
 

 
 
Information inför riksbedömningar 2021 
 
Djuren som kommer till riksbedömningen  
Det bra om djuren varit uppbundna några gånger innan och att baggarna har hanterats så  
domarna lätt kan känna på dem. 
 
Egenskaper som domarna kommer att titta extra på vid bedömning av djuren 2021. 
 

• Fortsatt fokus på ben och klövar. 

• Anmärkningar på ”bredspaltade klövar” vägs in i helhetsbedömningen. 

• Notering förs in i protokollet om djuren är lågställda i förhållande till sin ålder. 
 

Vad ska djurägaren tänka på när djur tas ut djur till riksbedömning? 
 
Djur som växer mycket långsamt testas inte lika hårt då det gäller benkvalitet om man jämför med hur djur 
som har en hög tillväxttakt. Det är också viktigt att vi slår fortsatt vakt om djurens tillväxtförmåga. Därför 
införs riktvärden för minsta levandevikt vid riksbedömningen. Observera att djuren inte ska vara feta vid 
bedömningen. 
 
Riktvärden för minsta levandevikt vid riksbedömningstillfället: 
 

• Djur äldre än 180 dagar: minst 55 kg 

• Djur 150-179 dagar: minst 50 kg 

• Djur 130-149 dagar: minst 45 kg 

• Djur yngre än 130 dagar minst 40 kg 
 

Djur som bedöms ha en för låg vikt i förhållande till sin ålder kommer med automatik få en 3:a i helhet 
(inte lämplig till renrasavel). 
 
Det är viktigt att djuren är hanterade och koppeltränade inför riksbedömningen. Djur som är otränade 
spänner sig och är svåra att ställa upp för en rättvis bedömning. 
 
Domarna kommer normalt inte att korrigera uppvisade djur i ringen. Undantag görs för de som visar sina 
djur för första gången där domarna vid behov hjälper till med korrigeringar. 

Ryggbredd och Ryggmuskeldjup 
 
Inom alla våra köttrasfår har vi förädlat ryggbredden genom att vi premierat de baggar som är breda i 
ryggen. En bagge som har 5 i poäng för ryggbredd har med automatik aldrig fått en helhetspoäng på 6. 
Där igenom så har vi fått ett genomslag, för att en stor del av baggarna som fått 6 i helhetspoäng använts 
i renavel. 
Det vi ser på vissa individer är att ryggen är bred, men att ryggmuskeldjupet inte hänger med eller till och 
med försämrats. Likväl ser vi individer som är positiva på både egenskaperna och det är de individerna 
som tangerar vårt mål, och de vill vi premiera. 
Bakgrunden till detta är att slakterierna börjat stycka ner lammen mer och mer till små detaljer. Det är 
också extra viktigt att dessa delar presenteras sig väl för konsumenten och i förlängningen ger oss mer 
betalt för våra avelsdjur och slaktlamm. Det vi kommer att göra i första steget är att skriva i kommentars 
rutan: 
 
– Baggar som avviker nedåt ifrån 30 mm i ryggmuskeldjup och 5, 6 eller 7 i ryggbredd får kommentaren:  
  Svagt ryggmuskeldjup i förhållande till ryggbredd.   
  
– Baggar som avviker uppåt ifrån 33 mm ryggmuskeldjup och 5, 6 eller 7 i ryggbredd får kommentaren: 
  Positivt ryggmuskeldjup i förhållande till ryggbredd. 
 
Denna åtgärd kommer inte att påverka helhetspoängen i år, men kanske i framtiden.  
 



 
 
Helhetspoäng 
 
Ibland när vi bedömer vissa baggar så får de höga poäng på sina olika detaljer, bland annat rygg, 
kors, lår och typ. När vi sedan ska sätta en helhetspoäng så är harmonin totalt sett på baggen 
inte i paritet med de enskilda bedömningstalen. Vi kommer därför att höja kraven på att de olika 
bedömningarna på detaljerna, också harmonierar på baggen för att uppnå en hög helhetspoäng. 
 
God ton 
 
Ibland uppstår klagomål på vår bedömning och alla har ju rätt att ha en åsikt. Det ni ska tänka på 
är ju att bedömningen är ju inte personlig riktad eller till för oss riksdomare, utanför att ni själva 
ska få en uppfattning hur ni ställer er i konkurrensen inom er egen ras. Vi är ju alltid två stycken 
när vi bedömer era djur och orsaken är att ju fler ögon som bedömer desto bättre är det. Normalt 
så friar vi hellre än fäller, men vi måste samtidigt ha en linje i vår bedömning.  
 
Det är då vi för aveln vidare! 
 
 
Kriterier inför auktionen 
 
Det är viktigt att ha en hög fruktsamhet på våra köttrasfår och för de flesta köttraserna så har de 
sjunkit genom åren. Inför uttagningen till baggauktionen så kommer vi att beakta dels avelsvärdet 
för ”kull 2” som bör vara minst 90 och tackans antal födda lamm/år. I undantagsfall kan något 
lägre värden accepteras om tackan eller härstamningen kan uppvisa särskilt önskvärda 
egenskaper. För avkommor efter seminering och embryoöverföring kommer särskild hänsyn till 
att tas, då vi vet att kullstorleken oftast blir lägre.  
 
Djuren ska dessutom kunna uppvisa ett fullständigt härstamningsbevis med alla BLUP-tal från 
körningen i juli. 
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