inköp
av livdjur
Vill du köpa en bagge som ska producera
slaktlamm och inte tänker rekrytera efter
honom behöver du inte lägga någon vikt
vid de maternella egenskaperna.
Koncentrera dig istället på tillväxt (Tvxt
Mön D), slaktkroppsegenskaperna
slaktkroppstillväxt (Tvxt Slakt) och
konformation (Krp Slakt). Tillväxt är en
viktig egenskap för dig som ska producera
slaktdjur. Den kortar uppfödningstiden,
vilket minskar kostnader för foder/bete,
arbete och byggnader.

Att hitta en bagge som har ”allt” är svårt,
nästintill omöjligt känns det som ibland.
Dels tar det längre tid att avla fram ett djur
där man tar hänsyn till flera egenskaper,
dels motverkar en del egenskaper
varandra. Men ofta finns det några djur
som ligger högt på många efterfrågade
avelsvärden. Du kan bland annat titta på
seminbaggarnas avelsvärden för att hitta
baggar som ligger högt på flera viktiga
egenskaper ”i samma djur”.

Ska du däremot betäcka tacklamm med
baggen är det bra att se så att Födelsevikt
Direkt (Fvikt D) inte ligger alltför högt över
100, eftersom han då förväntas ge tyngre
lamm vid födseln. Genom att undvika djur
med högt avelsvärde minskar du risken för
svåra lamningar hos ungtackorna.
Ska du köpa en bagge som du vill
rekrytera många tacklamm efter – om du
till exempel är i en uppbyggnadsfas – är
det bra att titta extra på avelsvärdena för
modersegenskaper, de så kallade
maternella avelsvärdena. Baggen själv
kan inte uttrycka maternella egenskaper,
utan det blir hans döttrar som sätts in i
avel som kommer att uttrycka dessa
egenskaper. Maternella avelsvärden finns
för födelsevikt (Fvikt M), tillväxt fram till 60
dagar (Tvxt 60 M) och tillväxt fram till
mönstring (Tvxt Mön M). Det är
egenskaper som tackan, modern,

Ska du köpa djur så börja med att vara ute
i god tid. Ska du köpa ett större antal djur
ska du gärna lägga din beställning ett år
innan du tänkt hämta hem djuren. Då kan
säljaren ta hänsyn till din beställning redan
vid betäckningen och kanske kan du till
och med få lämna synpunkter på vilken
bagge som ska användas till dina blivande
livdjur. Säljaren har kanske också
möjlighet att betäcka fler djur om hen vet
att det finns en väntande köpare. På så vis
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kan du förhoppningsvis minska antalet
besättningar som du behöver köpa livdjur
från.

Hur får man tag i livdjur
För närvarande råder det brist på livdjur för
den som vill starta upp en fårbesättning
med vårlammproduktion. Bygger du nytt
och absolut vill ha fårhuset fullbelagt när
du startar kan du behöva nöja dig med de
djur som för tillfället finns att få tag i. Ofta
blir du tvungen att köpa från flera
besättningar med allt vad det innebär i
form av risk för att föra in olika smittor.

Tänk på att utnyttja de avelsvärden som
finns och att de finns som ett hjälpmedel
för dig. Tänk även på att ett djur med höga
avelsvärden inte är värt mycket om det
kommer från en besättning med tveksam
besättningshälsa. Ett bra hjälpmedel är
den Hälsodeklaration som Gård &
Djurhälsan tillsammans med Svenska
Fåravelsförbundet utarbetat (finns på
deras hemsidor, sök på Hälsodeklaration).
Be säljaren fylla i och skicka den till dig
före eventuellt baggköpsbesök. Då hinner
du ställa eventuella frågor till din
besättningsveterinär i förväg.

Djur till salu finns publicerade på
www.elitlamm.com på sidan som heter
Marknadsplatsen. Ibland kan slakterierna
förmedla djur, en del av rasföreningarna
har livdjurslistor på sina hemsidor. På
www.lammproducenterna.se kan du hitta
djur till salu.

När du väl kommit så långt att du är på
plats hos säljaren eller auktion och ska
köpa bagge till din besättning är det bra att
först titta på baggarna du har att tillgå. Välj
ut de som du tycker platsar exteriört, är
rastypiska och sunda. Därefter tittar du på
avelsvärden för de baggar som är kvar. Då
faller antagligen ytterligare några djur bort
i urvalet (kom ihåg ditt nuläge och
avelsmål i hemmabesättningen). Ta en
ytterligare koll på baggarna (du kanske har
ytterligare egenskaper som inte
avelsvärderas på och som gör att urvalet
snävas av). På så vis har du vägt samman
all tillgänglig information och din kunskap i
urvalsprocessen och du har
förhoppningsvis hittat den kandidat som
passar din besättning bäst.

