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När man närmar sig tidpunkten för seminering börjar det 
bli spännande. Har synkroniseringen lyckats i år? Blir det 
några intensiva dagar eller mer utdraget?

Ofta kommer någon eller några enstaka tackor lite 
före den stora gruppen och det kan vara klokt att 
smyga igång med semineringarna lite försiktigt för 

att testa rutinerna för rätt vad det är kan det vara massor av 
tackor som brunstar. Då gäller det att man har ordning på 
bokföringen av brunsterna så rätt tacka blir seminerad med 
rätt bagge vid rätt tidpunkt. Ha en lista med vilken bagge du 
helst vill använda till varje tacka om hon blir brunstig under 
semineringsperioden. Det är lätt att ta felaktiga beslut om 
man gör det spontant när man ska seminera! 

Semin

Seminskolan 4: 
Dags att seminera!
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Antal seminerade tackor per besättning

Lamningsresultat semin 2019

Så fort kärlet med kväve kommit bör 
man också gå igenom de praktiska 
rutinerna steg för steg. Lägg lite tid 
på att bli vän med kvävekärlet, se till 
att du kan hantera kanistrarna utan 
att skada payetterna. Du behöver inte 
vara orolig för att förbruka för mycket 
kväve, det räcker! 

Kolla att du har ordning på upptinings-
rutinerna, träna in greppet att hålla 
upp kanistern och plastbägaren med 
en hand. För upptining är det lättare 
att använda en mattermos med vid 
öppning än en vanlig ”trånghalsad”. 
Då är det bara att slänga i payetten och 
lätt att plocka upp den utan att krångla 
med upptiningsrör. Om den är onödigt 
djup kan den fyllas med rent (kokat) 
gårdsgrus eller dylikt så den blir lagom 

Teaserbaggen gör ett viktigt arbete under semineringssäsongen genom att 
locka till sig brunstiga tackor. I de fall baggen är extra hågad gäller det som här 
att bygga in honom ordentligt!

En matlagningstermos är praktisk när de frysta semindoserna ska tinas upp.

Preliminära lamningsresultat. Varje stapel representerar en besättning.
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djup. Och stressa inte, det gör ingenting om den ligger mer 
än 15 sekunder i vattnet. Ladda sedan pistoletten i lugn och 
ro och se till att skydda den laddade pistoletten från nedkyl-
ning. Använd övningspayetterna för att testa rutinerna!

Ha teaserbaggen i en stadig bur i ett hörn. Brunstiga tackor 
flockas kring honom. Om man släpper ut baggen efter att 
man har tagit bort de tackor som står och hänger utanför 
buren hittar den ofta någon eller någon till. Om baggen inte 
är steriliserad är det givetvis viktigt att den är väl förbunden 
så den inte kommer åt att betäcka.

Optimalt är att kontrollera brunster var sjätte timma men ett 
lite längre intervall under natten vill nog de flesta kosta på 
sig. Rekommendationen är sedan att seminera vuxna tackor 
21 timmar senare, ungtackor efter 18 timmar.

Plus minus tre timmar är en rimlig avvägning mellan be-
kvämlighet och precision. Tackor som inte spontat kommit 
fram till baggburen utan letats upp av baggen (men stått när 
han hoppat) kan antas vara i tidig brunst och ska möjligen 
vänta lite längre än 21 timmar.

Ska man dubbelseminera bör man göra det 6 timmar efter 
den första semineringen. Fast vill man få så många lamm 
som möjligt med ett givet antal payetter lönar det sig oftast 
inte. Om du genom att dubbelseminera höjer lamnings-
procenten från 40 till 60 % så får du fyra dräktiga tackor 
med enkelseminering och tre dräktiga tackor med dubbel-
seminering om du använder 10 doser. I norska försök var 
dessutom dräktighetsökningen vid dubbelseminering bara 
fem procentenheter. 

Så vilket lamningsresultat kan man då förvänta sig? Först 
ska påpekas att vi redovisar andel tackor med känd lam-
ning (lamningsdatum) antingen efter semin eller efter-
betäckare. Om man läser utländska resultat redovisas 

ofta ”icke omlöparprocent” det vill säga tackor som man 
inte upptäckt någon ny brunst hos och den siffran är ofta 
betydligt högre eftersom en del omlöpare inte observeras 
men ändå räknas som dräktiga.

De flesta besättningar uppnår en lamningsfrekvens efter 
semin mellan 30 och 60 %.  Som nybörjare ska man förvänta 
sig att hamna i det lägre spannet men det finns lysande un-
dantag från detta. Det finns också exempel på deltagare som 
har utmärkta resultat trots svårigheter med både brunstsyn-
kronisering och att hålla vettiga semineringstider. Dessvärre 
finns det exempel på besättningar som inte lyckas trots 
utmärkta förutsättningar. Det vanligaste felet då är att man 
har seminerat för tidigt. Men, som alltid med biologi, är det 
svårt att veta säkert varför det går si eller så.

Särskilt om man lyckats väl med synkroniseringen gäller det 
att ha en plan för hur man ska fördela de oseminerade tack-
orna på baggar när sperman tar slut. Då kan det bli bråttom 
att få ut dem!

Har synkroniseringen lyckats mindre bra och man inte 
längre vill/kan observera brunster får man också fördela 
ut tackorna på baggar och spara sperman till nästa år. 
Då får man returnera kärlet med kvävet kvar och få dem 
tillbaka nästa år. 

Om man seminerar lär man sig mycket om sina får och 
hur de fungerar under brunstperioden. Resultatet kom-
mer dels vid lamningen men riktigt spännande blir det vid 
mönstringen, hur ser seminlammen ut, finns det några fina 
livtacklamm och livbaggar? Kan jag klara mig utan livdjurs-
inköp och de risker som är förknippade med det?

Text och foto: Magnus Håård

Det är bra att öva sig i handgreppen innan semineringen kommer igång så att 
allt sitter när det blir skarpt läge.

En tacka i ståbrunst står för en bagge med förkläde.


