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Planeringen inför en seminsäsong är inte särskilt omfat-
tande men det är bra att börja i god tid vilket vid vårlam-
ning innebär i augusti. 

Det första man ska göra är att bestämma när man ska 
seminera. När brukar man ha brunsttoppen vid naturlig 
betäckning? Har jag möjlighet att sätta av tid vid den 

tidpunkten? Om man har arbete utanför gården kan man sikta 
på att seminera över en helg, gärna utökad med en dag eller två. 

Brunstsynkronisera vid rätt tid
Sedan kan man börja planera för att brunstsynkronisera tack-
orna så de kommer i brunst vid den tidpunkt man vill seminera. 
Börja med att räkna baklänges. Under en period på 6–8 veckor 
före synkroniseringen bör tackorna vara utom syn och hörhåll 
från baggar och bagglamm. 3 veckor före önskad seminerings-
tidpunkt synkroniseras de genom att man släpper ihop dem 
med de baggar som finns tillgängliga, helst inne i stallet. Jag 
återkommer med mer om synkroniseringen i nästa nummer. 

När man bestämt sig för att seminera anmäler man sitt 
intresse till semin@faravelsforbundet.com så får man sedan 
information fortlöpande inför semineringssäsongen. Du 
måste ha gått en endagarskurs i Fårsemin. Gård och Djurhäl-
san brukar anordna sådana kurser. 

I slutet av augusti vill förbundet ha en preliminäranmälan 
där du anger med vilken ras du vill seminera och hur många 
doser du tänker beställa. Du har då också möjlighet att boka 
hyra av ett kvävekärl. Vissa år har det varit brist på kärl så 
det är klokt att försäkra sig om att få ett. Alternativt kan man 
köpa ett kärl, antingen från förbundet eller kanske finns 
det någon mjölkbonde som lagt av och är villig att sälja sitt 
begagnade kärl.

Beställ sperma 
Med preliminäranmälningarna som grund tar sedan förbun-
det ut årets baggar men det finns dessutom en hel del baggar 
från föregående år att välja på. Tidigare års baggar kan du få 
levererade i september, årets baggar sista veckan i oktober.  
Aktuella baggar presenteras i en Baggkatalog som kan lad-

das ner från förbundets hemsida. Där finner du avelsvärden, 
eventuell riksbedömning, foton av baggarna och en kort pre-
sentation. Dessutom en del allmän information om semin.

Om du avser att använda årets baggar bör du inte planera 
för en brunsttopp tidigare än 1 november, gärna några dagar 
senare så du har lite marginal för transportproblem. Vill du 
ha sperman levererad så tidigt som möjligt finns dock en 
risk att du får färre doser av en kvoterad bagge.
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Bagglammet 20001 är årets förstfödda på Toran i Öglunda. Han har seminbag-
gar bakom sig i tre led. Far är Lindholmens Eldner. Morfar heter Erikshester Frej 
och mormorsfar är Gräsljunga Poker. När man kör hans data i Elitlamms släkt-
skapskontroll är han bara släkt med fyra av besättningens 69 tackor. Det går 
alltså utmärkt att spara honom som avelsbagge om sommaren avlöper lyckligt. 
En direkt följd av ett medvetet användande av semin!

Detta är del två av vår seminföljetong. I nästa nummer foku-
serar vi på den viktiga brunstsynkroniseringen och i nr 4 be-
rättar vi hur själva semineringen med alla rutiner fungerar.


