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Seminbaggar 2021
» andra upplagan oktober 2021 «

Semin För FramgångSrik Fåravel

Semin ger dig tillgång till ett Stort urval av baggar av 
högSta kvalitet och med bra avelSvärden

Semin minimerar riSken För SmittSpridning

6 
nya 

baggar
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Vi tackar seminVerksamhetens sponsorer

Välkommen till en ny spännande 
seminsäsong!
du läser årets andra upplaga av Svenska Fåravelsförbundets baggkatalog, här presenteras 
årets nya baggar, tillsammans med de som finns i lager. 

alla baggar som väljs ut för spermasamling är noga utvalda i samråd med representanter från 
respektive rasförening. Urvalet har gjorts med fokus på friska, sunda djur med hållbar exteriör 
och höga avelsvärden med hög säkerhet. Baggarna är gårdsmönstrade och i de allra flesta fall 
riksbedömda, därefter värderade efter sina avkommor innan deras sperma erbjuds till inseminering. 
gotlandsungbaggen, som inte har några avkommor, har avelsvärden med lägre säkerhet än de 
beprövade baggarna.

Uttagningskommitténs ord om de nya baggarna finns att läsa på sidan 24.

mängden doser att tillgå varierar beroende på vilken bagge du väljer. 

På Svenska Fåravelsförbundets hemsida finns beställningssedel och information om årets datum för 
beställning och leverans.

lycka till med semineringarna!

Foto 
nya baggar 2021 samt apleröds Briska, graute gudetti, hamre lukas och oh-lala af Ölmhult, 
einar de Wit

helander thanos, carl helander

Övriga seminbaggar, m håård

Fram- och baksida, anna Bergström

seminBaggar i lager
Presenterade baggar finns även i Elitlamm samt på Svenska Fåravelsförbundets hemsida, 
där Du även finner härstamningsbevis etc.

Nya baggar 2021           sid 4

gotlandsfår            sid 8

Finullsfår          sid 16 

leicester          sid 17

texel           sid 18 

dorset          sid 20 

Översikt avelsvärden tyngre raser       sid 20

dorper          sid 21  

ryafår          sid 21 

Översikt avelsvärden ull- och pälsraser     sid 22

Uttagningskommittén om årets baggar     sid 24

Om baggarnas fertilitet        sid 24

seminera mera – så här gör man      sid 25

Från noll till nästan 100 procents dräktighet efter fyra år   sid 26

tack till våra sponsorer!         sid 28

gård & djurhälsan
agria djurförsäkring
tranås skinnberedning aB
donnia skinn aB
skara lammslakteri aB
hkscan

kls Ugglarps
gotlands Fåravelsförening
djurfarmacia
göran nästorp 
ggi sweden

nors & Bäcks gotland
svenska Fårklipparförbundet
stjärnbäck – Upplev landet!
hanna Forsberg dräktighetsscanning
ollajvs fårgård
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ruSShage Sixten       Se74136-19074

rikSbedömningSreSultat  
mg 4-5, ml 5-4, Pälshår 4-5, Helhet 4,5

vikt (höSten 2021) 90 kg

ägarenS ord 
Sixten har seminbaggen Skinnarve isak som 
far. Hans mörkgrå färg, en fin medellock 
och framförallt ett bra pälshår har visat sig 
nedärvas till avkommorna. Hos oss har han 
nu två omgångar lamm födda på gården. flera 
av dem har ärvt Sixtens goda egenskaper och 
en hel del livdjur har sats in i avel både på 
Ollajvs och i andra besättningar. Skinnen har 
också visat bra kvalitet, med ett bra pälshår 
med silkighet och glans. 

   

Far SE3434-04075 Skinnarve Isak Uppfödare russhage gård
morfar SE3051-14109 Nors Yatzy nuvarande ägare ollajvs gård

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

104 109 113 123 112 123 109 132 135 139

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

15 36 37

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

26 17 26

SkånStorpgårdenS bojje    Se85159-19034

rikSbedömningSreSultat  
mg 3-5, ml 4-5, pälshår 4-4, helhet 4,5

vikt 

ägarenS ord 
Vi köpte honom för lockens skull och han har 
inte gjort oss besvikna. Han gav som bonus 
också väldigt jämn färg, grå åt det mörkare 
hållet. Hans stora styrka har dock blivit en 
betydligt högre tillväxt och riktigt bra kroppar 
hos oss.

    

Far se3051-15325 nors Felice Uppfödare skånstorpsgården
morfar SE61998-13049 Koppartorp nuvarande ägare norra apleröds gård

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

89 122 104 132 108 109 117 110 116 118

nY 2021 SäterSborgS arthur  Se85057-19308

rikSbedömningSreSultat  
lg 5-5, Sl 5-4, Pälshår 5-4, Helhet 4,5

vikt (höSten 2021) 
94 kg

ägarenS ord
arthur är en komplett bagge som har gett en 
stor med livlamm. Påfallande många har en 
ren vacker färg med bra lockform. Vidare ger 
han en bra slaktkropp och god tillväxt.

 

Far SE85057-18289 Sätersborgs Alexander Uppfödare sätersborg
morfar SE20895-13023 Härkeberga David nuvarande ägare locktorp’s fårgård

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

84 104 107 125 95 115 120 124 118 125

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

10 23 23

WäStanå tor  Se83568-21138

rikSbedömningSreSultat  
lg 4-5, ml 4-5, Pälshår 5-5, Helhet 5

vikt 

uppFödarenS ord 

Baggens far är köpt på auktion och har hittills 
varit hos oss i tre år och hans avelsvärden har 
ökat över tiden. Vi har många livtackor efter 
honom med utmärkta pälsegenskaper av både 
färg, lock, glans och silkighet. Övervägande 
delen beredda skinn har unikt bra pälshår. både 
baggens mors och mormors avkommor har fina 
pälsegenskaper och mycket bra slaktkroppar. 
Baggens morfar också köpt på auktion var 
trotjänare hos oss och har tillfört mycket fin färg 
till vår besättning.

Far SE61495-18035 Lindholmen Uppfödare W-å lantbruks aB
morfar SE2545-14100 Jonsryd nuvarande ägare W-å lantbruks aB

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

- 102 104 114 104 121 96 128 124 128

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

5 26 24

nY 2021 nY 2021

nY 2021
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lf 
Fin

U
llsFår

kvarnåkernS hoppSan    Se7958-17042

rikSbedömningSreSultat  
Stapel 5, krusjämnhet 5, glans 5 

vikt 

ägarenS ord    
Vi tycker att han är en snygg bagge som 
är harmoniskt byggd, ger lamm med bra 
rygglinje, bra ben som är placerade i varje 
hörn. alla lamm har vid slakt hamnat inom  
r- till u-. baggen har gett lamm med bra 
stapel och glans med jämn ull. Tyvärr är ullen i 
kortaste laget. 

