
    Senast uppdaterat 2013-12-13 

Topplistor för köttdjur  

Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental 

För att få fram ett rimligt antal djur på topplistorna ställer vi för dessa raser krav på antal avkommor 

och värdet på avelsindex (AIX), modersindex (MIX), produktionsindex (PIX) och födelseindex (FIX). 

Reglerna beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1. Regler för topplistor för olika kategorier av köttdjur 

Ras Antal avkommor AIX > eller MIX > eller PIX > eller FIX > 

 Tjurar1 Kor2 Tjurkalvar     
ANG 15 1 0 0 115 115 115 
CHA 15 1 0 10 115 115 115 
HER 15 1 0 10 115 115 115 
LIM 15 1 0 0 115 115 115 
SIM 15 1 0 5 115 115 115 

1
med 365-dagarsvikt, 

2
med 200-dagarsvikt 

Highland Cattle och Blonde d’Aquitaine 

Dessa raser saknar sammanvägda index och redovisas enligt tidigare regler:  

 avelsvärde för tillväxt total (Ttot) minst 101 och 15 ettårsvägda avkommor för tjurar  

 avelsvärde för tillväxt total (Ttot) minst 110 och minst en avkomma med ettårsvikt för kor  

 avelsvärde för maternell 200-dagarstillväxt (200M) minst 110 och minst en avkomma med 
avvänjningsvikt för kor  

 avelsvärde tillväxt total (Ttot) minst 108 för tjurkalvar  

Generellt om topplistorna 

Reglerna ovan styr vilka djur som hamnar på topplistorna och för övrigt gäller: 
 

 Tjurarna behöver inte vara aktiva men de ska vara födda de senaste 15 åren.  
o Från och med maj 2013 så publiceras dock alla semintjurar på topplistorna, även äldre 

som kanske inte längre uppfyller kraven för publicering enligt tabell 1.   
 Korna ska vara aktiva vid tiden för avelsvärdering.  

 För tjurkalvar gäller att födelsevikt finns registrerad. För avelsvärderingarna i maj och november 
krävs dessutom att kalvarna ska vara födda i intervallet 1 oktober föregående år till och med 1 
maj respektive 1 november innevarande år.   

 
Djuren på topplistan kan sorteras, både stigande och fallande, på besättningsnummer, öronnummer, 
födelseår, namn, delindex och enskilda avelsvärden. I startläget är listan sorterad på avelsindex.  
 


