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Givande kurs i får-
semin

Söndagen den 16 september 
samlades ca 20 deltagare, 
i sockenstugan vid Fogdö 
kyrka i närheten av Sträng-
näs. Vi kom dit för att under 
en hel dag gå en seminkurs. 

U
tbildningen omfattade fö-
reläsning, demonstratio-
ner och praktisk träning. 
Bakgrunden till att kursen 

hålls är att ett antal frysta semindoser av 
vissa köttraser är beställda och de kommer 
under hösten att importeras till Sverige. En 
liknande seminkurs har även hållits i Skåne. 
Arbetsgruppen som står bakom satsningen 
på att försöka få igång en seminverksam-
het på får i Sverige består av representanter 
från Lammproducenterna, Fåravelsförbun-
det och Fårhälsovården tillsammans med 
veterinär Lennart Söderquist från Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Med på kursen denna 
dag var i första hand de som tecknat sig 
för de importerade doserna. De flesta hade 
inte seminerat tidigare men några fårägare 
som deltog har tidigare erfarenheter av att 
seminera sina får. Dessa fick flera frågor 
under dagen och delade gärna med sig av 
sina seminerfarenheter. 

Mål och syfte med kursen
Ett av målen med dagens kurs var att alla 
deltagarna efter genomgången och god-
känd kurs uppfyller Jordbruksverkets krav 
på utbildning för tillståndsgivning för semi-
nering i egen besättning. Syftet med kursen 
var att deltagarna skulle förvärva tillräckliga 
kunskaper och färdigheter för att på ett 

hygieniskt riktigt sätt och vid rätt tidpunkt 
kunna utföra insemination av får med färsk 
och fryst/upptinad baggsperma. 

Gällande krav för seminering i egen be-
sättning
Djurhälsovården började dagen med att in-
formera om att den som vill seminera sina 
får måste uppfylla vissa krav. Som tidigare 
nämnts måste man först ha genomgått en 
av Jordbruksverket godkänd seminkurs för 
får, vilket denna kurs är. Man måste även 
ha tillstånd att bedriva seminverksamhet, 
vara sk anordnare, vilket man ansöker om 
hos Jordbruksverket på särskild blankett. Vi 
fick även veta att förutom detta ska man 
ha en förbindelse med en övervakande 
veterinär som har så kallad AI-behörighet 
för får. Fårhälsovården berättade att flera av 
Fårhälsovårdens veterinärer nu har fått den 
behörigheten. Det finns även för detta en 
särskild blankett som ansvarig veterinär fyl-
ler i och skickar till jordbruksverket. Semin-
verksamheten regleras av författningar och 
bland annat ska en seminjournal föras och 
rapportering måste ske. 

Innehållsrik förmiddag
Vi fick förmånen att som kursledare ha ve-
terinär Lennart Söderquist, SLU, som är en 
mycket kunnig och intressant föreläsare, 
och vi fick därmed en mycket givande och 
lärorik förmiddag. Föreläsningen innefat-
tade bland annat: 

•	 Regler kring semin och djurägarsemin

•	 Fårsemin i Sverige och i t ex grannlan-
det Norge

•	 h a n l i g a 
och hon-
liga köns-
organens 
utseende 
och funk-
tion hos 
får

•	 vilka faktorer som påverkar dräktighets-
resultatet

•	 artificiell insemination (AI)- fördelar och 
nackdelar

•	 hantering av färsk och fryst sperma

•	 att dräktighetsresultatet påverkas av en 
mängd faktorer - före, under och efter 
AI

•	 olika inseminationstekniker

•	 brunstsynkronisering 

•	 brunstkontroll

Att göra ett kort referat av förmiddagen 
är inte helt enkelt då det mesta vi fick lära 
oss är viktigt för att öka förståelsen om vilka 
faktorer som påverkar dräktighetsresultat 
vid AI. Lennart Söderquist började kursen 
med lite historisk bakgrund om AI och be-
rättade att man i Sverige tidigare fryst en 
del sperma från olika utrotningshotade ra-
ser. Det är ur smittskyddssynpunkt bättre att 
importera sperma än livdjur, men att minsta 
risken för överföring av smittämnen anses 
vara import av frysta embryon. En import 
av embryon är för närvarande inget alterna-
tiv för Sverige, eftersom en så kallad oblo-
dig metod för iläggning av embryon inte 
finns för får och get. Enligt Jordbruksver-
kets föreskrifter får endast överföringen el-
ler iläggningen utföras med en metod som 
inte innebär ett kirurgiskt ingrepp.  I Norge 
har man, bland annat som en följd av smitt-
skyddsmässiga skäl, idag en utbredd sem-
inverksamhet. Djurägarinsemination har lett 
till en kraftig ökning av antalet AI i Norge. 