Far SE1496-13184 Uppfödare kvarnåkern aB
morfar SE1496-08120 nuvarande ägare storegården

antal 
avkomm

tvxt mön 
D

tvxt mön 
m

kropp 
mön krus längD stapel Jämnhet glans täthet

157 110 94 118 118 93 111 115 107 86

avelsvärden uppdaterade september 2021

mix ulix rix

11 5 10

nY 2021

nY 2021

kle 
leicester

grävelStaS bärtil  Se86498-17004

rikSbedömningSreSultat  
v 5, ml 4-4, Pälshår 4-5, Helhet 4

vikt (höSten 2021) 
127 kg

ägarenS ord 
Baggen har ett mycket bra lynne, har gett 
fina lamm med bra kropp och päls. Baggens 
mor blev mönstrad som Liv 1 och finns 
fortfarande kvar i besättningen. baggens far 
riksbedömmdes med 9-9-9 i kropp.  
 

Far SE228759-15007 Stenhammars Viktor Uppfödare grävelsta
morfar SE35447-13015 Udden Kurolito nuvarande ägare grävelsta

avelsvärden uppdaterade september 2021

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

kropp 
slakt 

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

107 115 103 101 96 97 99 114 115 111

pancer grootpraat 1  Se236560-00122

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt 

ägarenS ord 
grootPrat är en välmusklad bagge med 
starkt huvud, fin topline och lång rygg. Han 
har även ett bra temperament och är lätt att 
hantera. GrootPrat har lämnat många fina 
avkommor med god exteriör och bra tillväxt.  
 

Far AU400297-120502 Bellevue Uppfödare pancer Farmen
morfar AU400078-123593 Amarula nuvarande ägare Westlamm

Uppgifter uppdaterade september 2021

antal 
avk

sa memb 
no tag no Date perFormeD by c g D p h t

30

kdp 
do

rper

ej tillgänglig

sponsrar sFs seminverksamhet

Snabba 
leveranser 

med obruten 
kylkedja

Vi levererar 
läkemedel inkl 
vacciner direkt 

hem till dig

Djurfarmacia – Apoteket Trollet är ett distansapotek, 
som levererar förmånligt direkt till veterinärer och 

djurägare i hela Sverige.

www.djurfarmacia.se

Ditt djurapotek med stor special-
kunskap om djurläkemedel och 

med personlig service.

För att annonsera och samtidigt hjälpa 
seminverksamheten på traven, 

kontakta Britta Wendelius:
sekreterare@faravelsforbundet.com
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aplerödS briSka       Se56618-18052

rikSbedömningSreSultat  
lg 4, ml 4-5, Pälshår 4-4, Helhet 4

vikt (höSten 2020) 
93 kg

ägarenS ord
Briska har gett lamm med mycket bra kroppar. 
Han nedärver bra lock med extra fin lockform. 
På det hela taget är han den bagge vi varit 
mest nöjda med, vad gäller både kropp och 
päls, på många år.

   

Far SE56618-17045 Apleröds Volvo Uppfödare norra apleröds gård
morfar SE61998-15095 Koppartorps Lukas nuvarande ägare norrgårdens får

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

145 104 120 115 91 105 93 130 125 125

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

11 23 24

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

20 16 22

graute gudetti       Se3508-17110

rikSbedömningSreSultat  
g 4, Sl 4-4, pälshår 4-5, helhet 4

vikt 

ägarenS ord
    

Far se3508-13103 graute ture Uppfödare graute gård gotland
morfar se3508-11315 graute grov nuvarande ägare källunge lammgård

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

148 122 92 109 104 104 118 114 113 117

lindholmen eldner  Se61495-17140

rikSbedömningSreSultat  
g 4, ml 4-5, Pälshår 5-4, Helhet 5

vikt (höSten 2019) 
98 kg

ägarenS ord 
lindholmen eldner är vår hittills mest 
kompletta bagge med avseende på päls-
och kroppsegenskaper. Han har utpräglad 
könskaraktär och muskelmassa. Ger lamm som 
växer snabbt med fina pälsegenskaper, särskilt 
ren färg och bra lock. Har hittills, under 2 år, 
producerat 5 bagglamm till auktion, varav 4 varit 
auktionens bäst eller näst bäst betalda. krav.

Far SE3199-16031 Hultets Frasse Uppfödare lindholmen gård
morfar SE61495-13019 Lindholmen Beta nuvarande ägare nors och Bäcks gårdar aB

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

219 89 110 109 108 130 109 130 127 134

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

-6 32 23

hamre lukaS  Se44402-18600

rikSbedömningSreSultat  
mg 5, Sl 4-4, Pälshår 4-4, Helhet 4

vikt (höSten 2020) 
90 kg

ägarenS ord

Far SE61495-16053 Lindholmen Uppfödare stora hamre
morfar SE81632-10534 nuvarande ägare

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

211 99 110 109 109 106 117 113 111 112

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

3 11 11
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Soläng       Se5171-17019

rikSbedömningSreSultat  
g 4, Sl 3–4, Pälshår 5–5, Helhet 4,5

vikt (höSten 2019) 
93 kg

ägarenS ord 
Inga vita tecken. Ger större lock med mycket 
bra pälshår. Trevligt lynne och lätthanterlig. 
  

Far SE5171-16042 Uppfödare solängs Fårgård
morfar se78550-13020 nuvarande ägare ollajvs gård

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

246 94 93 106 98 103 116 124 127 128

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

-6 26 18

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

Stjärnbäck don juan     Se202406-15044

rikSbedömningSreSultat  
g 5, Sl 5–4, Pälshår 4–4, Helhet 4

vikt (höSten 2017) 
102 kg (2,5 år)

uppFödarenS ord 
Vita tecken, lätthanterlig, stor och kraftig 
bagge, tilldelades Scans pris för Bästa Kropp 
2015 på baggauktion mälardalen.

  

Far SE870-13164 Sindarve Julius Uppfödare stjärnbäck - Upplev landet!
morfar SE61495-12117 Lindholmen nuvarande ägare

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

156 103 106 118 92 110 124 112 125 122

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

7 20 20

rommundS curt       Se3507-17110

rikSbedömningSreSultat  
g 4, Sl 3-4, pälshår 4-4, helhet 4

vikt 

ägarenS ord

  

Far se818-16037 lövsta äspert Uppfödare rommunds
morfar se3011-11176 enge nuvarande ägare rommunds

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

236 114 82 97 88 99 108 115 118 117

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

8 16 16

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

1 12 10

norS adblue       Se3051-16299

rikSbedömningSreSultat  
g 5, ml 5-4, pälshår 4-5, helhet 4,5

vikt 

ägarenS ord   

Far SE49181-12008 Prästgårdens Najib Uppfödare nors och Bäcks gårdar
morfar SE3583-11069 Esta Batten nuvarande ägare

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

261 107 76 104 105 106 110 110 110 113

Slut
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p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

Far SE49181-12005 Prästgårdens Dennis Uppfödare rommunds
morfar SE870-09081 Sindarve Trippel nuvarande ägare

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

7 15 15

rommundS long john     Se3507-14281

rikSbedömningSreSultat  
g 4, Sl 4–4, Pälshår 4–5,Helhet 4

vikt (höSten 2017) 
81 kg (3,5 år)

kommentar
Inga vita tecken, gör skäl för sitt namn, en lång 
kraftig bagge.   

