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Det går naturligtvis inte att generali-
sera eftersom det handlar om en sam-
manvägning av olika faktorer. Förutom 
ett intressant sto och en intressant 
hingst är en tilltalande exteriör viktig. 

För att platsa på den första selekt-
auktionen för året, Elitauktionen, som 
går redan i slutet av maj bör 1-åringen 
helst vara välutvecklad och inte född 
alltför sent. 

Vi har kartlagt moderstona 
till de 1-åringar som såldes 
på Elitauktionen 2010:

• 39 % hade tjänat mer än 500 000 kr 
(28 % var miljonärskor)
• 18 % hade lämnat en miljonär (3 % 
hade lämnat två eller fler miljonärer)
• 51 % hade syskon som var  miljonärer 

E fter höstens Kriterie-
auktion, när medel priset 
rasade med 30 procent 
jämfört med fjolåret, ställs 

allt högre krav på uppfödarna. Det 
gäller att föda upp hästar som verk-
ligen tilltalar köparna, och att inför 
varje avelssäsong se över sitt material 
med kritiska ögon: duger mina ston 
och tilltalar de köparna? Vilka hings-
tar ska jag välja till respektive sto 
för att kunna få en så bra avkomma 
som möjligt, och som är attraktiv på 
marknaden?

Höga krav på exteriören
Om vi börjar med selektauktionerna: 
vilket stomaterial behövs för den som 
siktar på att få med avkommorna där?

Ett kommersiellt tänkande är 
viktigare än någonsin.
Siktar du på eliten eller 
 bredden, och ser du till-
räckligt affärsmässigt på din 
 verksamhet?

Din 
uppfödning 
– vad är målsättningen?

TExT: 

Håkan Persson

Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75
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För att platsa krävs också en attrak-
tiv hingst, vilken oftast kostar klart 
över medel vid levande fölavgift. 

Är selektauktionerna din målsätt-
ning? Är det rimligt? Har den egna 
verksamheten utrymme för de nöd-
vändiga investeringarna?

Avelsindex som hjälpmedel
Avelsindex är ett mycket bra hjälpme-

tre elithingstar och två debuthingstar. 
Vi återkommer till hingstvalet längre 
fram.

När man utvärderar sitt stomaterial 
bör man i första hand se till de två när-
maste leden. Vad har stoet själv läm-
nat? Vad har mor och mormor lämnat? 
Det är de uppgifter som står överst på 
hästens sida i auktionskatalogen. Är 
det tunt där, kan man inte heller för-
vänta sig att köparna ska stå i kö. 

Visst kan det se bra ut om mormors 
mor är mormor till en världsstjärna, 
men i realiteten har de då inte många 
procent gemensamma gener. Köparna 
ser också bara verkliga prestationer i 
katalogen. De hästar som har tränat 
lovande, men aldrig presterat eller 
kommit till start, bedöms utifrån vad 
de och deras avkommor faktiskt har 
presterat.

För att dra några slutsatser: om mål-
sättningen är att vara med på selekt-
auktionerna är det sannolikt nödvän-
digt med ett sto som har mycket bra 
härstamning. Dessutom bör hon ha 
goda egna prestationer, eller ett antal 
flera nära släktingar som har presterat 
riktigt bra. Generellt sett är ett sådant 
sto mycket dyrt. Visst går det att hitta 
ston med bra potential,”pärlor” som av 
olika anledningar säljs billigt, men det 
kräver en hel del tålamod. 

(22 % hade flera syskon som var 
 miljonärer)
• 68 % hade en morfar som var 
elithingst alt. "mkt bra listhingst".
• 39 % hade minst 110 i BLUP (18 % 
hade ett BLUP på 115 och över). Här 
ska tilläggas att relativt många av stona 
inte hade BLUP, men att de – om en 
uträkning gjordes – skulle hamnat högt 
på grund av egna eller ”närbesläktade” 
prestationer och/eller tidigare avkom-
mor som presterat bra. 

De allra flesta moderston till 2010 
års Elitauktionshästar uppfyllde minst 
två av ovanstående punkter. Endast 
två ston (av 100) låg ”utanför ramen” – 
men var mycket nära att falla in under 
minst två eller flera av punkterna. 

25 % av hästarna på auktionen hade 
ostartade mödrar, men istället ”nära” 
prestationer alternativt andra, bra 
avkommor.

Det ska tilläggas att i urvalet till Elit-
auktionen prioriteras de som har en 
bra bredd bland avkommorna framför 
de som har enskilda toppar men också 
flera som inte presterat så bra. 