Ibland hittar du annonser i tidningar och på
facebook. Ofta är informationen om djuren
knapphändig och det är upp till dig som
köpare att ta reda på om djuren passar dig
och din besättning.
Är du intresserad av renrasiga baggar av
hög kvalitet bör du åka på baggauktionen
som hålls i Linköping i september varje år.
Där säljs baggar av både köttras och finull.
Här hittar du riksbedömda djur av god
kvalitet. Väl värt att besöka varje år även
om du inte ska handla. För dorper finns
även en egen auktion i Nye utanför
Vetlanda sedan några år tillbaka.
Har du gått semineringskurs har du också
möjlighet att använda dig av semin.

Förvissa dig om att du får de mest
uppdaterade avelsvärdena före inköp av
avelsbagge. Kom ihåg att kolla på
utskriftdatum på härstamningsbeviset. Nya
avelsvärden kommer första veckan i juli
och september varje år.

Semin finns att tillgå för raserna:
Gotlandsfår
14 st
Suffolk
1 st
Leicester
1 st
Doper
1 st
Finull
2 st
Dorset
1 st
Texel
2 st
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Fördelar med semin är att du får tillgång till
utvalda baggar utan att behöva föra in
smitta i din besättning.
Mer uppgifter om baggauktioner och
semin hittar du på
www.faravelsforbundet.com. Där finns
även ett annonstorg där det kan dyka upp
djur till salu.

Suffolk Foto: Victoria Gustafsson
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Checklista vid inköp av livdjur för korsningsproduktion
Förberedelser
Gör en lista för de egenskaper du vill att djuren ska ha. Undvik att åka till gårdar som du vet
inte uppfyller kraven.
Titta alltid på djuren innan du bestämmer dig för att köpa.
Förbered dig inför besöket genom att ta reda på uppgifter om:
• Hälsostatus t ex Maedivisnafrihet, fotrötestatus, orf, löss, slaktanmärkningar1). Finns
det importerade djur i besättningen du tänker handla från så ökar risken för smittor
• Resultat i den säljande besättningen t ex via Elitlamm Gårdsfacit, slaktresultat. Hur
många missbildade lamm finns i säljarbesättningen?
• Avelsvärden och eventuella mönstrings – och riksbedömningsresultat som du är
intresserad av.
Hämta djuren i tid så att du hinner ställa dem i karantän innan de ska släppas till din
besättning.

Vid besöket
•
•
•

•
•
•

•
•

Bedöm djurets välbefinnande. Titta på öronspel och att djuret verkar vara alert och
friskt. Pälsens ska vara jämn utan kala fläckar. Verkar träckens konsistens ok?
Bedöm hullet, lagom är 3-4 på hullbedömningsskalan2)
Bedöm kroppens utseende; huvud, rygg, bog, bringa, lår, ben, kotor3)
Inte alltför brett huvud, rak överlinje, väl utvecklad bog, lagom bred bringa, välfylld
muskulatur, rättställda ben och kotor har stor betydelse för hållbarhet och
produktionsresultat.
Titta på tänderna. Inget över eller underbett, Rätt antal tänder för sin ålder4)
Fötter. Klövarna ska vara friska och jämnt slitna över hela sulan på alla - klövhalvor.
Klövspalten ska vara behårad och torr.
Undersök pung och penis/juver och slida. Två rejäla, lika stora, lagom fasta testiklar i
pungen. Pungens omkrets för ett 6 månaders bagglamm bör vara minst 25 cm för
texel. Testiklarna ska gå att förskjuta uppåt. Sätt gärna baggen på rumpan och arbeta
fram penis så att du kan se att bihanget finns kvar och att penis ser frisk ut. En tackas
juver ska vara liksidigt utan knölar och ha två lagom stora spenar utan vårtor eller
skador. Inga extra spenar. Slidan ska se normal ut.
Vaccinationer Ta reda på om, när och vad djuret vaccinerats mot
Avmaskningar, avlusning och träckprover Ta reda på om djuret när och mot vad.