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

322 103 110 112 89 101 112 115 113 116

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

8 16 17

gunne avatar       Se3009-15075

rikSbedömningSreSultat  
g 5, Sl 4-4, Pälshår 4-4, Helhet 4

vikt (höSten 2018) 
92 kg (3,5 år)

kommentar

Far SE2043-09070 Kärrbo Utopi Uppfödare gunne
morfar SE2043-13073 Kärrbo Zefyr nuvarande ägare Forsbacka lamm

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

krop 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

268 108 105 98 95 89 103 126 112 117

Far SE61495-14132 Lindholmen Uppfödare erikshester gård
morfar SE2043-10017 Kärrbo Verner nuvarande ägare

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

5 18 17

erikSheSter petruS     Se52919-15002

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt (höSten 2017) 
96 kg (2,5 år)

kommentar
Inga vita tecken, ytterligare en kanonbagge 
från Erikshester som kombinerar tillväxt och 
pälskvalitet. 

dokumenterat god fertilitet.  

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

369 106 101 97 96 95 106 115 117 119

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

403 97 104 103 88 97 109 112 112 114

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

-1 13 10

präStgårdenS raSoul     Se49181-16042

rikSbedömningSreSultat  
g 5, ml 4-5, Pälshår 4-5, Helhet 5

vikt (höSten 2018) 
91 kg (2,5 år)

kommentar    
Vita tecken. En bagge som nedärver ren 
färg med bra lockform och pälshår. Korrekt 
exteriör med bra benställning och trevligt 
lynne. 

Far SE61998-14136 Koppartorp Uppfödare kärrbo prästgård
morfar se337-12030 k-lund nuvarande ägare Ulla o claes Berglund
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p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

p 
go

tlan
dsFår

präStgårdenS najib    Se49181-12008

rikSbedömningSreSultat  
g 5, ml 4-4, Pälshår 4-5, Helhet 4

vikt (höSten 2015) 
82 kg (3,5 år)

kommentar 
Inga vita tecken, väldokumenterad bagge 
som ofta nedärver en ren och klar färg. Flera 
framstående söner. tilltalande exteriör med 
korrekt benställning.

  

Far SE31326-01169 Uppfödare kärrbo prästgård
morfar SE61998-4198 Koppartorp nuvarande ägare

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

323 98 81 102 89 89 107 115 117 113

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

-6 12 7

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

-13 17 8

gannarve teo       Se43319-13133

rikSbedömningSreSultat  
g 5, Sl 5-4,Pälshår 5-4, Helhet 4,5

vikt (höSten 2015) 
102 kg (2,5 år)

kommentar 
Inga vita tecken, är reslig och lugn med 
utmärkt benställning och välformade klövar. 
Baggens styrka är pälshåret och hans mycket 
fina tredimensionella lockform, som håller bra 
även i en stor lock. Baggen var far till de två 
bäst bedömda grå plädskinnen på 2018 års 
skinnpremiering.  

dokumenterat god fertilitet.  

Far se870-12171 sindarve leo Uppfödare gannarve
morfar SE43319-10071 Gannarve nuvarande ägare

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

623 88 98 92 105 110 114 114 117 118

Få doSer

Far SE16535-09142 Alarp Uppfödare gräsljunga gård
morfar SE3434-06113 nuvarande ägare gudrun haglund-eriksson

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

21 2 11

gräSljunga poker     Se16993-13205

rikSbedömningSreSultat  
mg 5, ml 5-4, Pälshår 4-4, Helhet 4

vikt (höSten 2015) 
90 kg (2,5 år)

kommentar
Inga vita tecken, en stabil och lätthanterlig 
bagge med tyngdpunkt på tillväxt, nedärver 
även bra pälsegenskaper. Bra exteriör och bra 
benställning.

dokumenterat god fertilitet.  

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

616 118 106 118 108 117 103 94 99 102

Far SE2545-13138 Jonsryd Uppfödare Jenny Andersson
morfar SE870-4305 Sindarve nuvarande ägare gudrun haglund-eriksson

avelsvärden uppdaterade september 2021

kix pix rix

5 17 16

hultetS dieSel     Se3199-14078

rikSbedömningSreSultat  
lg 5, ml 4-4, Pälshår 5-4, Helhet 4

vikt (höSten 2016) 
99 kg (2,5 år)

kommentar
Inga vita tecken. Ger lock lämplig för 
pälsberedning. Diesel är en kraftfull bagge 
med goda rörelser och bra benställning. 

dokumenterat god fertilitet.   

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

Färg 
nyans

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

490 100 111 111 93 116 84 117 114 118

Få doSer
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lf 
Fin

U
llsFår

lf 
Fin

U
llsFår

SällebergS Sälle       Se1496-14101

rikSbedömningSreSultat  
Stapel 5, krusjämnhet 5, glans 5 (1,5 år)

vikt 

ägarenS ord    
Han är lugn, ger jämna och fina lamm.

Far SE1496-08120 Uppfödare sällebergs gård
morfar SE54082-5125 nuvarande ägare onsängs gård

antal 
avkomm

tvxt mön 
D

tvxt mön 
m

kropp 
mön krus längD stapel Jämnhet glans täthet

100 124 116 139 119 87 114 119 114 94

avelsvärden uppdaterade september 2021

lf 
Fin

U
llsFår

bratteForS oSborn   

StrömnäS Sol   

Se86705-16018

Se199477-14013

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt (höSten 2018) 
80 kg (2,5 år)

ägarenS ord

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt (höSten 2017) 
77 kg (3,5 år)

ägarenS ord    
Nedärver sina goda egenskaper för kropp och 
ull. 

