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Förflyttning av gener över 
gränser har alltid innebu-
rit smittskyddsrisker, men 
det är betydligt säkrare att 
importera sperma eller em-
bryon än livdjur. Svenska 
Djurbönders Smittskydds-
kontroll (SDS),vilken är en 
frivillig importkontroll som 
bildades vid EU- inträdet, 
avråder från import av liv-
djur och rekommenderar 
istället import av sperma 
för att få in nya gener. 

S
eminverksamheten i Sverige
I början av 60-talet introdu-
cerades artificiell insemina-
tion (AI) på får i Sverige på 

Gotland. Produktionen av sperma var i 
början ett samarbete mellan Svenska Få-
ravelsförbundet och husdjurföreningen 
på Gotland och senare även i Kalmar 
län. Seminverksamheten flyttades 1985 
till Brogården, Jälla utanför Uppsala med 
Svenska Fåravelsförbundet som huvud-
man. Under 80-talet inseminerades årligen 
2-3 000 tackor, huvudsakligen med färsk 
sperma och av djurägarna själva. Verk-
samheten flyttade 1998 till Kungsängens 
gård, Uppsala och minskade successivt i 
omfattning. Mellan perioden 1998-2000 
producerades 843 färska och 645 frysta 
inseminationsdoser. Intresset för fårsemin 
minskade under 90-talet och den natio-
nella verksamheten upphörde år 2000 då 
den inte längre efterfrågades av produ-
centerna. Sedan 1998 har sperma samlats 
och frysts från utrotningshotade får- och 
getraser på uppdrag av Jordbruksverket. 

Eftersom organiserad seminverksam-
het inte längre finns i Sverige har kunska-
pen om seminverksamhet på får minskat 
det senaste årtiondet. Svenska Djurbön-
ders Smittskyddskontroll har försökt upp-
muntra fårägare att importera sperma istäl-
let för livdjur men då bra alternativ saknas 

Importera sperma istället för livdjur!

har detta varit svårt. Under senare år har 
en tendens till ökning av livdjursimporten 
märkts. Detta är oroande eftersom flera 
sjukdomar, t ex paratbuberkulos och sc-
rapie har lång inkubationstid och testerna 
är dåliga eller obefintliga.

Import av sperma
Sedan EU-inträdet 1995 har endast cirka 1 

500 doser importerats, de flesta från Dan-
mark. Ett fåtal doser har också importe-
rats från Nederländerna, Nya Zeeland och 
nyligen från Storbritannien. Både färsk 
och fryst sperma har importerats. SDS har 
rekommenderat att baggarna ska vara av 
genotyp ARR/ARR samt genomgå prov-
tagning för paratuberkulos och border di-
sease samt komma från maedi/visna fria 
besättningar. SDS:s rekommendationer 
för fårspermaimport har nyligen revide-
rats med hjälp av experter på SVA och 
omfattar numera även en rekommenda-
tion om att spermalevererande bagge ska 
komma från en besättning som inte haft 
problem med smittsam abort. 

Semintekniker
Det finns olika inseminationstekniker för 
får. I många länder används laparasko-
pisk insemination där sperman placeras 
direkt i livmodern. Metoden innebär ett 
kirurgiskt ingrepp (typ titthålskirurgi) och 
denna typ av ingrepp är inte tillåten enligt 
svensk djurskyddslagstiftning. Vid lapa-
raskopisk insemination behövs betydligt 
lägre spermiekoncentration än när sper-
man läggs i livmoderhalsen eller i vagina 
som är den metod som är tillåten och 
hittills rutinmässigt använts i Sverige. Ny-
ligen har fältstudier genomförts i Norge 
för att studera påverkan av dräktighetsre-

Lennart Carlsson utanför Stenungsund 
seminerar egenhändigt importerad Suf-
folksperma, november 2006. 

Så här står tackorna uppställda vid semin på Ucklum. I en egen box, med teaserbaggen 
på ena sidan och den gamla baggen på andra sidan.
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sultaten med våra metoder. Försöken vi-
sar att dräktighetsresultaten är jämförbara 
och att deponering i vagina (s.k ”shot in 
the dark”) väsentligt förenklar hantering-
en för djurägarna vid inseminationen.

