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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1025/2014

om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom.
och 4 § 3 mom. i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de
metoder som ska användas vid bestämmande
av avelsvärdet hos sådana renrasiga nötkrea-
tur, får, getter och svin samt hybridsvin och
registrerade hästdjur som används för avel.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) renrasiga nötkreatur nötdjur, inklusive

buffel, som själva och vars föräldrar samt far-
och morföräldrar är införda antingen i stam-
boken eller i det register över rasen i fråga
som förs av den stambokförande samman-
slutningen och således kan införas i stambo-
ken,

2) renrasiga får och getter får och getter
som själva och vars föräldrar samt far- och
morföräldrar är införda antingen i stamboken
för samma ras eller i det register över rasen i
fråga som förs av den stambokförande sam-
manslutningen och således kan införas i
stamboken,

3) renrasiga svin svin som själva och vars

föräldrar samt far- och morföräldrar är in-
förda antingen i stamboken eller i det register
över rasen i fråga som förs av den stambok-
förande sammanslutningen och således kan
införas i stamboken,

4) hybridsvin svin som har tillkommit ge-
nom planerad korsning mellan renrasiga svin
av olika raser eller linjer eller mellan hybrids-
vin och renrasiga svin eller mellan hybridsvin
och som är införda i det register som förs av
den sammanslutning som för register över
hybridsvin, samt

5) registrerade hästdjur hästar, åsnor eller
korsningar mellan dessa som är införda i
stamboken eller i det register som förs av den
stambokförande sammanslutningen och såle-
des kan införas i stamboken.

3 §

Bestämmande av avelsvärde

De metoder som används vid bestäm-
mande av avelsvärdet ska följa de allmänna
principerna för djuravel och avelsvärdet ska
bestämmas enligt följande:

1) för renrasiga nötkreatur enligt bilagan
till kommissionens beslut 2006/427/EG,

2) för renrasiga får och getter enligt bila-
gan till kommissionens beslut 90/256/EEG,
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3) för renrasiga svin samt hybridsvin en-
ligt bilagan till kommissionens beslut
89/507/EEG, samt

4) för registrerade hästdjur enligt det reg-
lemente som avses i 4 § 1 mom. i lagen om
djuravelsverksamhet.

Den stambokförande sammanslutningen
eller den sammanslutning som för register
över hybridsvin ska ha de resultat som erhål-
lits och de avelsvärden som bestämts med de

metoder som avses i 1 mom. samt uppgif-
terna om nedärvda särdrag och fel hos de
testade djuren tillgängliga.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2015.

Helsingfors den 3 december 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti
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