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En vanlig diskussion bland 
uppfödare är om man ska 
använda ston med bra egna 
meriter; ston som visat 
talang som yngre, ston som 
gjort få starter eller ston 
som är ostartade. Det finns 
inga enkla svar, men visst är 
frågan  spännande.

avelsvärderingssammanhang 
har allt större vikt lagts vid 
egna prestationer. Anledningen 
är att nya genetiska analyser 

visar högre arvbarheter för presta-
tionsegenskaperna än tidigare. Dessa 
högre arvbarheter används nu vid 
beräkningar av BLUP- indexen. Men 
fortfarande är självklart härstam-

ningen mycket viktig. 
Vilka typer av ston har då lyckats 

bäst i avelsboxen? Om det finns en 
mängd åsikter.

För höga förväntningar?
Vissa menar att ett kanonsto på täv-
lingsbanan har slitit ut sig så pass att 
hon har svårt att ”ge något tillbaks” 

till avkomman, och därmed förärver 
sig sämre. Då måste man fråga sig: 
har förväntningarna på henne varit 
alltför höga som avelssto? Är hon 
egentligen så ”dålig”? Har ”slitet” på 
något sätt ”försämrat hennes gener” 
(naturligtvis inte). Förespråkarna för 
ostartade eller ston som är lite star-
tade hävdar emellanåt att stoet ej är 
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förbrukat vilket gör att hon kan ge 
mer av sig ”själv” till sina avkommor. 
Vidare säger de att det är viktigt att 
stoet har visat talang och tidighet 
vilket är helt riktigt. Sedan ska kom
mas ihåg att stoet exempelvis kan ha 
råkat ut för någon form av skada som 
hämmat, eller helt satt stopp för, hen
nes karriär. 

Vilka är tendenserna?
Det finns ingen forskning, inga veten-
skapliga rapporter, som kan visa vilken 
kategori ston som förärver sig bäst. 
Men för att belysa frågan har vi tittat 
närmare på:

•  Mödrarna till hingstarna i årets   
 hingstkatalog från STC

•  Elitston födda 1980 och framåt

Urvalet baseras på att ston som läm-
nat en godkänd avelshingst, och ston 
som blivit utsedda till Elitston, onek-
ligen har en relativt god förärvning. I 
sammanhanget är det därför intressant 
att titta på om de är ostartade eller 
startade; och i så fall hur deras karriär 
sett ut. 

Det är viktigt att än en gång under
stryka att den här undersökningen 
inte har en vetenskaplig grund. Det 
här har gjorts i syfte att visa på ten
denser till hur förärvningen hos olika 
kategorier av ston ser ut. 

Metod:
Antal ston: 232 
(54 elitston samt 178 ston med avels-
hingst som avkomma)

Gruppering:
• Ostartade
• Startade, som tjänat (SEK)             

                                                                                                                                

>100 000                                                                                                                                              

100 001 - 200 000                                                                                                                                              

200 001 - 300 000                                                                                                                                   

300 001 - 400 000                                                                                                                                            

400 001 - 500 000                                                                                                                                 

500 001<

I gruppen >100 000 kr är spänn-
vidden mellan några hundra kronor 
till strax under 100 000 kronor, och 
i gruppen 500 001< är spännvidden 
från strax över 500 001 till ett antal 
miljoner. 

 

Tabell 1

Av Elitstona är de två största grupperna:
27,8 % ostartade
24,1% startade, som tjänat mer än en 500 000 kr
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Tabell 2

Av Elitstona har:
72,2% startat 
(varav den största gruppen, som framgick av tabell 1, har tjänat från 500 000 kr och uppåt) 
27,8% inte startat

 

Tabell 3

Av mödrarna till hingstarna i hingstkatalogen är de största grupperna:
30,3% ston som tjänat över 500 000 kr
27,5% ston som tjänat mindre än 100 000 kr
20,3% ostartade

Foto: Kanal 75
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Tabell 4

Av mödrarna till hingstarna i hingstkatalogen har:                                                                               
79,7% startat                                                                                                                                  
20,3% ostartade

Tabell 5

Slår vi ihop de båda stoenheterna ser vi att:
28,9% har startat, och tjänat mer än 500 000 kr
23,3% har startat, och tjänat upp till 100 000 kr
22,0% inte har startat

Tabell 6

Sett till båda grupperna är:
78% startade
22% ostartade

Order By Fax (4,6 miljoner kronor) är undan ostartade Nel-
lies Girl (e. Pine Chip). Stoet har lämnat sex svenskregist-
rerade avkommor varav fem har startat. Foto: Lj/Kanal 75

From Above (8,3 miljoner kronor) är undan ostartade 
elistoet A Gift From Heaven (e. Armbro Goal). Stoet har 
lämnat 10 svenskregistrerade avkommor varav, förutom 
From Above, Eternal (1,1 miljoner kronor) och Halle Luja 
(480 000 kronor) är de främsta. Foto: TB/Kanal 75

Egon Lavec (5,7 miljoner kronor) är undan ostartade 
Vana Lavec (e. Supergill). Stoet har lämnat 11 svenskre-
gistrerade avkommor, varav Egon Lavec och halvmiljonä-
ren Gourmet Lavec är de främsta. Foto: Lj/Kanal 75

 

 

 

Stjärnston på 
banan och i boxen 

Stjärnhingstar med 
ostartade mödrar 
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Reflektioner
Granskar man enbart dessa siffror är de 
bästa förärvarna startade ston, och bland 
dem är den största gruppen ston som 
tjänat från en halv miljon kronor och 
uppåt. Det är viktigt att ha i åtanke att 
bland ston som tjänat upp till 100 000 
kronor finns ett antal som endast gjort 
ett fåtal starter men visat tidighet och 
talang. Slår man ihop den gruppen, samt 
ostartade ston kommer man upp i pro-
centsiffran 43,2. De övriga ligger på 54,8 
procent. Trots detta kvarstår faktum att 
de främsta stona på tävlingsbanan är de 
som lyckats bäst i sin förärvning.

I studier av det här slaget finns förstås 
en mängd miljöfaktorer som borde tas 
hänsyn till, vilket vore möjligt i en större 
undersökning. Det får inte heller glöm-
mas bort att ett Elitsto ska ha en jämn 
förärvning, vilket inte alltid ett sto som 
fått fram en avelshingst har.

Material av det här slaget kan vridas 
och vändas på. Kanske är det något för 
framtiden att göra en omfattande, veten-
skaplig studie. 

Stjärnston på 
banan och i boxen 

Elitstoet Traffic jam sprang in 4,6 miljoner kronor. Bland hennes fyra 
avkommor återfinns Kramer Boy (14,4 miljoner kronor) samt Express Lavec 
(3,4 miljoner kronor). Foto: Kanal 75

Elitstoet Icora Tilly sprang in 1,6 miljoner kronor. Hon är mor till bland 
annat Victory Tilly (37,7 miljoner kronor), Brunton Tilly (3,7 miljoner 
kronor), Super Tilly (2,5 miljoner kronor) och Golden Tilly (2,2 miljo-
ner kronor). Foto: Kanal 75

Elitstoet Lady Lexington sprang själv in 1,9 miljoner kronor. Därefter lämnade hon 13 avkommor. Bland 
dem kan nämnas Bowls Lady (2,4 miljoner kronor). Foto: Claes Kärrstrand