”Nära” prestationer väger tyngst
34 olika hingstar var fäder till de 100 
Elitauktionshästarna 2010. Av dessa 
var 22 uppstallade utomlands. Av de 
uppstallade i Sverige fanns bland annat 

Sissy Jean Boko 
 (Express Ride – 
Quicksilver Lobell 
e. Speedy Crown) 
är mor till den tredje 
dyraste hästen, Chuck 
Boko, på Elit auktionen 
2010. Själv sprang 
hon in 1,6 miljoner 
kronor och har 
ett BLUP på drygt 
118. Foto: Thomas 
 Blomqvist/Kanal 75
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betäcks med vad som tidigare kallades 
egenhingstar, och självklart kommer en 
hel del bra hästar att produceras även i 
den kategorin. Men det vet vi först om 
några år. 

Det gäller att ställa sig frågan vilken 
målsättning man har innan man väljer 
hingst. Är det topp eller bredd? Ska 
man sälja eller behålla avkomman? 
Det är redan idag svårt på markna-
den för många av avkommorna till de 
högre värderade hingstar. Marknadens 
efterfrågan på avkommor efter lågt 
värderade hingstarna kan förmodas 
bli låg. 

Risker och möjligheter
Om man använder en debutanthingst 
i aveln kan det i många fall vara posi-
tivt för försäljningspriset. Det vill 
säga om man har ”samma smak” som 
marknaden om två år. Rent avelsmäs-
sigt tar man alltid en risk när man 
testar en oprövad hingst. Men av de 
hingstar som fick sina första avkom-
mor födda 2005 fanns flera mycket 
lyckade debutanter: From Above, 
Love You, Revenue och Varenne (se 
"topplistan" på nästa sida).

De är lockande att testa oprövade 
hingstar, men frågan är om tränarna 
och hästägarna är lika lockade av att 
prova dessa avkommor? En avvägning 

i Sverige dominerar Viking Kronos 
(elithingst) med 11 avkommor. Lägg 
till Pine Chip (elithingst) med sina 
tre avkommor på listan. Sedan har de 
övriga i Sverige uppstallade hingstarna 
max en avkomma med på topplistan. 

Vem kan bli miljonär?
Det vore skönt att ha svaret på frågan 
"Har du vad som krävs för att lämna en 
miljonär?". Kollar man på kullen född 
2005 och deras resultat per 5-årssä-
songen ser vi att bland de 100 vinstri-
kaste hästarna (minst 666 000 kronor) 
dominerar fäder som är list-/utlands-
stationerade hingstar och elithingstar. 
Bland de hundra hittar vi 44 svensk-
födda miljonärer.

Outstanding är Viking Kronos med 
fem miljonärer, nio hästar bland de 
100 främsta i kullen, varav fyra bland 
de 10 främsta. Det är mycket starkt 
med endast 45 avkommor.

Men även om Viking Kronos är en 
av de bästa hingstarna i världen och 
mycket kommersiellt gångbar, så är 
det omöjligt för de flesta att kunna 
använda honom. Till viss del på grund 
av priset, men framförallt eftersom 
han numera är begränsad främst för 
ägarnas egna ston. 

Vilken hingst – vilken målsättning?
I och med att det från 2010 blev möj-
ligt att använda alla VDN-besiktigade 
hingstar på marknaden ökade använ-
dandet av tidigare "icke-godkända" 
hingstar från cirka 250 registrerade häs-
tar per år till nästan 900 betäckta ston. 

Av de drygt 200 avkommor efter 
egenhingstar som föddes 2005, så lyck-
ades ingen av avkommorna hamna på 
100 bästa-listan som 5-åringar. Givet-
vis kommer det att finnas avkommor 
från dessa hästar som kommer att 
lyckas i och med att antalet nu ökar. 
Man ska dock vara medveten om att 
möjligheterna att få en avkomma som 
blir miljonär eller som kommer att 
tillhöra kullens 100 bästa sannolikt är 
mycket mindre, än om man använ-
der en högre värderad eller beprövad 
hingst. Men återigen: allt fler ston 

del och det mest vetenskapligt bekräf-
tade redskap vi har idag. Det ska inte 
ses som en absolut sanning, men som 
en bra vägledning för vilken avelspo-
tential individen har.

Forskarna har kommit fram till 
relativt höga arvbarhetstal på flera 
egenskaper. Exempelvis har "pris-
summa/start" en arvbarhet på 0,44. 
Avelsindex väger samman exakt de 
egenskaper som är viktiga och ärftliga: 
egna och nära släktingars resultat 
under unghästtiden. Tyngdpunkten 
ligger på 3-åringsresultaten och vikten 
halveras sedan för varje år. Prestationer 
efter 5-åringssäsongen har mycket låg 
arvbarhet då miljöfaktorerna, som till 
exempel träning, utfodring med mera 
har tagit över.