Far SE792020-15018 Zeves Uppfödare kristinelund Finull
morfar SE86705-14080 nuvarande ägare thomas lundqvist

Far SE648-11018 Ängelbert Boni Uppfödare Birgitta karlsson
morfar SE648-08021 Hilbert Boni nuvarande ägare

antal 
avkomm

tvxt mön 
D

tvxt mön 
m

kropp 
mön krus längD stapel Jämnhet glans täthet

72 95 130 102 101 86 101 108 93 114

antal 
avkomm

tvxt mön 
D

tvxt mön 
m

kropp 
mön krus längD stapel Jämnhet glans täthet

251 96 100 119 118 93 121 127 120 77

avelsvärden uppdaterade september 2021

avelsvärden uppdaterade september 2021

mix ulix rix

33 16 32

mix ulix rix

0 11 6

mix ulix rix

4 7 7

kle 
leicester

balSta hero  Se68492-14010

rikSbedömningSreSultat  
v 5, ml 4-4, Pälshår 5-4, Helhet 4

vikt (höSten 2018) 
109 kg (4,5 år)

ägarenS ord 
Styrkan är baggens pälshår och den klara vita 
färg som han nedärver.   

Far SE35447-12006 Udden Uppfödare Ann-Sofie Ahlgren, Bahlsta
morfar SE68492-11003 nuvarande ägare

avelsvärden uppdaterade september 2021

antal 
avkomm

tillväxt 
Direkt

tillväxt 
maternell

kropp 
möns.

kropp 
slakt 

Färg 
poäng

lock 
storlek

lock 
poäng

pälshår 
poäng

helhet 
poäng

133 95 84 91 100 94 111 118 125 120
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helanderS uSain bolt  

helanderS thanoS  

Se5260-19113

Se5260-18106

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt (höSten 2019) 
55 kg

ägarenS ord 
19113 är en bagge med helt nya linjer för 
Sverige på faderssidan. Han har visat bra 
tillväxt och har en harmonisk kropp med 
smalt huvud men ändå tydlig baggprägel.  
 

rikSbedömningSreSultat  
rb bredd 6, ben 544444, rygg 64, kors 6666, 
lår 665, typ 456, skanning 33; 3,7

vikt (höSten 2019) 
80 kg (1,5 år)

ägarenS ord 
Bagge med smalt huvud och nätt 
benstomme, två-född av ungtacka.  
 

Far SE258398-18822 ET Helanders Topp NZ Uppfödare helander texel
morfar se5260-16002 round about nuvarande ägare åke pettersson

Far se5260-16066 helanders rooster Uppfödare helander texel
morfar se5260-16002 round about nuvarande ägare

antal 
avk kull 1 kull 2

 F-vikt 
D

F-vikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön D

tvxt 
mön m

tvxt 
slakt

krp 
mön

krp 
slakt

Fett 
slakt

12 108 107 102 93 94 103 96 108 101 92 88 98

antal 
avk kull 1 kull 2

F-vikt 
D

F-vikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön D

tvxt 
mön m

tvxt 
slakt

krp 
mön

krp 
slakt

Fett 
slakt

60 103 103 105 114 91 108 96 99 92 98 99 92

avelsvärden uppdaterade september 2021

avelsvärden uppdaterade september 2021

kt 
texel

kt 
texel

helanderS Saint  Se5260-17015

rikSbedömningSreSultat  
rb bredd 6, ben 544444, rygg 74, kors 7667, 
lår 777, typ 466, skanning 31,3; 2,8

vikt (våren 2019) 
99,5 kg (2 år)

ägarenS ord 
välmusklad bagge med korrekt benställning 
och hög fertilitet.  

Far se5260-16002 round about Uppfödare helander texel
morfar SE45572-12875 Valter nuvarande ägare

antal 
avk kull 1 kull 2

F-vikt 
D

F-vikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön D

tvxt 
mön m

tvxt 
slakt

krp 
mön

krp 
slakt

Fett 
slakt

71 124 121 99 64 88 93 79 114 100 126 129 106

avelsvärden uppdaterade september 2021

kt 
texel

kt 
texel

Få doSer

oh-lala aF ölmhult Se66185-20126

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt 

ägarenS ord 
en ungbagge med trevligt temprament 
från besättningens bästa och mest hållbara 
tacklinjer. Farmor i produktion till 12 års 
ålder och mormor till 9 år, var och en har 
de levererat fler än 20 avvanda lamm. 
Mor, mormor och farmor har lämnat flera 
avkommor med 6:or i helhet, och baggar som 
sålts via auktion. 

   

Far SE66185-19120 Uppfödare Ulf ekholm
morfar se66185-13117 nuvarande ägare dorthe haubro-nielsen

antal 
avk kull 1 kull 2

F-vikt 
D

F-vikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön D

tvxt 
mön m

tvxt 
slakt

krp 
mön

krp 
slakt

Fett 
slakt

2 109 109 106 89 112 98 105 105 111 117 120 104

avelsvärden uppdaterade september 2021
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kdh 
do

rset

kulla gård 16053  Se8353-16053

rikSbedömningSreSultat  
ej riksbedömd

vikt (höSten 2016) 
49 kg (0,5 år)

ägarenS ord 
dorperbaggen 16053 kulla gård är 
importerad som embryo från australien. 

Uppfödare av baggens far är Adrian Veitch, 
Kaya Dorper. Fadern 130064 är Type 5 och var 
reserve Senior Champion 2015 på national 
Show i australien.  

Far AU400030-130064 Kaya Dorpers Uppfödare kulla gård
morfar AU400030-100806 Kaya Dorpers nuvarande ägare

Uppgifter uppdaterade september 2021

rYabaggar 
Efter följande Ryabaggar finns en mindre mängd sperma

SE26682-16154 Ask 

se26682-12188 amos

SE70112-13014 Valle 

SE1541-14021 Vallbo 

se67065-01632 nilsson 

SE648-14027 Selmer Boni

härstamningsbevis kan beställas från elitlamm support via epost: support@elitlamm.com

DJurnummer namn
ant 
avk

kull 
1

kull 
2+

Fvikt 
D

Fvikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön 

D

tvxt 
mön 

m
krp 
mön

tvxt 
slakt

krp 
slakt

Fett 
slakt

se66185-20126 oh-lala af Ölmhult 2 109 109 106 89 112 98 105 105 117 111 120 104
SE5260-19113 helanders Usain Bolt 12 108 107 102 93 94 103 96 108 92 101 88 98
se5260-18106 helanders thanos 60 103 103 105 114 91 108 96 99 98 92 99 92
se5260-17015 helanders saint 71 124 121 99 64 88 93 79 114 126 100 129 106

DJurnummer namn
ant 
avk

kull 
1

kull 
2+

Fvikt 
D

Fvikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön 

D

tvxt 
mön 

m
krp 
mön

tvxt 
slakt

krp 
slakt

Fett 
slakt

SE2124-16162 norrby diopter 194 89 90 91 110 111 73 97 81 108 97 100 123

texel samtliga avelsvärden (sept 2021)

dorset samtliga avelsvärden (sept 2021)

kt 
texel

kdh 
do

rset

antal 
avk

sa memb 
no tag no Date perFormeD by c g D p h t

30 5114 1 2018-02-10 ashley Phillips 4 5 5 3 3 5

kdp 
do

rper
lr 

ryaFår

norrbY diopter  Se2124-16162

rikSbedömningSreSultat  
rb 6, ben 5444445, rygg 64, kors 6565, 
lår 655, typ 465, skanning 31.3, 3.2

vikt (höSten 2017) 
73 kg (1,5 år)

ägarenS ord 
Lugn och harmonisk bagge med bra 
exteriör. 

