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vill säga allt som påverkar hästen men 
inte är ärftligt eller mätbart, dels de 
genetiska anlagen. 

Arvbarheten för en specifik egen-
skap kan variera mellan 0 och 1. Vär-
det visar hur stor del av egenskapers 
variation som beror på arvet. 

De egenskaper som nedärvs mest 
är prissumma/start (0.44), startstatus 
(0.40) samt prissumma (0.39).  
Därefter följer: bästa rekord (0.38), 
placeringsprocent 1-3:e placering 
(0.35) och antal starter (0.18). 

Baserat på 15 helbröder
Underlaget för undersökningen base-
rar sig på uppgifter ur ST:s databas i 

studerats är: antal starter, placerings-
procent, prissumma, prissumma/start 
och kilometertid. 

Prestationsegenskaperna utgår från 
avelsmålet för den svenska varm-
blodiga travhästen som säger att vi 
ska producera ”sunda, lätthanterliga, 
distansstarka och rentravade tävlings-
hästar, som ska vara konkurrenskraftiga 
såväl nationellt som internationellt både 
som unghästar och äldre travare samt 
ha ett gott tävlingspsyke med utpräglad 
vinnarinstinkt”. 

Arvbarhet för specifik egenskap
Prestationsegenskaperna, enligt avel-
målet, styrs dels av miljöfaktorer – det 

Helbröder med bra och jämna 
unghästprestationer lämnar 
i högre grad avkommor med 
liknande egenskaper, än hel-
bröder med ojämna unghäst-
prestationer. 

Det enligt en studie från 
Svensk Travsport. 

et nya Avelsvärderings-
systemet trädde i kraft 
2010. Därmed får alla 
visade hingstar – med 

reservation för dem som lider av, eller 
nedärver, vissa defekter – användas i 
kommersiell avel. Avkommorna regist-
reras med fulla rättigheter i stambo-
kens del I. Vidare togs kraven/riktlin-
jerna för hingstarnas egna prestationer 
bort.

Det här har bland annat lett till att 
variationen mellan hingstarnas egna 
prestationer har ökat, och allt fler hel-
bröder har visats för Avelsvärderings-
nämnden. 

Ganska naturligt är att helsyskon till 
framgångsrika hästar, såväl i aveln som 
på tävlingsbanan, inte sällan omgärdas 
av höga förväntningar. 

Utgår från avelsmålet
I Svensk Travsports studie har hel-
brödernas tävlingsprestationer (som 
2-5-åringar) samt avkommeprestatio-
ner jämförts, för att kartlägga even-
tuella samband. De parametrar som 

Ny studie om

Helbröders 
resultat  
i aveln

Tunga namn i amerikansk avel är helbröderna Angus Hall, Conway Hall och Andover Hall. 
På bilden den sistnämnde. 
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juli 2011. Urvalet begränsades till att 
hingstarna ska ha minst 20 avkommor i 
startbar ålder, fördelat på flera årskullar. 
De kraven uppnådde 15 par helbröder. 

I nästa steg delades de 15 hel-
bröderna in i två grupper: en grupp 
hingstar som presterat på en jäm-
bördig nivå som 2-5-åringar, och en 
som presterat på en ojämn nivå som 
2-5-åringar.

Därefter beräknades differensen 
mellan de 15 brödraparens avkommor 
(varje brödrapar), sedan jämfördes 
deras avkommors tävlingsresultat som 
3-5 åringar.

I grupperna beräknades differensen 
mellan avkommornas tävlingsresul-
tat och därefter ett medelvärde samt 
median för differenserna.

Jämbördiga prestationer nedärvs
Undersökningen visade att helbröder 
med jämbördiga unghästprestationer 
uppvisar små skillnader mellan avkom-
mornas resultat som 3-5-åringar. Hel-
bröder som har stora skillnader i ung-
hästprestationer visar också skillnader 
vad gäller avkommornas resultat som 
3-5-åringar.

Differensen i avelsindex (baserat på 
avkommornas resultat) ökar ju större 
skillnaden är i helbrödernas unghäst-
prestationer. 

Sammanfattning 
I studien dras slutsatsen att avel på en 
helbror till en bra hingst endast är en 
bra idé i de fall där hingstarna preste-
rat på en jämn och hög nivå. 

Överväger man att avla på en hel-
broder till en bra hingst, bör därför en 
jämförelse mellan brödernas prestatio-
ner som unghästar ha hög prioritet. 

