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agens system är en ren 
varudeklaration där alla 
hingstar som visas god-
känns. Deras avkommor får 

ta del av de så kallade ”morötterna”, 
det vill säga att hästarna får starta i 
alla lopp, uppfödarpremier utgår etce-
tera. Tidigare kunde de avelsvärde-
rade hingstarnas avkommor, om de 
inte nådde upp till ”ribban”, placeras i 
stambokens del II och därmed inte ta 
del av morötterna.

Enligt nuvarande system placeras 
avkommorna endast i stambokens del 
II om hingsten inte överhuvudtaget 
visas. Kassaktion kan endast ske via 
veterinära anmärkningar.

Poängsättning och 
avkommebedömning

I det nya systemet poängbedöms 
hingstarna, enligt skalan presta-
tioner (max 50 poäng), härstam-
ning (max 40 poäng, 20/20 fädernet 
och mödernet), veterinärt (max 10 
poäng). Den totala summan offent-
liggörs. 

Nämnden gör även en skriftlig 
bedömning av prestation, härstam-

ning och veterinärt. I det omdömet 
finns också en utförlig exteriör-
bedömning.

Har inte hingsten tillräckligt med 
svenska avkommor för en avkom-
meprövning sker en individprövning. 
Däremot kommenterar nämnden 
hingstens eventuella avkommor i sitt 
hemland eller annat land i slutom-
dömet. Det viktiga är hur hingsten 
fungerar på svenska ston.

Flera avkommor: som tidigare
I och med att hingsten med auto-
matik är godkänd efter visning har 
begreppet egenhingst försvunnit. 
Hingsten kan alltså betäcka med de 
ston som tillförs honom.

När en godkänd hingst fått ett visst 
antal avkommor, så många att bedöm-
ning kan göras, fungerar det som 
tidigare; det vill säga värdeomdömen 
Elithingst – C tilldelas. 

Den femgradiga skalan
I slutomdömet anges, förutom total-
poängen, en skriftlig femgradig skala 
baserat på poängen. Den ser ut på föl-
jande sätt: se separat ruta.

•  Hingstens skattade avelsvärde är   
 mycket högt (86 -100 p)

•  Hingstens skattade avelsvärde är   
 högt (71-85 p)

•  Hingstens skattade avelsvärde är   
 medelmåttigt (56 -70 p)

•  Hingstens skattade avelsvärde är   
 lågt (41-55 p)

•  Hingstens skattade avelsvärde är   
 mycket lågt (0-40 p)

Jämfört med tidigare
”Mycket högt” och ”högt” är sådana 
hingstar som enligt det gamla syste-
met fått registrerat sina avkommor 
i stambokens del I. De hade alltså 
fått samtliga morötter. 

Medelmåttigt, lågt och mycket 
lågt hade fått sina avkommor regist-
rerade i stambokens del II, alltså 
hade de avkommorna inte fått tagit 
del av morötterna.

Vid en jämförelse med det gamla 
systemet hade endast tio procent 
av de visade hingstarna i år fått 
sina avkommor registrerade i 
stambokens del I.

Nya avelsvärderingen
Så tolkar du resultatet

D

Upplägget i det nya avelsvärderingssystemet skiljer sig mot det gamla vilket kan 
göra det svårt att ställa dem mot varandra rakt av. Men en hel del går att jämföra. 
Här vill vi visa på hur du skall v ärdera hingsten i det nya systemet. 

Den femgradiga skalan
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Den veterinära bedöm-
ningen innehåller viktiga 

upplysningar om hingstens håll-
barhet.

Få starter med mycket veterinära 
anmärkningar kan vara ett tecken på 
sämre hållbarhet. 

Avelsindex är ett mått på 
hingstens förväntade avels-

värde. Ju högre index, desto mer är 
det förväntade avelsvärdet. Avels-
indexet grundar sig bland annat på 
släktskapet och prestationer. Ibland 
kan den unga hingsten ha ett högt 
avelsindex men med väldigt få starter. 
Då grundar det sig på hans härstam-
ning. Längre fram i hans karriär om 
inte prestationerna förbättras kom-
mer index att sjunka trots härstam-
ning. Tidighet är viktigt.

idag väger tyngre vid en bedömning. 
En hel del av hingstarna har bra här-
stamning, men svaga prestationer och 
har då hamnat lägre i bedömningsska-
lan.Prestationerna är av mycket stor 
vikt. Vidare ska prestationerna vara 
av klass, och visa på tidighet. Vissa av 
hingstarna har tjänat bra pengar i vissa 
länder. Tänk då på att det kan vara 
högre prissummor även i enklare lopp 
där än i Sverige, plus att motståndet 
kan ha varit av enklare sort.

Även om hingsten har en 
bra fädernelinje så är det ett 

viktigt att även mödernet är av god 
klass. Glöm aldrig mödernelinjen 
som betyder 50 procent av avkom-
mans gener! Läs på om mödernet om 
ni tycker att det fattas uppgifter om 
avkommorna i slutomdömets text.

är du synar hingstens 
omdöme utifrån den 
 femgradiga skalan, tänk 
på att:

Poängen i varje kategori 
har en spännvidd. Jämför 

man två hingstar, en med 72 poäng 
och en med 83 poäng, har naturligt-
vis hingsten med högre poäng ett 
större förväntat avelsvärde. Trots det 
ingår de i samma grupp. 

Tänk också på att en hingst med 
84 poäng som hamnat i ”högt skattad 
avelsvärde” inte skiljer sig så mycket 
från den som har 86 p och hamnat i 
”mycket högt”.

Individens prestationer har 
en högre arvbarhet än man 

tidigare trott. Det gör att prestationer 

Val av hingst 
– att tänka på
Läs som alltid texterna i hingstkatalog och slutomdömen noga. Där finns mycket fakta. Var kritisk mot 
marknadsföring av hingstar med svaga prestationer och även de med en svag härstamning.
Det nya systemet ställer otvivelaktigt högre krav på stoägarna än tidigare.
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