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Hvad står der på stamtavlen (Härstamningsbeviset)? 
 
1. Dato for udskrift (bemærk at avlsværdierne beregnes 2 gange om året,  juli og 

september, check derfor datoen) 
2. Elitlammskode – kan anvendes for at søge oplysninger om dyret i Elitlam 
3. Vædderens navn 
4. Vædderens ID-nr (CHR nummer og ørenummer) 
5. ”Racerenhed” i % + angivelse af race (P=Pelsfår) 
6. Afstamning (Härstamning) 
7. Vædderens fødselsdato 
8. Vædderens mønstringsvægt (ikke korrigeret for alder, kuldstørrelse osv.) 
9. Gårdmønstringsresultatet 
10. Hvis vædderen har afkom, så er middeltallene for afkommet angivet her 
11. Faderens mønstringsresultat, og middeltal for hans afkom 
12. Moderens mønstringsresultat, og middeltal for hans afkom 
13. Resultat i fødselsbesætningen det år vædderen er født 
14. Vædderens avlsværdi – 100 er middeltallet  for alle lam af samme race som er født 1-

5 år tilbage i tiden. Avlsværdierne genberegnes 2 gange om året. I juli og starten af 
september 

15.  Sikkerhed – Angives med et tal mellem 0 og 1. Jo højere værdi, desto sikrere er 
avlsværdien. Det stiger med øgende antal afkom 

16. Avlsværdierne for vædderens far 
17. Avlsværdierne for vædderens mor 
18. Avler og nuværende ejer 
 
 
A. Avlsværdien for kuldstørrelse fra 2. læmning 
B. Avlsværdien for fødselsvægt (direkte) – vædderes direkte påvirkning af 

fødselsvægten 
C. Avlsværdien for fødselsvægt (maternel) – moderegenskabernes påvirkning af 

fødselsvægten 
D. Avlsværdien for tilvækst (direkte) til mønstring – vædderens direkte påvirkning af 

tilvæksten 
E. Avlsværdien for tilvækst (maternel) til mønstring – tilvækst som beror på 

moderegenskaberne, f.eks. mælkeproduktionen 
F. Avlsværdi for tilvækst til slagt 
G. Avlsværdi for kropsbedømmelse ved mønstring 
H. Avlsværdi for klassificeringen ved slagt (kan kun bruges hvis slagtelammene 

klassificeres!) 
I. Avlsværdi for fedtklasse ved slagt (kan kun bruges hvis slagtelammene klassificeres!) 
J. Avlsværdi for farve – under 100 lysere end middelværdien og over 100 mørkere end 

middelværdien 
K. Avlsværdi for farvepoint 
L. Avlsværdi for lokstørrelse – under 100 mindre lok end middelværdien og over 100 

større lok end middelværdien 
M. Avlsværdi for lokpoint 
N. Avlsværdi for pelspoint 
O. Avlsværdi for helhedspoint pels 
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