
 

 

Köpa livdjur 
Vid köp av livdjur ska man alltid begära att i förväg få ta del av härstam-
ningsbevis utskrivna från Elitlamm. Där framgår officiell härstamning och 
officiell raskod, som för ett renrasigt gotlandsfår ska vara 100 % P.  

Köp endast djur från besättningar som är anslutna till Maedi-Visna- 
programmet och som har uppnått M3-status. Säljarbesättningen ska också  
ha F-status (fotrötecertifierad) och djuren åtföljas av Gård och Djurhälsans 
hälsodeklaration vid försäljningen.  

På www.silverlock.se finns uppgifter om besättningar som uppfyller  
ovanstående krav och som kan ha livdjur till salu. 

Förekomst av parasiter är ett växande problem och det är viktigt att 
kontrollera säljarbesättningens parasitstatus. Köp inte in parasiter som inte 
redan finns i besättningen. Följ också alltid Gård och Djurhälsans 
karantänsrekommendationer vid inköp av nya djur. 

Semin 
Fårägare får efter en 
kortare utbildning 
seminera egna djur. 
Det är ett bra sätt att 
minska risken för att 
introducera smitta i 
besättningen.  

Via Svenska Fåravels-
förbundet finns semin-
doser från många bra 
gotlandsbaggar med 
olika härstamning att 
beställa. 

 

www.silverlock.se 

 

 

 

 

Gotlandsfår – Sveriges mesta fårras 
Gotlandsfåret är Sveriges enskilt största fårras till 
antalet. Och det är inte konstigt – det är fåret som ger 
dig allt: ljuvliga skinn, glansig ull, ett läckert kött och en 
effektiv naturvård. Rasföreningen välkomnar alla 
uppfödare och gotlandsfårsvänner som medlemmar.  

 

Tillsammans utvecklar vi rasen! 



Vad gör en rasförening? 
Gotlandsfårsföreningen fastställer avelsmålet, dvs vilka egenskaper ett 
gotlandsfår ska ha. Rasens unika pälsegenskaper ska bevaras och ut- 
vecklas och ett silkigt och glansigt pälshår med en mjukt rundad lock  
av tredimensionell karaktär har hög prioritet. Färgen ska vara ren och  
klar i en ljusgrå till mörkgrå nyans. 

Rasföreningen ansvarar, under Svenska Fåravelsförbundets paraply, för 
stambok med härstamningsregistrering av alla rasrena gotlandsfår. 

Gotlandsfårsföreningen anordnar varje år Skinn-SM med diskussioner  
och föredrag med avelstema samt skinnpremiering där alla medlemmar  
är välkomna att lämna in skinn för kvalitetsbedömning. Ett utmärkt  
tillfälle att titta på många skinn och få reda på hur den egna besättningen  
står sig i jämförelse med andra. 

Medlemstidningen  
utkommer tre gånger  
per år.  

Medlemmar har rabatt  
på beredning hos  
Donnia Skinn AB. 

Som medlem kan man 
marknadsföra skinn, 
djur och besättning på 
föreningens hemsida. 

 

 

Mer info och kontakt- 
uppgifter finns på 

www.silverlock.se

 

Att välja livdjur 

Genom att konsekvent spara de bästa lammen kommer besättningen för vart  
år att bli av bättre och bättre kvalitet. I normalfallet brukar man ligga på  
mellan 15 och 20 % rekrytering, det vill säga i en 50 tackors besättning sparas 
årligen ca 10 tacklamm och 10 äldre tackor slås ut. 

Mönstring 
Mönstring av lammen är det viktigaste verktyget i vårt avelsarbete och sker  
vid ca 110 dagars ålder. Djuren vägs och bedöms med avseende på färg, lock 
och pälshår samt får en helhetspoäng för pälskvaliteten. 

Avelsvärden och index 
Till ytterligare hjälp i urvalet av livlamm används avelsvärden som finns för 
ett antal viktiga egenskaper. Avelsvärden baseras på registreringar vid 
lamning, vägningar samt mönstrings- och slaktresultat. Avelsvärdena justeras 
med tiden allteftersom ny information registreras om djuret och dess 
släktingar.  

Med hjälp av mönstringsresultat och avelsvärden gör man en bedömning av 
vilka djur som ska sparas.  

Man kan också få vägledning av de index som finns framtagna för rasen. 
Avelsvärden vägs då samman och för gotlandsfår finns beräknat pälsindex 
(PIX), köttproduktionsindex (KIX) samt ett sammanvägt rasindex (RIX). Med 
högre index förväntas djuren bidra till ett bättre ekonomiskt resultat i form av 
bättre tillväxt/slaktresultat och högre skinnkvalitet. 