Sextio hästar – 25 fäder
Hur ska man tänka kring hingstvalet? 
För att man ska få riktigt bra betalt gäl-
ler oftast att man ska ha en "exklusiv" 
hingst till stoet. Förutom att hingsten 
ska vara bra, bör det inte finnas allt-
för många avkommor efter honom på 
marknaden. 

Om man kollar på de tio dyraste 
hästarna på Elit- och Kriterieauk-
tionerna de tre senaste åren, får vi 
ett urval på 60 hästar. Dessa hästar 
är efter 25 olika hingstar, varav 18,5 
(Varenne stod i Sverige 2009 men i 
Italien 2007) varit utlandsstationerade 
vid betäckningstillfället. De utlands-
stationerade hingstarna är fäder till 37 
av de 60 hästarna. Av dem som stått 

Informationen som står överst på 
hästens presentationssida i katalogen är 
vad köparna läser först. Är det tunt där 
spelar det inte så stor roll om det finns 
fina prestationer långt bak i stammen. 
Foto: Ulf Forslund

Revenue ligger trea på "topplistan" 
över vilka hingstar som bland sina 
5-åringar har en eller flera miljonärer. 
Det var dessutom hans första kull 
och placerar honom därför bland de 
lyckade  debutanthingstarna. 
Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75
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önskade exklusiviteten på marknaden 
för den som vill sälja sin avkomma.

Titta på liknande korsningar
Om du har ett sto som du tycker hål-
ler måttet och har hittat en hingst 
som antagligen kan vara attraktiv på 
marknaden om två år, är det bara att 
betäcka då? Kanske, men det kan vara 
bra att även se hur tidigare och lik-
nande korsningar fungerat. 

Dels för att se potentialen för indi-
viden som tävlingshäst och dels för att 
kunna peka på liknande lyckade kors-
ningar i sin marknadsföring. 

Alltid en osäkerhet
I slutänden finns en minsta gemensam 
nämnare som sätter gränsen för vad en 
häst kan prestera: inget hingstval kan 
bli bättre än de förutsättningar avkom-
man får. Stoet har en begränsning; trä-
naren har sin begränsning – det gäller 
att hitta den tränare som kan ta tillvara 
på hästens potential. Det krävs också 
att man gjort ett sto- och hingstval 
som attraherar tränaren, och att man 
lyckas sälja in sin produkt.

Källor: travsport.se, asvt.se, Blodbanken,
Hingstinfo, nr 1/2011

studerar dessa hingstars prestationer 
och intjänade pengar, de är inte alltid 
möjligt att jämföra med ”svenska” pre-
stationer.

I Frankrike tävlar man för det mesta 
med större fält, längre banor och på 
längre distanser. Det finns också en 
möjlighet att tjäna mycket bra pengar 
som äldre och även i monté, vilket 
dock har mycket låg arvbarhet. Nord-
amerikanerna tävlar nästan uteslu-
tande på 1609m och autostart. Inte så 
stora fält och de mest penningstinna 
loppen avgörs på mile- eller 7/8-mile 
banor (ca 1400m). Det är också oftast 
mindre startfält och tyngdpunkten 
av prispengarna ligger under 2- och 
3-åringssäsongerna- Tänk också på att 
det i länder utanför Sverige används 
andra utrustnings- och medicinerings-
reglementen.

Men det finns fördelar med allt: 
amerikanska hingstar som inte lämnar 
tillräckligt tidiga hästar med amerikan-
ska mått, kanske duger bra i Sverige? 
Franska hingstar som lämnar avkom-
mor som tävlar bäst på medeldistans, 
kanske har större möjlighet att få ut sin 
fulla potential i Sverige? Generellt är 
det ett positivt tillskott att använda list-
hingstar och det skapar oftast också den 

måste göras, från fall till fall.

Importerad sperma
Idag finns teknik som ger oss möj-
ligheten att kunna använda de bästa 
hingstarna från hela världen, utan att 
de är uppstallade i Sverige. Det finns 
inget som revolutionerat den svenska 
aveln det senaste decenniet så mycket 
som den frysta sperman. Det är bara 
att titta på hingststatistiken, så syns 
avtrycken tydligt. 

Nackdelen är att chanserna minskar 
något för att få ett sto dräktigt. Här 
skiljer det en hel del i erfarenhet och 
kompetens bland de olika seminsta-
tionerna, men utvecklingen går framåt 
hela tiden. Det finns nu fryshingstar 
som har en dräktighet på 75-90 pro-
cent, vilket matchar de flesta hingstar 
som verkar på färskt. Precis som bland 
de hingstar som används med färsk 
sperma så skiljer sig spermakvaliteten 
mellan olika hingstar. 

