
24

Semin

Inför seminering är det viktigt att börja planera för brunst-
synkroniseringen i god tid. Ska du till exempel seminera i 
månadsskiftet oktober-november är det hög tid att tänka 
igenom planeringen i augusti. Syftet med att synkroni-
sera tackornas brunst är att spara tid när det är dags att 
seminera. Genom att många tackor brunstar samtidigt 
behöver du lägga färre dagar på att kontrollera brunster 
och seminera. 

Vilka möjligheter har du att hålla tackorna borta från 
baggkontakt under september och början av oktober? 
För att få en optimal synkronisering är det önskvärt 

att tackorna i möjligaste mån avskiljs från kontakt med bag-
gar. Teorin bakom synkroniseringseffekten (”baggeffekten”) 
är att tackorna ska kickstartas av en plötslig kraftig expone-
ring för baggar efter att inte haft någon kontakt med baggar 
under 4-6 veckor. För många med lite mindre gårdar med 
väl samlade beten kan detta kännas som ett oöverstigligt 
hinder. Då får man laga efter läge och göra det bästa av sina 
förutsättningar. Kanske kan man ta in baggarna på stall? 
Kan man planera så att bagglammen går så långt bort som 
möjligt från tackorna även om det inte uppfyller första-
handsönskemålet om att de ska vara utom syn och hörhåll? 
Brunstsynkronisering med hjälp av bagge är ingen exakt 
vetenskap men ju bättre man lyckas hålla tackorna avskilda 
från baggar och bagglamm desto större är förutsättningarna 
för ett lyckat resultat. 

Själva brunstsynkroniseringen görs tre veckor före önskad 
brunsttopp, vill man passa in den över en förlängd helg kan 
det var lämpligt att börja på en onsdag eller torsdag. Då tar 
man in tackorna i ett trångt, gärna mörkt, utrymme och 
släpper samtidigt in de baggar man har tillgängliga. Helst 
minst en bagge per 20 tackor. De kan gå tillsammans i 1-3 
dagar, därefter tas baggarna bort. Har man en proberbagge 
(steriliserad bagge) kan den gå kvar. Vet man av erfarenhet 
när den oprovocerade brunsttoppen brukar inträffa bör man 
sikta på att synkronisera dem till ett datum några dagar före 
det. Går bra med gotlandsfår, men kan vara svårare med 
andra raser som är mindre säsongsbundna. 

Om du vet att de flesta tackorna brukar komma med brunst 
kring den 6-10 november kan Du räkna så här: 21 dagar före 
6 november är 16 oktober, börja några dagar tidigare, till 
exempel den 14 oktober som är en onsdag (2020) så är san-
nolikheten stor att många tackor brunstar under veckoslutet 
6-8 november. 

Man kan också synkronisera tackorna med hjälp av hormon-
tamponger som förs in i vagina och som när man tar bort 
dem utlöser brunst. Dräktighetsresultaten efter hormonell 
synkronisering har dock inte varit så bra men vår erfarenhet 
av den metoden är begränsad. 

Efter en lyckad synkronisering är vår erfarenhet att cirka 
två tredjedelar av vuxna tackor kommer med brunst under 
tre dagar. Då är det tacksamt att observera brunster och 
sedan seminera. Men allt är inte alltid optimalt, ibland av 
orsaker man förstår, ibland är det helt obegripligt varför det 
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En, eller gärna flera, virila baggar som släpps i en flock tackor som inte varit i 
närheten av baggar på minst 4 – 6 veckor, kickar igång tackornas brunst så att 
många av dem kommer i brunst inom ett väldigt kort tidsintervall. Det är en 
grundförutsättning för en effektiv seminering. Här en flock finullstackor som får 
träffa bagge. Foto: Einar de Wit

som fungerade så bra ifjol inte fungerade i år. Realistiskt får 
man nog räkna med det inte fungerar så bra vart tredje eller 
vart fjärde år. Men då får man seminera de tackor som ändå 
kommer med brunst och när man inte kan eller vill hålla på 
längre spara de doser man inte använt till nästa år.
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