Far SE2124-14135 Ben Uppfödare norrby gård
morfar SE1629-12601 nuvarande ägare Magnus Jönsson

antal 
avk kull 1 kull 2

F-vikt 
D

F-vikt 
m

tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön D

tvxt 
mön m

tvxt 
slakt

krp 
mön

krp 
slakt

Fett 
slakt

194 89 90 91 110 111 73 97 81 97 108 100 123

avelsvärden uppdaterade september 2021
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DJurnummer namn
antal 

avk
kull 

1
kull 

2+
Fvikt 

D
Fvikt 

m

tvxt 
mön 

D

tvxt 
mön 

m
krp 
mön

tvxt 
slakt

krp 
slakt

Fett 
slakt Fän Fäp los lop php hhp kix pix rix

Få 
doser

SE74136-19074 russhage sixten 104 97 97 102 124 109 113 123 116 110 114 112 123 109 132 135 139 15 36 37
SE85159-19034 skånstorpgården Bojje 89 113 113 121 123 122 104 132 121 115 92 108 109 117 110 116 118 26 17 26
se83568-21138 Wästanå tor - 99 99 100 125 102 104 114 102 104 105 104 121 96 128 124 128 5 26 24
se56618-18052 apleröds Briska 145 97 98 90 107 104 120 115 119 114 132 91 105 93 130 125 125 11 23 24
SE85057-19308 sätersborgs arthur 84 105 105 94 89 104 107 125 111 112 120 95 115 120 124 118 125 10 23 23
SE61495-17140 lindholmen eldner 219 87 88 96 97 89 110 109 94 102 81 108 130 109 130 127 134 -6 32 23
se3508-17110 graUte gudetti 148 109 108 138 86 122 92 109 111 89 97 104 104 118 114 113 117 20 16 22
SE202406-15044 Stjärnbäck Don Juan 156 76 76 97 103 103 106 118 105 101 114 92 110 124 112 125 122 7 20 20
SE5171-17019 soläng 246 134 133 107 86 94 93 106 97 116 96 98 103 116 124 127 128 -6 26 18
SE52919-15002 erikshester petrus 369 102 100 115 99 106 101 97 98 91 89 96 95 106 115 117 119 5 18 17
SE3009-15075 gunne avatar 268 112 114 108 75 108 105 98 105 87 98 95 89 103 126 112 117 8 16 17
SE3199-14078 hultets diesel 490 92 90 104 89 100 111 111 106 110 100 93 116 84 117 114 118 5 17 16 √
SE3507-14281 Rommunds Long John 322 109 111 118 95 103 110 112 109 100 95 89 101 112 115 113 116 7 15 15
SE16993-13205 gräsljunga poker 616 116 118 123 153 118 106 118 106 82 96 108 117 103 94 99 102 21 2 11
SE44402-18600 hamre lukas 211 89 88 82 100 99 110 109 113 138 135 109 106 117 113 111 112 3 11 11
SE3051-16299 nors adBlue 261 138 139 131 86 107 76 104 93 89 55 105 106 110 110 110 113 1 12 10
SE49181-16042 prästgårdens rasoul 403 112 113 104 104 97 104 103 96 75 90 88 97 109 112 112 114 -1 13 10
SE43319-13133 gannarve teo 623 128 129 87 110 88 98 92 86 84 112 105 110 114 114 117 118 -13 17 8
SE49181-12008 prästgårdens najib 323 101 101 86 88 98 81 102 90 90 91 89 89 107 115 117 113 -6 12 7 √

DJurnummer namn
antal 

avk
kull 

1
kull 

2+
Fvikt 

D
Fvikt 

m

tvxt 
mön 

D

tvxt 
mön 

m
krp 
mön

tvxt 
slakt

krp 
slakt

Fett 
slakt krus län sta Jäm gla tät mix ulix rix

Få 
doser

SE7958-17042 kvarnåkerns hoppsan 157 72 74 128 105 110 94 118 105 116 114 118 93 111 115 107 86 11 5 10
SE1496-14101 sällebergs sälle 100 77 78 118 113 124 116 139 130 139 132 119 87 114 119 114 94 33 16 32
se86705-16018 Brattefors osborn 72 111 110 93 128 95 130 102 104 96 92 101 86 101 108 93 114 4 7 7
SE199477-14013 strömnäs sol 251 105 104 83 89 96 100 119 90 116 132 118 93 121 127 120 77 0 11 6 √

DJurnummer namn
antal 

avk
kull 

1
kull 

2+
Fvikt 

D
Fvikt 

m
tvxt 
60 D

tvxt 
60 m

tvxt 
mön 

D

tvxt 
mön 

m
krp 
mön

tvxt 
slakt

krp 
slakt

Fett 
slakt Fäp los lop php hhp

Få 
doser

SE86498-17004 grävelsta Bärtil 107 104 101 137 135 95 129 115 103 101 96 93 96 97 99 114 115 111

SE68492-14010 Balsta hero 133 83 87 52 82 94 83 95 84 91 93 100 118 94 111 118 125 120

 

gotlandsfår samtliga avelsvärden (sept 2021)

Finullsfår samtliga avelsvärden (sept 2021)

Leicester samtliga avelsvärden (sept 2021)

p 
go

tlan
dsFår

lf 
Fin

U
llsFår

kle 
leicester
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uttagningskommittén om årets baggar
gotlandsbaggen russhage Sixten har valts ut för att han är en mycket komplett bagge. Förutom bra 
tillväxt och slaktegenskaper så förstärker han alla pälsegenskaper. Förutom livtackor så har han givit 
riksbedömda baggar. på bara två säsonger har han fått över 100 uppfödda lamm, vilket resulterat i stor 
säkerhet på avelsvärdena. 

gotlandsbaggen Skånstorpsgårdens bojje har vi tagit framför allt för att han ger bra kroppar och 
tillväxt, och därtill nedärver en enormt bra lockkvalitet. Bojje ger en stor men tredimensionell lock, 
som ger fina och täta skinn. Baggen är uppfödd av Bengt Mellström, Skånstorpsgården, som ligger på 
första plats på årets rix-lista och högt på de båda andra listorna. Bengt kommer att gå i pension som 
fårbonde, så detta är en chans som inte kommer igen. 

gotlandsbaggen Sätersborg arthur har gått bra i besättningen han har tjänstgjort, behållit ett 
högt index och är dessutom så gott som obesläktad andra seminbaggar. I härstamningen finns två 
framstående baggar som förutom bra päls fört riktigt bra kroppar vidare till sina avkommor, kusarp 
10013 och härkeberga david 13023.

i år provar vi även att ta ut en gotlandsbagglamm med mycket bra bedömning från riksbedömningen. 
Valet har gjorts i samarbete med riksdomarna och föll på Wästanå tor. Vi hoppas att han kommer 
nedärva sin fantastiska lockform, men påminner om att detta är ett oprövat kort och att hans 
avelsväden därför inte har samma säkerhet som de beprövade baggarnas.

