Dagordning avelsrådsmöte måndagen den 25 januari 2021
Möteskod: Slå koden 08 124 107 05, deltagarkod 96 17 18#
Närvarande: Marie Rydin-Alveskog, Anders Hjort, Rose-Marie Billefält och Birgit Sturesson
Frånvarande: Karin Strömberg och Inga-Greta Nilsson
1. Avelsutskottsmöte 3:e februari på agendan:
 Gårdsmönstring
 Riksbedömning
 Semin
Anders informerar det som är på gång, med digitalisering av det nya riksbedömningsprotokollet
som kommer att se ut som det tidigare sett ut och det skall laddas ner på plats och kunna
hanteras i ”offline läge”. Anders berättar att de håller på med en förnyad instruktions manual för
riksbedömningsförfarandet och kommer senare att göra en ”enklare” instruktion för
gårdsmönstringen. Och att rasföreningarna kommer att ha ”mer” att säga till om i framtiden hur
kvalitén på våra raser kommer att se ut. Riksdomargruppen vill gärna ha synpunkter från
rasföreningarna. Angårde djurets funktionalitet det som uppmärksammats kommer riksdomarna
att påpeka och att skrivas i protokolet, dock tar de ingen ställning till om djuret skall gå till avel
eller inte. Däremot kommer de att ta ansvaret för skinnbedömningen. Om det står ”något”
framför anmärkningen så läggs ingen större vikt på det. Den digitala auktionen med bilder som
var år 2020 kan föranleda till att livdjursköparna ”tänker” till en extra gång på hur
funktionaliteten/kroppen ser ut på djuret innan köpet genomförs?
2. Elitlamm
 Korrigerade vikt önskas istället för mönstringsvikt på härstamningsbeviset.
 Förenkling av EUROP-skalan: när man matar in i Elitlamm tex: bog=6 rygg=7 lår=8 blir
automatiskt ett R-, användaren skall inte behöva tänka på vad det blir för EUROP-klass.
 Importdjurens avelsvärden som inte blir rättvisandet, hur långt har de kommit med det?
Dessa tre punkter skriver Marie till avelsutskottsmötet att föreningen vill ta upp på
avelsrådsmötet.
Ytterligare punkter som kom upp på mötet var: Om man ”missar” en siffra när man matar in
tex: pälspoängen så borde en kontrollfunktion finnas med ett varningsmärke/ruta som
kommer upp och talar om det.
Tex på Lockpoängen eller pälspoängen borde de finnas en felkontroll om man matar in tex:
storlek=liten lock kan aldrig poängen bli mer än 3 och samma med Helhet-päls kan inte bli
mer än 3 om lock och/eller pälshår får en 3:a eller sämre poäng.
3. Avelsplanens förnyelse. - Marie informerar att styrelsen arbetar med förslagen som tas upp
på nästa årsmötet för godkännande.
4. Anders Hjort undrade vilka kvalitétsbegrepp som skall gälla för skinn. I dagsläget har den
körsnärsinriktade kvalitets-skalan kompletterats med nya målgrupper med nya krav på skinn.
Anders efterlyste en debatt i frågan så att mönstringen även fyller de krav och önskemål som
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dessa nya målgrupper ställer. – Det diskuterades om att leicesterfårs besättningarnas djur på
olika håll varierar, en del besättningar har inte livdjur så att det räcker för sin egen
rekrytering, många lamm med liten lock och för tunt pälshår, andra har upp mot 70% 4:or
och storlockigt. Många Gotlandsfårsbesättningar och även några leicesterfårsbesättningar
tycker att locken börjar bli för stor och därmed svårt för körsnärer att sy. Med den påföljden
att stor lock även är lika med högre avelsvärden (pga korrelationen mellan pälspöängen).
Även att många skinn är för glesa, spindelväv, märghår, dödhår är ej önskvärda egenskaper.
Anders tog upp frågan om att ”sätta mål” för besättningarnas produktion , det är bättre att
ha många skinn som har bra kvalitet än några få som har det, det genererar ett större värde!
Anders efterfrågade två leicesterskinn som är använda, en som är bra i kvalitén och en som
är dålig i kvalitet (tovig) för filminspelningen. Anders efterfrågar OFTA-analys provsvar,
föreningen skriver i nästa nyhetsbrev en uppmaning att skicka sina provsvar direkt till
Anders.
Samordning om att agera/sälja ull? - Frågan bordlägges då Karin var frånvarande.
Info: Leicesterfårsföreningens medlemmar kan vara med på skinn-SM med sina vita skinn
utan att behöva vara medlemmar i Gotlandsfårsföreningen. - Marie informerade om det.
Krav på livdjurskandidater, minst helhet 5 på bagglamm till riksbedömning, bagglamm som
fått helhet 2 på riksbedömningen? – Marie tog upp frågan om att det inte ”måste” vara en
bagge med minst 5 i helhet som riksbedöms utan ibland går även 4:or bra. Angående att
baggar som fått helhet 2 på riksbedömningen och som ändå används i avel tar Anders upp
att det kan det vara slumpen som avgör att de nedärver något livdjur eller fint skinn.
Däremot om baggen har gett ”många” bra avkommor kan man misstänka att det blivit en
felbedömning på riksbedömningen.
Diskussion färgbedömning både på gårdsmönstring och riksbedömning. Poäng för ”renhet ”
på visa orter andra gav domarna inga poäng? - Anders förklarar att riksdomargruppen
kommer att dra ett sträck när ett leicesterfår riksbedöms på momentet ”renhet”. Anders
håller med om att det kan finnas olika färgtoner även i den vita färgen, dock är det svårt att
bedöma dessa på det levande djuret. Men om Leicesterfårsföreningen kan beskriva och
förklara skillnaden på den vita färgen så kan ”sträcket” på ”renhet” ändras. Anders skall även
försöka kontakta Allan Waller i frågan.
Rasindex eller sammanfattande index? – frågan tas upp på avelsrådsmötet.
Inavelsgraden för leicesterrasen? – frågan tas upp på avelsrådsmötet.

Punkter som skall skickas in till avelsrådsmötet:










Leicesterfårföreningen önskar den korrigerade vikten istället för som nu
mönstringsvikten står med på härstamningsbeviset.
Förenkling av EUROP-skalan: när man matar in i Elitlamm tex: bog=6 rygg=7 lår=8 blir
automatiskt ett R-, användaren skall inte behöva tänka på vad det blir för EUROP-klass.
Importdjurens avelsvärden som inte blir rättvisandet, har det hänt något mer?
Om man ”missar” en siffra när man matar in pälspoängen så borde en kontrollfunktion
finnas med ett varningsmärke/ruta som kommer upp.
Tex på Lock poängen eller päls poängen borde de finnas en felkontroll om man matar in
tex: liten lock kan aldrig bli mer än 3 poäng och samma med Helhet-päls kan inte bli mer
än 3 poäng om lock och pälshår får en 3:a eller sämre poäng.
När kommer rasindex eller sammanfattande index för leicesterfåret?
Finns det någon inavelsgrad för leicesterrasen?
Semin, ny leicesterbagge till semin 2021 som bevarande av rasen?