FOTNOT: Studien är genomförd av 
Björn Andersson, hippolog på Avels-
avdelningen, Svensk Travsport.  

Tävlingsresultaten (3-5 år) för av-

kommorna är räknade från 1976 och 

framåt. Alla resultat är ett genom-

snitt. 3-5-års resultaten är beräknade 

för alla avkommor, oavsett nationali-

tet. Avkommeresultaten totalt gäller 

däremot endast svenska avkommor.

Avkommor till helbröder 
med jämna prestationer

Messerschmitt

Pershing (f. -73) och Messerschmitt (-79), Nevele Pride – Flying Cloud e. Florican:

Pershings avkommor 3-5 år har en placeringsprocent på 32%, motsvarande för 
Messerschmitt är 25%. Prissumma/start är för den här ålderskategorin 2 985 kronor 
(Messerschmitt) och 4 695 kronor (Pershing).
Avkommor totalt: Pershings avkommor har en startprocent på 75%,  
Messerschmitts på 66%. 
Prissumma avkommor Pershing: 203 423 kronor, Messerschmitt: 151 341 kronor. 
Avelsindex Pershing: 97
Avelsindex Messerschmitt: 97. Värdeomdöme AB

Speedy Magnus (f -77) och Speedy Fly (f -78), Speedy Spin – Notta e. Nisard:

Speedy Magnus avkommor 3-5 år har en placeringsprocent på 25%, motsvarande 
för Speedy Fly är 19%. Prissumma/start är för den här ålderskategorin 2 334 kronor 
(Speedy Magnus) och 3 111 kronor (Speedy Fly).
Avkommor totalt: Speedy Magnus avkommor har en startprocent på 52%,  
Speedy Fly´s på 66%. 
Prissumma avkommor Speedy Magnus: 50 170 kronor, Speedy Fly: 78 198 kronor. 
Avelsindex Speedy Magnus: 88. Avkommeprövad, ej godkänd
Avelsindex Speedy Fly: 94. Värdeomdöme AB

Speedy Fly

Pershing
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Smokin Yankee (-78) och Must B. 
Rambo (f -86), Speedy Crown – 
Modern Yankee e. Hickory pride):

Smokin Yankee´s avkommor 3-5 år 
har en placeringsprocent på 29%, 
motsvarande för Must B. Rambo är 
17%. Prissumma/start är för den  
här ålderskategorin 3 947 kronor 
(Smokin Yankee) och 1 942 kronor 
(Must B. Rambo).
Avkommor totalt: Smokin Yankee´s 
avkommor har en startprocent på 
82%, Must B. Rambo´s på 58%.  
Prissumma Smokin Yankee:  
170 727 kronor, Must B. Rambo:  
62 003 kronor. 
Avelsindex Smokin Yankee:  
100 (Elithingst)
Avelsindex Must B. Rambo: 93

Avkommor till helbröder med ojämna prestationer

Zoot Suit

Zoot Suit (f -73) och Straight Jacket (f -78), 
Nevele Pride –Glad Rags e. Greentree Adios: 

Zoot Suits avkommor 3-5 år har en placerings-
procent på 32%, motsvarande för Straight 
jacket är 19%. Prissumma/start är för den här 
ålderskategorin 5 425 kronor (Zoot Suit) och  
2 005 kronor (Straight jacket).
Avkommor totalt: Zoot Suits avkommor har en 
startprocent på 78%, Straight jackets på 42%. 
Prissumma Zoot Suit: cirka 280 000 kronor, 
Straight jacket: cirka  100 000 kronor. 
Avelsindex Zoot Suit: 103 (Elithingst)
Avelsindex Straight Jacket: 84. Avkommeprö-
vad, ej godkänd

Speedy Somolli

Speedy Somolli (f -75) och Lord 
of All (f -82), Speedy Crown –
Somolli e. Star´s Pride:

Speedy Somollis avkommor 3-5 
år har en placeringsprocent på 
40%, motsvarande för Lord of All 
är 25%. Prissumma/start är för den 
här ålderskategorin 13 153 kronor 
(Speedy Somolli) och 3 658 kronor 
(Lord of All).
Avkommor totalt: Speedy Somollis 
avkommor har en startprocent på 
80%, Lord of All´s på 69%. Pris-
summa Speedy Somolli: 611 223 
kronor, Lord of All: 191 317 kronor. 
Avelsindex Speedy Somolli:  
109
Avelsindex Must B. Rambo:  
94, värdeomdöme AB

Smokin Yankee
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