Vi fick lära oss att det är viktigt att 
tänka på…

att spermierna är väldigt känsliga
Det är viktigt att den frysta sperman han-
teras på ett korrekt sätt så att temperatu-
ren hålls på en konstant nivå. Kvävekärlet 
måste innehålla så mycket flytande kväve 
att stråna alltid befinner sig i det flytande 
kvävet. Ett vanligt fel är att man glömmer 
att fylla på kväve i tid. Spermierna är som 
sagt väldigt känsliga. 

att det är ett måste att arbeta rationellt
Det är viktigt att arbeta rationellt när man 
med en pincett skall plocka upp ett strå för 
upptining. Strået flyttas snabbt från kvä-
vekärlet till termosen med upptiningsvatt-
net, för att sedan torkas av med papper. 
Ett upptinat strå skall därefter omedelbart 

Lennart Söderqvist från SLU i Uppsala är 
en av de kunnigaste personerna i landet 
vad gäller semin på får. Här övervakar 
han så att rutinerna är de rätta när sper-
man tinas.

Det gäller att hantera tackan lugnt och 
försiktigt om det ska bli ett bra dräktig-
hetsresultat.
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användas för insemination. I fårhuset kan 
ju omgivningstemperaturen variera, där-
för måste man kolla temperaturen i vat-
tentermosen så att den hålls konstant. En 
tidtagare bör man ha så att man får en 
korrekt upptiningstid, i enlighet med de 
upptiningsanvisningarna som angivits för 
sperman.  Strået skall sedan klippas av vin-
kelrätt, med ren sax. Strået monteras sedan 
i pistoletten och en överdragsstrumpa dras 
över pistoletten. 

att göra brunstkontroll ofta
Det är viktigt att observera tackorna och 
göra brunstkontroller före den period man 
tänkt seminera så att man får viss informa-
tion om skillnader mellan olika individer 
och raser. Det förekommer skillnader i 
brunstens längd och ägglossningstidpunkt. 
Den som kontrollerar brunsten 3 gånger 
per dag når enligt norska försök ett bättre 
resultat än de som bara brunstkontrollerar 2 
gånger per dag. Bästa brunstkontrollen görs 
med hjälp av baggen, en bagge försedd 
med förkläde eller en teaserbagge med 
stämpeldyna.  I samband med inseminatio-
nen är det bra att använda baggen för att 
utlösa ståreflexen hos tackan genom att t ex 
ha noskontakt med baggen. Det är också 
väldigt viktigt att undvika stress i samband 
med inseminationen. 

att en optimal inseminationstidpunkt 
förbättrar dräktighetsresultatet
Vi fick också lära oss hur viktigt det är med 
en optimal inseminationstidpunkt. Sper-
mierna bör vara på plats i tackans könsor-
gan innan äggen avlossas. Sker inseminatio-
nen för tidigt hinner spermierna dö innan 

äggen avlossas och sker inseminationen för 
sent hinner äggen dö innan spermierna bli-
vit befruktningsdugliga. Ägglossningen sker 
under andra halvan av brunsten.

att det är mycket viktigt med riktig och 
hygienisk semineringsteknik
Det är en fördel att ha hjälp med att hålla 
tackan och hålla svansen åt sidan.  Torka 
av blygden med papper.  Pistoletten förs 
försiktigt snett-uppåt-inåt så långt in i sli-
dan att det tar mjukt stopp. Pistolettspetsen 
hamnar då i närheten av livmoderhalsen i 
främre delen av vaginan. Det är denna tek-
nik som kallas ”Shot in the dark” eller ”skott 
i blindo”. Det är alltså i främre vagina som 
sperman deponeras, då man sakta trycker 
in pistolettens pistong. Därefter dras för-
siktigt pistoletten ut. Det är viktigt med ett 
hygieniskt arbetssätt så att inte mikroorga-
nismer förs in i könsvägarna. Undvik stress 
både före och under insemination, men 
även efter insemination   

