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öder du upp travhästar till avsalu bör du ta 
hänsyn till den tänkta marknaden på ett helt 
annat sätt än om det är för eget bruk. Vad kan 

vara gångbart när unghästen skall säljas?
Rent generellt är högt meriterade hingstar med attraktiv 
härstamning intressanta de första åren, medan markna-
den - när de första kullarna unghästar börjar närma sig 
start - gärna är lite mer avvaktande och inväntar resul-
taten. Det kan också vara värdefullt att ur kommersiell 
synpunkt försöka bilda sig en uppfattning om det stoma-
terial olika hingstar tillförts. 

Unghästens exteriör är mycket viktigt vid försäljning. 
En presumtiv köpare har ju faktiskt i huvudsak det och 

hästens härstamning som hjälp till att försöka förutse 
kommande tävlingsresultat. 

Minst risk med avkommeprövad hingst
Resultat från otaliga auktioner visar tydligt att egenska-
per som exempelvis storlek, huvudets form/utseende och 
benens korrekthet påverkar prisbilden. Olika exteriöra 
egenskaper är också i mer eller mindre grad ärftliga.

Hästens mankhöjd är ett exempel på en egenskap som 
i hög grad nedärvs. Det finns dessutom en bevisad kor-
relation mellan födselstorlek och mankhöjd som vuxen. 
Stoets ålder vid fölningen och antal tidigare föl spelar i 
sin tur roll för fölets födelselstorlek. 
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Nu stundar en tid på året som är stimulerande och spännande för alla uppfödare. Årets 
nya föl föds snart och det är dags att planera inför framtiden i form av hingstval. Några 
tips kan alltid vara bra att ha med i bagaget.

F



Travhästen nr 1 • 2007 11

  Dags att 
välja hingst…

Har du däremot inte tänkt sälja unghästen kan du i 
hög grad välja efter egna uppfattningar.

Minst risk tar du som uppfödare vid val av en väl avkom-
meprövad hingst. Avkommornas resultat är ju faktiskt facit 
på vad hingsten nedärver och du kan med hjälp av dem få en 
mer eller mindre tydlig bild av hingstens förärvning.

Ett ordstäv lånat från fullblodsuppfödningen lyder ”The 
genetic truth is not always the commercial truth”; med andra 
ord är inte alltid marknad och fakta/genetik samma sak.

Faktabaserade bedömningar
Härstamningarna är en viktig del i hästarnas avelspro-
fil, som uppfödare i gemen är väldigt intresserade av. Vid 
värdering av härstamningar finns det några vetenskap-
ligt bevisade fakta att ta med sig. Det är fakta som också 
ligger till grund för de bedömningar som görs på våra 
avelshingstar.

Hur mycket gener det finns kvar av en individ beror 
på var och hur ofta i härstamningen du hittar denne. 
Utspädning av arvsmassan sker ganska snabbt och en 
enskild anfader långt bak i stammen betyder faktiskt inte 
särskilt mycket. Redan i fjärde led spelar den i praktiken 
en relativ liten roll (6 procent gemensamma anlag). Hel-
syskon är inte heller mer släkt än i genomsnitt 50 pro-
cent. Hos halvsyskon, som är det vanligaste i hästvärlden 
är de gemensamma anlagen 25 procent, det vill säga att 
de är mer olika än lika.  

Vikten av egna meriter
Vid avelsvärderingen värderas/skattas hingstarnas avels-
värde utifrån en vetenskapligt utformad metod som 
innebär att:
• 40 procent baseras på hingstarnas egna meriter.

• 30 procent baseras på härstamning.
• 20 procent baseras på veterinärbedömning.
• 10 procent baseras på exteriör.

Alla närbesläktade hästars prestationer och avelsresul-
tat vägs in i rätta proportioner och särskild vikt läggs vid 
tidighet, klassiska meriter, korta generationsintervall och 
hög säkerhet i förärvningen. Ju kortare generationsin-
tervall desto mer ”surfar” den individen på det allmänna 
avelsframsteget.

Hästens egna meriter är mer bety-
delsefulla än härstamningen. Det går 
också tydligt att skönja genom att stu-
dera avelsdjurs nedärvning. Från ett 
antal helbröder i aveln, kan man ana 
att de oftast nedärver sig som de själva 
presterat, det vill säga de gener de fått. 

Härstamningen är ju en förutsägelse 
av avelsresultatet och den prognosens träffsäkerhet ökar 
självfallet om hästen har tävlingsmeriter. En fullständig 
information om hästens egna prestationer betyder mer 
för bedömningen av avelsvärdet än all tillgänglig infor-
mation sammantaget om härstamningen. 

Det krävs faktiskt information från minst fem helsys-
kon, för att ge samma säkerhet som individen själv. Rik-
tigt facit i aveln går dock att få först när hingsten fått ett 
antal avkommor. Redan vid sex startande avkommor, 
med olika mödrar och miljö, har man ett säkrare avels-
värde än vad hingstens egen information (stam + presta-
tioner) ger.

Stoet: av stor betydelse
Stoet bidrar, liksom hingsten, med hälften av de gener 
som avkomman får och även en avsevärd miljöpåverkan 

Hästens exteriör är 
mycket viktig vid för-
säljning. Spekulanter 
vid unghästauktionerna 
lägger mycket tid på att 
studera hästarna innan 
budgivningen börjar. 
FOTO: Claes Kärrstrand

 ”Säkrast med 
avkommeprövad 
hingst”
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Tema: Avel

som inte hingstarna kan bistå med. Stona är till skillnad 
från hingstarna oselekterade, vilket innebär att skillna-
den mellan bästa och sämsta sto är oerhört mycket större 
än motsvarande skillnad på hingstsidan.