Pappersdokumentation som ska följa med djuren är transportdokument, eventuellt
härstamningsbevis. Kom ihåg att förflyttningsrapportera (gäller både köpare och säljare)
samt föra över djuren i Elitlamm om du använder det fårkontrollprogrammet. Intyg på
maedivisnafrihet och fotrötestatus behövs för de som är med i bekämpningsprogrammen.
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När du kommer hem med djuren
•

•

Ställ alla djur som kommer till din besättning i karantän i minst 3 veckor. Fotbada med
10% zinksulfatlösning direkt vid ankomst, innan de stallas in i karantänen. Avlusa vid
behov. Avmaska och ta träckprov vid ankomsten. Följ upp med nytt träckprov efter 7
– 10 dagar.
Under karantänstiden kan du låta ett slaktdjur vara sällskap åt ett inköpt djur.
Observera båda djuren för att upptäcka smittor. Att få sällskap minskar också
stressen för det inköpta djuret. Undvik att ge det inköpta djuret stora mängder
kraftfoder som det inte ätit tidigare.

1

)https://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Startsida_Far/Blanketter/1
70905_halsodeklaration_2017_skrivbar.pdf
2

)https://www.gardochdjurhalsan.se/upload/documents/Dokument/Startsida_Far/Bros

chyrer/hullbroschyr_150520.pdf
3

)https://www.youtube.com/watch?v=rCtWcPGLyjY

4

) https://www.youtube.com/watch?v=gwpXzdE7h1I
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registrera uppgifterna som nämnts ovan.
Du har tillgång till uppgifter om en tackas
samlade produktion, du kan jämföra
baggars resultat och registrera uppgifter
om lammen och lamningar. För flera raser
och raskombinationer finns det också
avelsvärden. För att få tillgång till dem
behöver du programmet Elitlamm Avel
eller Elitlamm Avel Mini.

Resultatuppföljning är nyckeln
till framgång
Använd noteringarna under året till att
välja ut de bästa livlammen om du
tillämpar alternerande återkorsning.
Producerar du slaktlamm i
treraskorsningssystemet bör du inte välja
livlamm bland slaktlammen eftersom du då
går miste om både en del av
korsningseffekten och får mer olika lamm
kommande år. Däremot är det viktigt för
dina produktionsresultat att du gör
noteringar så att du kan välja bort tackor
som inte håller måttet.

Tackor som inte uppfyller dina krav första
året de lammar kan ibland få en extra
chans och betäckas ett år till. Sjuka djur är
det däremot ingen idé att behålla. Tackor
som till exempel får juverinflammation blir
ingen glad av.

Grunden för framsteg i
produktionsbesättningen är att ha kontroll
på djurens härstamning även om alla
lamm ska skickas till slakt. Anteckna vilka
baggar som betäcker dina olika tackor.
Även om du köper in alla livdjur har du
nytta av att ha individnummer på lammen.
Följer du upp lammens tillväxt, slaktkropp
och hälsa kan du se om någon av dina
baggar inte presterat det du tänkt dig.
Utan noteringar om vilka lamm som
tackorna fått riskerar du att behålla tackor
som inte tagit hand om sina lamm på
bästa sätt och kanske till och med tackor
som inte lammat alls! För även noteringar
om mödrar med bra juver och lagom
många lamm år efter år. Det här är bra
tackor som ska sparas.

Några uppfödares erfarenheter
Tomas och Anna Olsson - Norrby gård
Thomas och Anna bedriver avels-och
slaktlammproduktion på Norrby Gård. De
bedriver allt avelsarbete själva. En del av
besättningen består av ren finull, en del är
ren dorset. Dessutom har man
avelsbesättningar med texel, suffolk, finull
och dorset. Inom raserna finull och dorset
avlar man framför allt på egenskaper som
fruktsamhet, modersegenskaper och
mjölkproduktion. Inom texel och suffolk är
det tillväxt och kroppsform som är
viktigast. Utifrån de rena raserna skapas
en finull-dorsettacka som in sin tur utgör
grunden i ett treraskorsningssystem med
texel som faderras. I ett annat
treraskorsningssystem utgör suffolk
faderras. Texel som faderras används
mest till vårlammproduktion. Suffolk
används till produktion av beteslamm för
leverans av höstlamm.

Har du många djur kan du köpa
elektroniska öronmärken så att du kan
läsa av djurens öronnummer elektroniskt.
True Test, Stallmästaren och Gallagher
har handstavar för avläsning av
elektroniska öronmärken. Alla kan inte föra
över registreringar till Elitlamm automatiskt
men underlättar och ökar ändå säkerheten
i registreringarna.

