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Livdjurshandel är förenat med stora risker men på något 
sätt måste man få in nytt genetiskt material. När resistent 
Haemoncus har visats kunna ta sig igenom även seriöst 
genomförd karantänisering kan det kännas hopplöst. 

Men det finns ett effektivt verktyg för smittskydd och 
avel som förenar nytta med nöje. Nämligen att ta 
in nytt avelsmaterial med hjälp av semin. Visst är 

det ett merarbete jämfört med att låta baggen sköta allt, men 
man vet ”vad man får för pengarna”: Högt bedömda baggar 
som medför en bestående kvalitetshöjning i besättningen. 
Utan tillsats av resistenta parasiter eller annan smitta!

Avelsframsteg
Om smittskyddsaspekten är defensiv så är avelseffekten 
desto mer offensiv. Tackor efter toppbaggar från besätt-
ningar som Gannarve, Kärrbo, Gräsljunga, Erikshester, 
Hamre, Hultet, Skinnarve, Sindarve, Gunne och Flöje 
utgör efter 4 års semineringar hälften av vår egen besätt-
ning. Och i år är de dräktiga med baggar från Lindholmen, 
Granstorp, Nors och Soläng med flera. Det blir många 
spännande kombinationer att välja bland! Förhoppnings-
vis blir det några bra tacklamm efter varje bagge och något 
eller några riktigt bra bagglamm. Fast konkurrensen mot 
avkommor från våra egna baggar efter Erikshester Frej, 
Hamre Jakob och Gunne Avatar blir hård!

Stäng din besättning!
Efter några års semineringar med olika baggar är det lätt att 
”stänga” besättningen och rekrytera bagglamm där både far 
och morfar är seminbaggar med låg släktskap med övriga 
besättningen. På så vis kan man hålla sin besättning stängd 
utan inavelsproblem samtidigt som de egenrekryterade bag-
garna håller hög klass. Då slipper man gå och oroa sig för att 
få in nya sjukdomar eller ett oönskat svar på sina träckpro-
ver. Och för andra kan ett köp av livdjur ur en stängd besätt-
ning vara en godtagbar ”näst bästa lösning”.

Fler seminbaggar behövs
Ovanstående är självklart lätt att säga för den som har got-
landsfår där det finns många seminbaggar. Antalet tillgäng-
liga baggar i semin varierar mellan raserna beroende av hur 
många semineringar som görs inom rasen. Med få baggar 
tillgängliga inom en ras är det positiva incitamentet med 
spännande baggar givetvis mindre. Men för att få fler baggar 
i semin måste fler seminera för att täcka kostnaderna. Lite 
som hönan och ägget, vem kommer först? Och rasförening-
arna behöver medverka till att finna attraktiva baggar eller 
kanske initiera import av sperma där det behövs.

För det är roligt att arbeta med semin och roligare blir det 
allteftersom man lär sig och ser effekten i sin besättning!
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Semin
- en framtidslösning som redan är här!

Seminföljetong
Semin är en utmärkt metod för att höja avelsframstegen i sin besättning och förhin-
dra att man får in allvarliga smittor och sjukdomar. Men många fårägare är fortfa-
rande tveksamma på grund av att man känner sig osäker på tekniken. Nu kommer i 
Fårskötsel en serie artiklar att på ett enkelt och överskådligt sätt berätta hur semin 
fungerar och att det är en metod som passar betydligt fler än de som upptäckt tek-
niken än. Vår ciceron är en av landets kunnigaste inom fårsemin - Magnus Håård

Semin

Att seminera sina får kräver lite mer jobb än att 
bara låta baggen sköta allting. Men vinsten blir 
ett stort avelsframsteg och ett lugnare fårliv med 
minskad risk för sjukdomar.