Leicesterbaggen Grävelstas Bertil har vi tagit ut efter tips från Leicesterfårföreningen. En fin bagge 
som kommer att kunna tillföra positiva kropps- och skinnegenskaper. 

Finullsbaggen kvarnåkerns hoppsan är en vit bagge med mönstrade avkommor och funktionell och 
korrekt exteriör. Vi har valt hoppsan för att vi bedömer honom som kommersiellt gångbar, och för att 
han passar både för renrasavel och för att ta fram produktionskorsningstackor. 

Vi kan i år erbjuda en ny dorperbagge då ägaren, som låtit tappa Dorperbaggen Pancer GrootPraat 1, 
låter oss distribuera doser från honom. grootpraat är ännu inte taggad, då inga taggningar genomförts 
i sverige under corona-pandemin. 

om baggarnas fertilitet
man kan förvänta sig att de olika baggarnas sperma har lite olika befruktningsförmåga även om de har 
normal fruktsamhet vid naturlig betäckning. trots att varje infrysning kontrolleras genom upptining 
av en dos och undersöks avseende rörlighet och morfologi finns det andra ”inre” egenskaper som kan 
påverka utan att vi kan se det i mikroskop. Hur sperman fungerar efter frysning och upptining vet vi 
inte förrän vi har lamningsresultaten.

problemet är att vi har för få semineringar för att veta något säkert, resultatet beror ju också till stor del 
på i vilka besättningar baggen använts eftersom besättningsresultaten varierar.

ändå vågar vi peka ut fyra baggar i årets katalog som har tillräckligt många semineringar för att vi ska 
kunna säga att de har bra fertilitet. dessa baggar uppfyller kravet på att ha mer än 100 rapporterade 
semineringar och ett lamningsresultat som ligger över medeltalet: gräsljunga poker, gannarve teo, 
Hultets Diesel och Erikshester Petrus. Man skulle kunna utnämna dem till lämpliga ”nybörjarbaggar”.
det betyder inte att de andra baggarna har dåliga lamningsresultat, bara att de ännu inte har tillräckligt 
många lamningar efter semin.  Men självklart kan inte alla ligga över medeltalet, och vissa är sannolikt 
lite sämre. 

*w
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      Lycka till med semineringarna!

SATSA PÅ EN SEMINHELG – SNABBT OCH 
EFFEKTIVT
Om du bara har tid att brunstpassa och seminera under t.ex. en helg:

•  Synka från onsdag kväll för att få topp till helgen tre veckor senare.

•  Seminera sedan alla som kommer i brunst under din semin-helg.

!  Klart

•  Släpp tackorna som inte seminerats till baggen, och efter 5 dagar även de 
seminerade.

Har Du inga möjligheter att hålla tackorna borta från bagge före synkroniseringen? 
Det går ändå att seminera! Du kan ändå hoppas på en viss effekt av synkroniseringen, 
men avsätt fler dagar för seminering.

15/10

BRUNSTSYNKRONISERING
• Synkronisera fler tackor än vad du vill seminera

• Det kan vara en bra idé att stänga in tackorna i ett mörklagt fårhus under 
synkroniseringen

• Släpp in en eller flera fertila baggar alternativt teaserbagge till tackorna, i 
en relativt trång box

• Låt baggen vara hos tackorna under två dygn

17 DAGAR FÖRE SEMINSTART

1/11

BRUNSTPASSNING
•  4 gånger per dag

•  Vid ståbrunst, notera id, tid och flytta in tackan i boxen

•  21 h senare (+/- 3 h) semineras tackan

•  5 dagar senare släpps hon till bagge för ev efterbetäckning

KNAPPT 5 MÅN FÖRE ÖNSKAD LAMNING

25/3LAMNING

BAGGBOXBRUNSTIGA TACKOR SOM SKA SEMINERAS

5 DAGAR SENARE

SEMINSTART = STALLA IN TACKORNA & BÖRJA BRUNSPASSA

U
TF

O
DR

IN
G

datum (ex)

25/9

SKICKA BAGGEN PÅ KOLLO

SEMINERA MERA
– SÅ HÄR GÖR MAN

FÖRBERED TACKORNA  
• 6–8 veckor före synkroniseringen ska tackorna hållas utom syn- och 

hörhåll från baggar 

• Klipp tackorna

• Tackorna ska vara i gott hull

 FÖRBERED DIG SJÄLV
• För att få seminera i sin egen besättning krävs att man gått egenseminkursen, 

anordnas av Gård & Djurhälsan. Om du inte har gått seminkursen, gör det 
under under sommaren.  

• Boka kärl, senast ca vecka 36* 

• Beställ doser, doser i lager senast ca vecka 36, nya baggar senast ca vecka 43* 

6–8 VECKOR FÖRE SYNKRONISERINGEN

SE BESTÄLLNINGSTIDER PÅ SFs HEMSIDA

*w
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      Lycka till med semineringarna!

SATSA PÅ EN SEMINHELG – SNABBT OCH 
EFFEKTIVT
Om du bara har tid att brunstpassa och seminera under t.ex. en helg:

•  Synka från onsdag kväll för att få topp till helgen tre veckor senare.

•  Seminera sedan alla som kommer i brunst under din seminhelg.

!  Klart

•  Släpp tackorna som inte seminerats till baggen, och efter 5 dagar även de 
seminerade.

Har Du inga möjligheter att hålla tackorna borta från bagge före 
synkroniseringen? Det går ändå att seminera! Du kan ändå hoppas på en 
viss effekt av synkroniseringen, men avsätt fler dagar för seminering.