Alla renrasiga lamm vägs vid 60 dagars
ålder och mönstras vid 110 dagars ålder.
Då bedöms exteriör, vikt, kroppsform, bett,
juverform, tänder och rörelser. Exteriören
är viktig i fåraveln, särskilt för djur av de
lite tyngre raserna. Baggarna måste hålla

Det finns färdiga program för att föra
noteringar om djuren. Det mest använda
heter Elitlamm. Du kan välja mellan ett
program som är för gårdsbruk där du kan

33

för intensiva betäckningsperioder och
tackorna ska tåla att bära många lamm
utan att få problem under högdräktigheten.
De tacklamm blir i sin tur
finulldorsetmödrar i
treraskorsningssystem. Det viktigaste
avelsarbetet sker i de rena raserna. Det
innebär att de allra flesta
finulldorsettacklammen kan användas som
livdjur.

Foto: Madeleine Nederman

Gård i Småland
På en gård i Småland är man nu inne på
sitt tredje år med vårlammproduktion. Vid
starten gick det inte att få tag i tillräckligt
antal finulldorsettackor. Besättningen fick
därför även kompletteras med
finullstackor, korsningstackor och en del
renrasiga tackor. Inköpen gjordes från så
få besättningar som möjligt för att hålla
nere smittrycket. Besättningen är helt
inriktad på produktion av slaktlamm.
Rekrytering av produktionsdjur sker i
dagsläget dels från den egna
besättningens finullstackor som betäcks
med dorset- eller dorperbagge, men även
genom inköp. Man har provat med både
texel och suffolk som faderras och i år har
man även använt dorper. True test
handstav används för snabb och säker
registrering av öronnummer och vikt. Man
menar att det inte var särskilt svårt att
starta upp, det svåra är att vässa sin
produktion och att hitta tillräckligt många
bra livdjur när man vill köpa in sin
rekrytering. Hen efterfrågar också fler
vetenskapliga försök med vårlamm för att
få mer kunskap om hur olika korsningar
fungerar i praktiken. I dagsläget saknar
hen metoder för att hitta de mest effektiva
och lönsamma tackorna. Vad kostar det till

Fårvallning på Norrby gård. Foto: Titti Strömne

Johnny Nederman - Hornsund
Johnny Nedermann på Hornsunds gård
bygger för närvarande upp en
fårbesättning med målet att hålla 500
finullstackor. Av dessa betäcks ca 100 av
de äldre tackorna med finullsbagge. På
detta sätt bevaras egenskapen god
hållbarhet. Finullsbaggarna som används
ska ha god muskelansättning. Övriga 400
tackor betäcks med dorsetbagge.
Tacklammen finulldorset säljs som
livlamm. De kunder som köper en ansenlig
del av sina livdjur från Johnny har
möjlighet att ge synpunkter på valet av
dorsetbagge och till och med följa med på
baggauktionen för samköp av lämplig
dorsetbagge. Lamningsresultatet hos
kunden kan sedan ligga till grund för
återkoppling av hur finulldorsettackorna
fungerat vid slutuppfödningen av
slaktlamm.
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exempel att en tacka löper om i jämförelse
med att uppfödningstiden för en annan
tackas lamm är två veckor längre än
genomsnittet? Vilken tacka är bäst?
En tanke är att samarbeta med en granne
i framtiden och köpa alla finulldorsettackor
därifrån. På detta vis kan smittrycket
utifrån hållas på en acceptabelt låg nivå.
Man har redan lånat ut en dorsetbagge dit
i syfte att kunna köpa tillbaka livdjur med
de gener man tycker passar den egna
besättningen.

rätt hull inför betäckningen men gör i övrigt
inget för att locka dem i brunst. De tre
senaste åren har 95 % av alla tackor som
släpps till bagge i juli blivit dräktiga.