Utländskt system kan 
bli fördel i Sverige

Det gäller också att ha i åtanke att det 
skiljer i tävlingsformatet i till exempel 
Frankrike och Nordamerika, jämfört 
med Sverige. Håll det i minnet när du 

Topplista
Avelshingstar som producerat två eller flera avkommor som tillhör 
kullens 100 bästa avkommor, samt minst en miljonär, födda 2005.

Hingst Avkommor Topp 100 Miljonärer
Viking Kronos 45 9 5

Love You 61 8 2

Revenue 66 7 2

Pine Chip 108 6 3

From Above 25 4 3

Super Arnie 99 4 3

Varenne 22 4 2

Muscles Yankee 35 4 2

Spotlite Lobell 90 4 1

Express Ride 29 3 1

Coktail Jet 63 3 1

Credit Winner 24 2 2

Enjoy Lavec 64 2 2

Rite On Line 90 2 2

Supergill 21 2 1

Dream Vacation 28 2 1
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Hur ser Du på din verksamhet? 
Tre uppfödare berättar om sin målsättning.

Frågor:
1) Hur många fölston har ni?        2) Hur många planerar ni att betäcka 2011? 3) Hur ser er affärsidé och målsättning ut?
4) Hur ofta och hur kritiskt ser ni över ert stomaterial?        5) Hur ”kommersiellt” resonerar ni kring hingstvalet? 

Ann-Marie Ströby 

Uppfödare från Kristianstad. 
Hon har tillsammans med sin 
man Lennart fött upp häs-
tar sedan början av 70-talet, 
varav travhästar sedan mitten 
av 80-talet. Den vinstrikaste 
hittills är Present (2 mkr) och 
de är aktuella med V75-hästen 
Enerva. 

1) Två 

2) Ett 

3) Att ha bra ston som ger avkom-
mor som är kommersiellt säljbara och 
tävlar bra. Vi föder upp för att sälja på 
Kriterieauktionen.

4) Vi ser mycket kritiskt på vårt sto-
material. Vi hade Prelude Ås som är 
mamma till bland annat Present. Ändå 
fick vi inte betalt för avkommorna. Nu 
var det inte enbart därför vi tog henne 
ur avel, utan för att hon kastade.

5) Det är en kombination av många 
åsikter. Både kommersiellt tänkade 
och en tro på att hästen ska kunna 
tävla bra, samt vara exteriört håll-
bar. Om man får ett sto är det också 
viktigt, när hon går i avel, att hennes 
avkommor får en bra morfar.

Uppfödare i Katthammars-
vik. Driver, tillsammans 
med sin fru Ylva, Enge får- 
och hästgård på Gotland. 
Huvudinriktningen på går-
den är lammproduktionen 
och de har fött upp hästar 
sedan början av 90-talet. 
Deras hittills bästa upp-
födning 
är Sto-
Sprinter -
vinnaren 
La Bella 
Vita. 

1) Sex 

2) Alla sex 

3) Att föda upp attraktiva täv-
lingshästar. Vi låter hästarna 
beta på stora arealer, så det ska 
bli hållbara individer. Vi föder 
upp för att sälja på auktionerna 
och helst vill vi vara med på 
selektauktionerna.

4) Vi försöker alltid få bättre 
stomaterial och vi tycker att vi 
har relativt bra material idag. Vi 
har inte kvar ston bara för att de 
är snälla.

5) Vi försöker använda bästa 
möjliga hingstar till våra ston 
och vi provar gärna nya hingstar 
som vi tror det ska gå att sälja 
efter. Zola Boko är exempel-
vis en sådan hingst som vi ska 
använda i år.

Magnus Fermskog 

Uppfödare från Marhult som 
tillsammans med sin fru Veronika 
driver de uppfödning på Alfa Stu-
teri. De går nu in på sin åttonde 
säsong som uppfödare och första 
året föddes Livi Champagne 
(794 400 kronor) på gården. 
2-åringarna Alfas Diamond och 
Alfas Domino hade ett bra 2010. 

1) Sex, varav fem dräktiga

2) Tre, om inte de nyblivna 3-åringarna 
gör att vi betäcker ett sto till

3) Vi vill föda upp hästar som är tidiga. 
Helst ska alla gå premielopp och sedan 
fortsätta att utvecklas för att kunna 
hävda sig i årgångsloppen.  Vi säljer allt, 
helst till bra tränare och ägare.

4) Vi går ständigt och funderar om 
något av våra ston lämnar för dåligt. Men 
med tanke på de nyblivna 3-åriga Alfa-
hästarna så ska vi behålla dessa mödrar.

5) Väldigt mycket, men vi ser även till 
att vi har så bra stam så att vi kan köpa 
tillbaka stona som fölmärrar. Vi väljer 
endast hingstar som får max 50 ston och 

som oftast tillhör 
årgångs toppen 

i Frank-
rike.

Per-Johan Eriksson 

TExTER: 

Håkan Persson