15/10

BRUNSTSYNKRONISERING
• Synkronisera fler tackor än vad du vill seminera

• Det kan vara en bra idé att stänga in tackorna i ett mörklagt fårhus under 
synkroniseringen

• Släpp in en eller flera fertila baggar alternativt teaserbagge till tackorna, 
i en relativt trång box

• Låt baggen vara hos tackorna under två dygn

17 DAGAR FÖRE SEMINSTART

1/11

BRUNSTPASSNING
•  4 gånger per dag

•  Vid ståbrunst, notera id, tid och flytta in tackan i boxen

•  21 h senare (+/- 3 h) semineras tackan

•  5 dagar senare släpps hon till bagge för ev efterbetäckning

KNAPPT 5 MÅN FÖRE ÖNSKAD LAMNING

25/3LAMNING

BAGGBOXBRUNSTIGA TACKOR SOM SKA SEMINERAS

5 DAGAR SENARE

SEMINSTART = STALLA IN TACKORNA & BÖRJA BRUNSTPASSA
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SKICKA BAGGEN PÅ KOLLO

SEMINERA MERA
– SÅ HÄR GÖR MAN

FÖRBERED TACKORNA  
• 6–8 veckor före synkroniseringen ska tackorna hållas utom syn- och 

hörhåll från baggar 

• Klipp tackorna

• Tackorna ska vara i gott hull

 FÖRBERED DIG SJÄLV
• För att få seminera i sin egen besättning krävs att man gått egenseminkursen, 

anordnas av Gård & Djurhälsan. Om du inte har gått seminkursen, gör det 
under under sommaren.  

• Boka kärl, senast ca vecka 36* 

• Beställ doser, doser i lager senast ca vecka 36, nya baggar senast ca vecka 43* 

6–8 VECKOR FÖRE SYNKRONISERINGEN

SE BESTÄLLNINGSTIDER PÅ SFs HEMSIDA1
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Från noll till nästan 100 procents dräktighet 
efter fyra år
Från noll till snudd på 100 procents dräktighet efter endast fyra säsongers seminering 
är facit för agneta och per-arne lindälvs lilla besättning av gotlandsfår på passa torp, 
kungsbacka. noggrann brunstpassning är deras nyckel till framgång.

text kristina räf
– Vi inspirerades att komma med i Fåravelsförbundets 
nystartade seminprojekt för fyra år sedan, berättar agneta. 
Eftersom jag är husdjurstekniker och har jobbat med 
semin på kor i många år tyckte jag det vore extra roligt 
att pröva seminering även på får. Vi tvekade lite först, 
besättningen med då knappt tio tackor var ju liten, men 
vi fick bestämma oss snabbt, seminkursen på Gotland 
skulle just börja. 

Snart därefter var det dags att praktisera de nyvunna 
kunskaperna hemma på passa torp, ett hemman 
där Agneta och Per-Arne sedan 1980-talet har idkat 
djurhållning i mindre skala med bl a hushållskor, grisar 
och får. För cirka åtta år sedan valde de att renodla 
besättningen till gotlandsfår. gården kan försörja 
maximalt cirka 15 tackor.

Fiasko första gången
Vid den första insemineringen var paret redo med 
nyinköpt kvävekärl och tio frysta semindoser. det gick 
inte bra. ingen av tackorna blev dräktig. 

– men redan vid tackornas nästa brunst visste vi vad vi 
hade gjort för fel, säger agneta. Vi seminerade helt enkelt 
för tidigt i brunsten. Vi lärde oss ändå mycket av detta 
bakslag och gav inte upp.

Därefter gick det bättre. Andra året blev fem av nio 
seminerade tackor dräktiga, tredje året sju av elva. Fjärde 
året, dvs 2018 års semineringar, lyckades till nästan 100 
procent: åtta tackor av nio tog. 

Förberedelser
så här ser agnetas regim ut:
Förberedelserna börjar i augusti när lammen avvänjs, 
omkring tre månader före inseminering. tackorna 
klipps för att få bättre aptit och komma i lagom hull, 
och släpps sedan på bete långt ifrån störningar av såväl 
lamm som baggar. i mitten av oktober hämtas tackorna 
in i två dygn och sätts relativt trångt (”det ska koka i 
boxen”) tillsammans med några bagglamm. Denna korta 
baggkontakt är en första trigger av brunsten. Efter två 
veckor ute tas tackorna hem igen. 

Utan hormoner
den synkronisering av tackornas brunst som är möjlig på 
naturlig väg är nu gjord. agneta och per-arne ger ingen 
hormonell assistans, i enlighet med filosofin hos många 
uppfödare av gotlandsfår som anser att det rimmar illa 
med ambitionen att djuren ska födas upp så naturligt 
som möjligt utan onödig medikamentell behandling.

täta kontroller
den egentliga brunstpassningen kan börja. tackorna 
går nu inne med möjlighet till noskontakt med ett äldre 
bagglamm (gården håller ingen egen vuxen bagge), som 
får stå intill i en stadig box. 

agneta har lagt mycket tid på att tolka djurens signaler 
under denna period. hon försöker titta till tackorna var 
fjärde till var femte timme när de kommer igång för att 

kunna pricka in när en tacka står för baggen. till hjälp 
låter hon då baggen – noga förklädesförsedd – komma in 
till tackorna för att kolla läget.

– Jag låter honom sondera i lugn och ro. Det kan ta en 
stund innan han hittar tackor som är redo och som 
verkligen vill stå. då gäller det att ha is i magen och inte 
rusa efter seminpistoletten. Inte förrän cirka 24 timmar 
efter det att tackan står är det dags att agera. 

själva insemineringstekniken anser hon inte är så svår.

– men ju mer tid man ägnar brunstpassningen desto 
större är chanserna att lyckas. på köpet får man en trevlig 
och nära kontakt med djuren.

de tackor som inte blivit dräktiga med semin tar ett av de 
äldre bagglammen hand om. Vi har några olika tacklinjer 
som vi lägger olika baggar på för att undvika inavel.

rätt tidpunkt viktig
Varför är det så viktigt att bestämma rätt tidpunkt för 
semineringen? man har inte så lång tid på sig. själva 
brunsten varar ca två dygn, optimal inseminationstidpunkt 
är 18–24 timmar efter upptäckt ståbrunst. Variationer 
förekommer dock beroende på bland annat ras, tackans 
ålder och säsong. 

några basfakta om tackans reproduktionscykel listas i 
rutan ”Om blommor och bin för tackor”. 

ger snabba avelsframsteg
Det finns många goda skäl för användning av semin till 
hela eller delar av en besättning. med inköp av livdjur, 
framför allt importerade djur, följer alltid en risk att få in 
nya parasiter eller sjukdomar. 

– För oss har semineringen också gett avelsframsteg som 
vi inte kunnat drömma om, säger agneta. Vi har fått lamm 
efter svenska kvalitetsbaggar vars motsvarighet vi aldrig 
hade kunnat köpa eftersom vi har så få tackor. I en liten 
besättning som vår är det svårt att hålla en egen bagge, 
som dessutom måste bytas ut efter något år. Det vi har 
satsat i tid och pengar på semin har verkligen lönat sig. 
Vi trodde först att detta var något endast för de stora 
besättningarna, men det stämmer inte. semin fungerar 
kanske till och med bättre för oss små.

ett stort intresse för avel har nu blivit ännu större på passa 
torp. Det fick en skjuts efter den första riksbedömningen 
och kröntes av en lyckad försäljning på baggauktionen. 
Nu satsas på 100 procents dräktighet efter nästa 
seminomgång till hösten.