Alexander Melkerson - Hovstad, Rimforsa
Alexander har en besättning med
korsningstackor av finullxtexel,
finullxdorset och finullxdorper. Dorper
används även som terminalras. Tidigare
användes även suffolk. Alexander har
några renrasiga finullstackor som han
korsar med renrasig dorper-, dorset- eller
finullsbagge för att rekrytera tackor till den
egentliga slaktlammproduktionen.
Inför första och andra lamningen betäcks
finullstackorna med dorset. Först efter två
lamningar blir de betäckta med finull och
från dessa lamm sker rekryteringen av
besättningens finullstackor. På det sättet
vet jag vilka tackor som har bra
modersegenskaper och hållbarhet, säger
Alexander. Det är dessa djur som utgör
stommen i besättningen. Alexander avlar
med sikte på lamm med snabb tillväxt.
Han menar att det sparar tackorna och
deras juver. Frånskiljningen sker redan vid
60 dagars ålder när lammen väger 30 – 35
kg. Med en sådan snabb tillväxt är det
viktigt att börja väga tidigt, Alexander
börjar när lammen är 4 veckor gamla. På
så vis får han också bra koll på att
tillväxten är tillräckligt hög och kan justera
tackornas foderstat om tillväxten sackar.
Vid en så tidig frånskiljning mjölkar
tackorna fortfarande för fullt.
Resultatuppföljning sker med hjälp av
Elitlamm och egna anteckningar.
Alexander är noga med att tackorna är i

Foto: Viveka Rosin

Mia Hedberg - Algustorp, Varberg
Mia bedriver slaktlammproduktion i
treraskorsning i kombination med
alternerande tvåraskorsning på mödernet.
Mia tycker att denna typ av tacka är trevlig
att jobba med. De är lagom stora och har
ett bra temperament. Alltför stort inslag av
finull ger för många lamm och risken ökar
att en del av dem inte klassar sig för dåligt
enligt hennes avelsmål. Alltför stort inslag
av dorset ger å andra sidan troligtvis för få
lamm. Det innebär att hon bara behöver
köpa in baggar.
Tackorna består av dorset och finull. Texel
används som terminalras. Till ungtackorna
används bagge av raserna gotlandsfår,
finull eller dorset för att få lätta lamningar.
Dessa lamm slaktas om faderrasen är
gotlandsfår. I den här besättningen gäller
att det tänka på att tackorna ser ganska
olika ut. De är olika stora och ger olika
sorters lamm. Det är en fördel om man kan
hålla isär dem i olika grupper. Mia är noga
med slaktmognadsbedömningen av
lammen och känner på alla lamm innan
det skickas till slakt. Vägning och
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slaktmognadsbedömning av lammen
påbörjas strax efter frånskiljningen för att
inte riskera att några lamm blir för feta.
Mia håller på att styra över besättningen
på novemberlamning för få ett mildare
klimat under lamningen. Lammen får
också lite mer tid på sig att växa klart,
därmed minskar risken för fettavdrag i
slakten och det går åt mindre kraftfoder.
Scanningsresultatet brukar ligga på mellan
2,1 till 2,2.

Conny Malm - Havet, Odensvi
Conny har en besättning med 300 tackor
av olika slag. Conny vill gärna understryka
vikten av att hitta en produktionsform som
passar de egna förutsättningarna. De
flesta lammproducenter är
deltidsproducenter. Då är det viktigt att ha
en produktion vars arbetstoppar inte
krockar med jobbet utanför gården.
Tillgång till mark, byggnader och eget
intresse är också mycket viktigt att utgå
från när man bestämmer vilken sorts lamm
man ska producera. Avlar man för slakt vid
låg ålder bör man välja baggar med kort
kropp, hög tillväxt och tidig
muskelansättning. Djur som man vill föda
upp till högre vikt innan de slaktas får
gärna var längre i ryggen. Det är viktigt att
fettansättningen inte sker för tidigt utan att
slaktmognaden inträffar vid en högre vikt.
Conny har korsningar av texel/suffolk i
alternerande återkorsning samt rena raser
av dorper och suffolk.

Mias senaste investering är en Heathwave
mjölkamma. Dit släpper hon en del
övertaliga lamm för att minska risken för
mastiter på tackorna. Heathwaven är
arbetsbesparande och gör att jag inte drar
mig så mycket för att föda upp lamm utan
tackan.

Foto: Mia Hedberg
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Sammanfattning
- Bestäm produktionsmodell
- Sätt upp produktionsmål
- Överväg att köpa in avelsdjur hellre än att ta fram dem själv, särskilt i produktion av
treraskorsningar,
- Samarbeta gärna med ett fåtal livdjursleverantörer och försök att vara med och påverka
avelsarbetet i de rena raserna
- Beställ livdjur i god tid
- Använd checklista vid inköp av djur
- IDmärk djuren och för anteckningar om produktionen
- Använd avelsvärden och dina anteckningar när du bestämmer vilka livdjur som inte ska
vara kvar i din besättning
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Fina treraskorsningar på väg till slakt. Foto: Tomas Olsson
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