I fransk och i viss mån italiensk travavel finns ett avels-
urval och selektering även på ston. I Sverige är selektio-
nen av ston helt upp till ägarna själva. Till hjälp finns 
bland annat härstamningsuppgifter, tävlingsresultat, 
avkommeresultat och BLUP-index.

Vissa spekulationer om det mitokondrie-DNA (DNA 
för cellernas försörjning) som enbart ned-
ärvs på mödernesidan finns, men inget 
finns idag belagt rörande denna lilla dels 
påverkan på hästarnas prestationsförmåga.

Gener hoppar aldrig över någon genera-
tion även om det kan vara svårt att tro, till 
exempel när en fuxfärg ”kommer tillbaka” 
trots att den ligger ganska lång tillbaka i 
stamtavlan. Det handlar i stället om reces-

siva gener som hela tiden finns men inte kommer till 
uttryck annat än om hästen i fråga råkar få exakt samma 
recessiva gen från båda föräldrarna. En häst kan bara få 
de gener som finns hos hingst och sto och som de i sin 
tur har fått från sina föräldrar.

Vad nedärvs och hur?
Det finns starka samband mellan förmodat avelsvärde 
och förärvning. Hade inte det sambandet funnits hade vi 
inte behövt göra något urval alls i aveln, varken på sto- 
eller hingstsidan.

Arvbarheterna - det vill säga hur mycket en enskild 
egenskap nedärvs - är för de flesta prestationsegenskaper 
hos varmblodiga travare medelhöga. Stora framsteg kan 
alltså bevisligen göras, och har också gjorts, genom att ett 
antal avelsdjur valda utifrån travegenskaper använts. 

Högst arvbarhet har de egenskaper som är mätbara 
och minst påverkade av miljön och vice versa.

Tidiga prestationer hos en häst är i högre grad uttryck 
för hästens egna genetiska kapacitet än sena. Hästens 
avelsresultat är till en del en produkt av den genetiska 
kapaciteten. Tidiga naturtravande hästar har därför ett 
högre förväntat avelsvärde än de som är rena tränings-
produkter. Det är mot bakgrund av denna kunskap avels-
värderingen högre värderar hingstarnas tävlingsmeriter 
som unga än ”äldremeriterna”.

Utgå från individerna
Försök komplettera de egenskaper hos stoet som är min-
dre bra när du gör ditt hingstval. Förstärk om möjligt 
även stoets positiva egenskaper. Exempelvis betäcks säl-
lan ett jättelikt sto med en hingst som är 170 cm – eller 
ett mycket litet sto med en hingst som knappt håller  
ponnymått. Detta gäller även andra, såväl fysiska som 
psykiska, egenskaper. 

När det gäller extremiteternas korrekthet går det dock 
inte att korrigera en skev häst med att betäcka med dess 
motsats i skevhet. En intåad hingst kompenserar inte 
optimalt en fransysk märr eller en bockbent hingst en 
sabelbent märr. Till en inkorrekt häst är ur den aspekten 
en korrekt hingst det bästa valet. 

Det kan också vara av stort värde att studera utfallet av 
tidigare gjorda likartade blodskombinationer samt att ta 
hänsyn till om det kommer att föreligga släktskapsavel 
hos den tänkta avkomman eller ej.

Vi släktskapsavel koncentreras såväl positiva som min-
dre önskvärda egenskaper. Eftersom många sjukdomar 
nedärvs recessivt innebär det en större risk att precis 
samma sjukdomsgen dubliceras och därmed kommer till 
uttryck om föräldrarna är släkt med varandra. Det finns 
till exempel en belagd koppling mellan inavel på kall-

Hingstarnas egna 
meriter väger tyngst 

vid avelsvärderingen. 
ILLUSTRATION: 

Staffan Philipsson

Minimikraven höjs när aveln går framåt. Via ett medvetet 
avelsarbete görs stora framsteg. 
ILLUSTRATION: Staffan Philipsson

”Gener hoppar 
aldrig över någon 

generation” 
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blodstravare och sänkt fertilitet, carpiter och försämrade 
prestationer.

Använd tillgänglig fakta
Till hjälp vid val av hingst finns fakta att hitta i såväl 
tryckt form som på nätet. En objektiv beskrivning av 
varje enskild hingst görs i samband med avelsvärde-
ringen och den innefattar såväl tävlingsmeriter som här-
stamning, veterinärstatus och exteriör.

BLUP-värdet är ett jämförande index som är ett mått 
på varje hästs individuella avelsvärde, i alla skeenden av 
livet. Det är den mest exakta metoden att jämföra och 
rangordna individer. Indexet tar hänsyn till alla bedöm-
ningsbara fakta rörande hästens härstamning och presta-
tioner och är inte ett renodlat prestationsindex. Ett BLUP 
för hingstar grundat på avkommor tar även hänsyn till 
stomaterialet som hingsten fått.

Lycka till!
Oavsett hur mycket du än anstränger dig så gäller det att 
i slutänden ha tur. Skicklighet och noggranna förbere-
delser minskar turens betydelse men ger inga garantier! 
Men det är väl kanske ändå det som är charmen med 
avel. Tänk om vi hade ett facit på allt från början. Vore 
det lika roligt då?

Vore det lika spännande om 
vi visste slutresultatet? 

FOTO: Martin Langels/Kanal 75
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