Per-Arne och Agneta Lindälv med gotlandsbaggen 
Passatorp Klas i anslutning till baggauktionen i Jönköping 
2017. Foto: Britt-Mari Larsson. Ett tacklamm efter Flöje Uno. Flöje gård vann skinn-SM 2019. 

Foto: Agneta Lindälv.

Passa torp är ett hemman som sett både hushållskor och 
grisar på ägorna. Nu betar här endast gotlandsfår. Foto: 
Agneta Lindälv.

om Blommor och Bin FÖr tackor

Tackor blir könsmogna vid 5–8 månaders ålder, men • 
rasvariationer förekommer. Näringstillstånd och 
tillväxthastighet kan inverka på tidpunkten. de bör ha 
nått minst 60 procent av sin vuxenvikt vid betäckning.

Tackans sexualcykel är ca 17 dagar (14–19). Brunsten • 
varar i 36–48 timmar och ägglossning sker ca 30–36 
timmar efter brunstens början, alltså mot slutet 
av brunsten. Antalet ägglossningar varierar också, 
men vanligen sker två ägglossningar per brunst. 
Brunstsymtomen kan vara svåra att upptäcka hos en 
tacka om det inte finns en bagge närvarande. Brunstiga 
tackor uppsöker då baggen, kissar ofta och viftar på 
svansen.

Dräktighetsresultatet är starkt beroende av att tackan • 
insemineras vid rätt tidpunkt.



Tack till seminverksamhetens sponsorer!

Vi på Tranås Skinnberedning har berett skinn i Sverige i mer  
än 100 år. När du väljer att lämna ditt skinn hos oss kan du 
känna dig trygg att de skinn du får tillbaka håller en hög  
kvalitet. För oss är det självklart att beredningsprocessens  
alla steg sker med största möjliga hänsyn till miljön.

Med tanke  
på miljön.

Tvättbara lammskinn
Vi var först i Sverige med att ta fram  
tvättbara lammskinn. Idag är det en  
stor produkt i vår verksamhet.  
Ett härligt mjukt och smidigt skinn som  
är lättskött och tål regelbunden tvätt.

Färgning
•  Mockafärgning
•  Vaxning
•  Nappatering
•  Ullfärgning

Beredning
•  Mattberedning: oklippta skinn
•  Tvättbar päls: 18 mm hårlängd
•  Tvättbar pläd: 35 mm hårlängd
•  Ekoberedning: 35 mm hårlängd

Kanalg.4 Tel 0140-100 50 info@tranas-skinn.se www.tranas-skinn.se

Hantverk & Tradition

Nordisk miljöcertifiering
Tranås Skinnberedning är det enda större berederi med  
tillverkning i Sverige. Detta betyder att man lever upp till  
svenska miljökrav vilka är bland de hårdaste i världen.  
Svenska miljömyndigheter kontrollerar att företagen lever  
upp till kraven genom regelbundna kontroller och analyser.

Motiv:

Storlek:

Färger:

Antal:

Datum:

EasyTransfer

Professional:

Övrigt:

Korrektur godkänt:

Korrektur godkänt med ändring:

Nytt korrektur:

OBS! Detta korrektur är inget färgprov!
För en exaktare färgangivelse hänvisar
vi till Pantones färgkartor för bestruket
(coated) papper.
 

Företagsgatan 1, 504 94 BORÅS
Telefon 033-22 26 60
Telefax 033-22 26 69
E-post transfer@svensktransfer.se

Skara Lammslakteri 2012-06-18 

90 x 51 mm Ja   

CMYK Cibele

50 st  

ollajvs gård
Försäljning av tack- och bagglamm av Gotlandsfår

välkommen att kontakta:
anna törnfelt & jörgen olsson
alskog ollajvs 510, 623 64 ljugarn
Tel. 073-7072945
www.ollajvs.sehos oss hittar du seminblod kombinerat med • 

hårt selekterad norsgenetik. 
avelsmål med fokus på funktionalitet, slaktkropp • 
och pälsegenskaper. 
Kravcertifierade djur i rationell uppfödning.• 
Besättningen gårdsmönstras av riksdomare• 
avelsdjur av både gotlandsfår, charolais och red • 
angus till salu.

Välkommen med din förfrågan!
elof &maude
0705-665877 (Elof) 0706-674767 (Maude)



Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88  
eller hitta din lokala säljare via agria.se

Trygg
produktion

Enskild &

Besättning

De senaste förbättringar i besättningsförsäkringen:
- Skydd utan självrisk vid större lammförluster
- Slaktbidrag om besättningen slås ut på grund av CODD
- Valbart tillägg för skydd mot oväntade veterinärvårdskostnader

Göran Nästorp
Ansluten försäkringsförmedlare

Näs gård 1
591 97 Motala
070-517 86 86

goran.nastorp@agria.se
www.agria.se

Be sure with

Finns  
även  
med  

koppar

FÖRBERED TACKAN INFÖR 
BETÄCKNING
med de viktigaste spårämnena för att förbättra 
fertiliteten och dräktighetsprocenten

Kontakt: 
order@ggisweden.se 
0705 983191

| ggisweden.se

Get ready for tupping ad_Swedish_69x98mm_23-8-21.indd   1 23/08/2021   14:48:31

www.klsugglarps.se

0480 - 70 70 00

Tf.  Inköpschef lamm 
Therese Pilheden      073-021 32 76       thepi@klsugglarps.se

Låter det intressant? 
Kolla in vår notering eller  

kontakta Therese Pilheden

VI DRIVER VÄRDET PÅ  
SVENSKT FÅR OCH LAMM!

baggen är halva besättningen, 
den andra halvan är tackorna!
Vill du rekrytera avelstackor av ras gotlandsfår? 
Vi erbjuder gårdsmönstrade ungtackor med höga 
avelsvärden. kontakta oss för mer information. 

info@upplevlandet.nu | 076-76 33 980



Försäljningen ökar 
– vi hälsar nya 

leverantörer välkomna
www.hkscanagri.se  0771-500 500

Vi hjälper dig att få fram 
det bästa av dina skinn!

Vi levererar med stor 
noggrannhet och hög kvalitet 
– det har vi gjort sedan 1989!

gediget hantverk - personlig service

www.donniaskinn.se

Lammskinn
Fårskinn

Nöthudar  

• Beredning     

• Färgning

• Försäljning

Sommavägen 17, 573 41 Tranås   
0140-56355 • info@donniaskinn.se

SatSa på avel
boka in baggauktionen på 

gotland 24 september 2022

För att annonsera och samtidigt hjälpa 
seminverksamheten på traven, 

kontakta Britta Wendelius:
sekreterare@faravelsforbundet.com



helsida

höjd   288 mm

Bredd 200 mm

Lycka TiLL mED SEminErinGarna!