Efter lunch studerades tackans köns-
organ
Efter lunch förflyttade vi oss och fortsatte 
den praktiska delen på Bergshammars gård 
hos Kaj och Ann Sjunnessons får. Vi fick där 
studera tackans könsorgan lite närmare ge-
nom dissektion av slaktmaterial. Vi under-
sökte bland annat de mandelformade ägg-
stockarna, äggledartratten som ska fånga 
upp de avlossade äggen, äggledaren - en 
från vardera livmoderhorn samt livmoder-
halsen, som förbinder slidan med livmo-
derkroppen. Det är lärorikt och nyttigt att 
förstå hur det under brunsten sker omfat-
tande strukturella och funktionella föränd-
ringar i könsorganen, framförallt i äggstock-
arna. Lika fantastiskt är det att inse att under 
dräktigheten måste livmodern mångdubbla 
sin storlek.

Lektion i upptining av fryst baggsper-
ma och laddning av pistoletten
På nästa station fick vi bekanta oss med den 
utrustning som behövs och träna på att få 
in rätt handgrepp. Oerhört viktigt eftersom 
en korrekt hantering av sperman i samband 
med upptining och förberedelseförfarandet 
före själva inseminationen är av avgörande 
betydelse för det slutliga dräktighetsresulta-
tet. Vi fick lära oss att ett hygieniskt arbets-
sätt i alla led är A och O i seminarbetet. Det 
fanns möjlighet på kursen att beställa en del 
utrustning bl a seminkatetrar och pistoletter.

Träning på att seminera
Var och en fick sedan prova att seminera 
en tacka, för att öva handgrepp och få en 
känsla hur långt in pistoletten skulle föras 
in i tackans slida. Stråna var i det här fallet 
tomma på sperma, men förutom detta efter-
liknade allt en riktig seminering. Tackorna 

vi ”seminera-
de” var i hög-
brunst, stod 
helt stilla och 
nosade på bag-
gen samtidigt 
som semine-
ringen gjordes. Vi fick se ett skolexempel 
på tydliga brunsttecken. ”Semineringarna” 
gick mycket lugnt tillväga och vi kunde 
inte se att tackorna upplevde någon stress. 
Det betonades hur viktigt det är att undvika 
stress i samband med insemination - både 
för tackorna och för en själv.

 

En del praktiska tips
Gruppen diskuterade bland annat det 
praktiska kring brunstsynkronisering av en 
grupp tackor. Hur man planerar för att lätt-
tast göra brunstkontroll på bästa sätt i fårhu-
set och hur man bäst förbereder tackorna 
inför semineringar. Kaj Sjunnesson beskrev 
hur man brukar göra på Bergshammars 
gård. Man betonade hur viktigt det är att 
gruppen av djurägare som ska seminera är 
öppna inför varandra med hur det går, att 
man dokumenterar hur man gått tillväga vid 
insemination, val av inseminationstidpunkt 
mm så att man kan utvärdera dräktighetsre-
sultaten och ta lärdom av vad som fungerar 
bäst. Semineringsjournal måste fyllas i och 
skickas in både efter avslutad inseminering 
och på nytt efter avslutad lamning!

Nöjda deltagare efter en välplanerad 
kursdag
Kursen rundades av med att vi tackade 
samtliga arrangörer och värdarna Ann & 
Kaj Sjunnesson för en mycket trevlig och 
givande kurs. Även kaffet och den goda 
lunchen anordnades av Kaj och Ann Sjun-
nesson.

Alla inblandade ska ha all heder av 
program och genomförande. Vi hade dess-
utom fått ett bra och innehållsrikt kompen-
dium, som täckte det mesta av det som vi 
gått igenom under dagen. Själv åkte jag 
hem med ett kursintyg och var mycket nöjd 
med dagens upplägg och väl genomförda 
seminkurs! Jag tror att samtliga deltagare är 
förväntansfulla och spända på kommande 
dräktighetsresultat efter seminerade tackor, 
vilket kommer att visa sig i nästa års lamm-
resultat.  Kunskap, erfarenhet, noggrannhet 
och en väl genomtänkt plan för hur man 
ska gå tillväga vid semineringen är, enligt 
Lennart Söderquist, en förutsättning för att 
kunna undvika de värsta ”fallgroparna” och 
uppnå ett acceptabelt dräktighetsresultat 
vid AI av får. 

Ulrika Stark

Kaj och Ann Sjunnesson är några av de 
fårägare som kommer att seminera med 
engelsk sperma i höst. På kursen fick de 
lära sig de rätta handgreppen.


	Fårskötsel nr 7 2007