Vid tidigare importer av fårsperma till 
Sverige har djurägare i flera fall inte känt 
till att den sperma de köpt varit avsedd 
för laparaskopisk insemination och där-
med haft en betydligt lägre spermiekon-
centration och således inte varit lämplig 
att seminera med på vårt sätt. Detta har 
resulterat i mycket dåliga dräktighetsre-
sultat och ett minskat intresse att satsa på 
insemination som metod för att få in nya 
gener till Sverige.

Sperma från Storbritannien?
Intresset att importera från Storbritannien 
är stort och SDS har det senaste året fått 
flera förfrågningar. Sjukdomen scrapie 

har varit en stötesten då det inte finns tes-
ter på individnivå. De flesta baggar som 
numera används som spermadonatorer är 
av genotyp ARR/ARR (”scrapieresistenta”) 
och SDS har, i samråd med SVA, beslutat 
att godkänna import från Storbritannien 
från ARR/ARR djur. Problemet har dock 
fortfarande varit att sperma i Storbritan-
nien produceras för laparaskopisk inse-
mination och vid kontakt med semin-
stationer har veterinärerna haft svårt att 
förstå varför vi inte kan använda deras 
sperma. Efter ett studiebesök på Innovis 
(tidigare Britbreeds) seminstation i Skott-
land under sommaren diskuterades pro-
blematiken och engelsmännen lovade att 
frysa sperma enligt våra önskemål. Den 
första sperman från Storbritannien impor-
terades i september 2006.  

Seminprojekt igång
Med anledning av problemen med tidi-

gare importer har ett projekt initierats för 
att öka kunskapen om fårsemin i allmän-
het och hjälpa de fårägare som vill im-
portera sperma att lyckas med alla steg i 
processen. Fårhälsovården och SLU pla-
nerar kursverksamhet för veterinärer och 
djurägare och Lammproducenterna har 
gjort ett upprop på sin hemsida där de 
erbjuder samordning av spermaimporter. 
Eftersom sperman måste frysas enligt sär-
skilda rutiner går det av ekonomiska skäl 
inte att importera för få doser från varje 
bagge. Om man är intresserad av sper-
maimport kan det inte nog poängteras 
att man måste planera alla steg noga och 
ha kunskap för att lyckas. Vi väntar med 
spänning på resultaten från inseminering-
arna med engelsk sperma!

Text: Andrea Holmström, Svenska Djur-
hälsovården, Foto: Marianne Carlsson.

En del av Suffolkbesättningen på Ucklum.

Privat import av Suf-
folksperma

Vad gör man om man 
vill satsa på en speciell 
fårras och det saknas till-
räckligt bra avelsmaterial 
i landet? Jo, man går över 
ån efter vatten!

M
arianne och Lennart 
Carlsson har en Suf-
folkbesättning med 36 
tackor i Ucklum utanför 

Stenungsund. De är mycket avelsintresse-
rade och vill gärna utveckla sin besättning 
avelsmässigt. Suffolk är en antalsmässigt 
mycket liten ras i Sverige och det ställer 
till bekymmer för bredden i avelsbasen. 
Det gör att blickarna riktas utanför lan-
dets gränser.

2005 importerade makarna Carlsson 
en Suffolkbagge från Danmark, vilket 
var lättare sagt än gjort. Suffolkrasen i 
Danmark dras med stora problem med 
benen, ett problem som inte blivit bätt-
re trots import. Men i England fann de 

vad de sökte. Med stor hjälp av Suffolk 
society i England reste de runt i landet 
och tittade på djur och de hittade vad de 
behövde. De var ute efter en bagge som 
var rastypisk, sund och inte för stor. Suf-
folken i England har blivit väldigt stora 
de senaste åren, så stora djur ville de inte 
ha i Sverige. 

De fick också kontakt med seminor-
ganisationen Innovis i Malvern i sydväs-
tra England. Innovis är vana vid export 
av sperma och det var inga problem att 
få sperma med de specifika egenskaper 
som krävs för seminering i Sverige. Inno-

vis hjälpte också till med alla dokument 
som behövdes.

– Vi blev överraskade över det fantas-
tiska bemötande vi fick i England, säger 
Marianne. Det verkade inte finnas några 
problem alls, allting löste sig väldigt smi-
digt. Marianne vill också nämna Andrea 
Holmström på Djurhälsovården som har 
varit till stor hjälp under hela processen. 

Största vikt har lagts vid smittskyddet. 
Självklart så är baggen genotypad för sc-
rapieresistens och friförklarad från andra 
sjukdomar som kan förekomma. Dock 
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