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Varje år görs dyrbara misstag. 
först när avkomman ska stam-
bokföras upptäcks att betäck-
ningstjuren inte hade verifierad 
härstamning. då kan kalvarna inte 
stambokföras.

Den som köper en avelstjur med målet att stam-
bokföra avkomman måste vara uppmärksam på 
att tjuren verkligen har verifierad härstamning. 

– Att tjuren själv är stambokförd är ingen 
garanti att hans härstamning är verifierad. Det 
enda man då kan vara säker på är att tjurens 
fader är verifierad, säger Siw Sjöberg på Svensk 
Mjölk.

Verifierad härstamning innebär att hårprov 
tagits på tjuren och på hans far och mor samt att 
DNA-analys gjorts för att bekräfta att härstam-
ningen är trolig. I Sverige görs alla DNA-ana-

Köp gärna en äldre stambokförd tjur, men kontrollera att hans härstamning är verifierad om avkomman ska stambokföras. ”V” på stamboksbevis och 
härstamningsbevis betyder verifierad.

lyser på nöt på Dynamic Code AB i Linköping.

För eN avelstjur som betäcker i en bruksbe-
sättning är verifierad härstamning inget krav. 
Ska tjuren däremot betäcka kor som man vill 
stambokföra avkomma efter så ska han verifie-
ras. Alltså ska alla tjurar som betäcker i avelsbe-
sättningar ha verifierad härstamning.

– Många drar sig för kostnaden att verifiera 
ungtjurar innan de är sålda till avelsbesätt-
ningar, säger Siw Sjöberg som tycker det är 
synd att inte reglerna kräver att alla tjurar som 
ska användas i avel verifieras.

– Nu blir det MåNga gånger olyckliga miss-
förstånd mellan köpare och säljare, menar Siw 
Sjöberg. Alla tänker inte på att tjuren ska vara 
verifierad när de köper en äldre stambokförd 
tjur som tidigare betäckt i en bruksbesättning. 

Först när tjurens avkommor ska stambokföras 
upptäcks misstaget och då kan de inte stam-
bokföras.

– Är tjurens mor i livet så kan man ta hår-
prov på tjuren och modern och skicka för 
analys. Värre är det om modern gått till slakt. 
I bästa fall kan hårprov från levande avkom-
mor till modern användas för att rekonstruera 
härstamningen, men det kostar i både tid och 
pengar, säger Siw Sjöberg.

HoN rekoMMeNderar alla som ska köpa 
avelstjur att kontrollera att stamboksbevis och 
härstamningsbevis är märkt med ett V för veri-
fierad. De uppfödare som inte verifierar alla tju-
rar som säljs till avel bör åtminstone ta hårprov 
på mödrarna och stoppa i frysen om de skulle 
behövas en dag.
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på avelstjuren är viktigt!v

4
4 krav för att få stambokföra djuret:

• Född i officiell kontroll
(KAP avelsbesättning)

• Fader och moder stambokförda

• Fader verifierad

• Ev viktkrav från rasföreningen 




