
16   Nr 5•2008

Intresset för fårsemin är stort 
just nu. Lennart och Marianne 
Carlsson i Ucklum utanför 
Stenungsund har flera års 
erfarenheter av seminering av 
får. Här får vi ta del av deras 
misstag och framgångar.

N
u har det gått ytterligare 
en seminsäsong och nya 
erfarenheter har uppnåtts. 
Så här gick det 2007.

Urval
De tackor som väljs ut som seminmödrar 
ska vara bra och stabila tackor, minst 1,5 
år med bra modersegenskaper och med 
rastypiskt utseende. Vi är noga med ben
ställning och övrig exteriör. – Seminlam
men är små dyrgripar, som Lennart ut
trycker sig, och vi vill inte chansa.  De 
ska ha bevisat att de har lätt för att lamma 
och ta hand om sina lamm på ett bra sätt. 

Baggen
Lennart och Marianne använde sig av 
samma engelska bagge som året innan. 
Den passar genetiskt bra in i besättning
en tycker de. Den bevisade också att den 
kunde producera bra lamm. Seminlam
men växte 100 gram/dag bättre än sina 
svenska kollegor och hade en markant 
bättre muskelansättning.

Seminering 2006
På Ucklum vill man att lammen föds i 
januari för att baggarna ska vara snygga 
och klara till försäljning i augusti. Det 
innebär betäckning i augusti. Arbetssättet 
beskrivs närmare i artikeln ”Att få tack
orna att lamma i rätt tid” på annan plats 
i tidningen. På Ucklum använder man en 
steriliserad bagge som Teaserbagge. 

2006 jobbade man på traditionellt sätt 
med brunstpassning morgon, middag och 
kväll under den tiden som tackorna för
väntades brunsta. Synkroniseringsresulta
tet var inte särskilt enhetligt så i praktiken 
blev det passning under en väldigt lång 

Nya semineringserfarenheter
från Bohuslamm

tid. Man seminerade på andra och tredje 
brunsten så det blev tre 17dagarsperio
der som man passade. Resultatet blev att 
5 av 11 tackor blev dräktiga med 6 lamm 
som resultat. Lennart och Marianne var 
nöjda men man får medge att det blev 
många arbetstimmar per lamm!

Seminering 2007
För att rationalisera arbetet med brunst
passning så beslutade man att använda 
hormontamponger denna säsong. Läs 
mer om brunstsynkronisering med hor-
mon i Fårskötsel nr 4-08.  När tampongen 
tas ut startar alla tackor i en ny brunstcy
kel och de kommer i brunst i stort sett 
samtidigt. Enligt de uppgifter makarna 
Carlsson fått så skulle optimal semine
ringstidpunkt vara 55 timmar efter att 
tampongen tagits ut. Så gjordes också. 
Men uppenbart var dessa uppgifter inte 
särskilt korrekta, bara tre av tjugo tackor 
blev dräktiga. Vid nästa brunst var Len
nart och Marianne redo igen och då gick 
det mycket bättre. Åtta tackor semine
rades, varav 6 blev dräktiga, ett mycket 
bra resultat. Hormonbehandlingen gjorde 
att arbetsinsatsen sjönk betydligt jämfört 
med föregående år, då man bara behövde 
brunstpassa några dagar runt de datum 
då man visste att tackorna skulle brunsta.

Nästa säsong
Tidigare försök att synkronisera tackorna 
med teaserbagge fungerade halvbra på 
Ucklum, med resultatet att brunsterna 
kom utspritt och arbetsbehovet blev stort. 
Därför hade man tagit beslut om att an
vända hormontampong på alla tackor i år 
för att få en rimlig arbetsbelastning. Men 
efter att ha deltagit på kursen om tidig be
täckning så tänker man även försöka med 
teaserbagge på några tackor – men göra 
allting rätt denna gång! – Om man kan få 
samma resultat med en bagge som med 
hormoner så är det ju en mycket trevli
gare lösning, säger Lennart.

Man ska i år seminera med sperma 
från två olika Engelska baggar och tittar 
även på möjligheten att ta in sperma från 
Tyskland.

Gör så här:
Dessa erfarenheter har hittills kommit 
fram på Ucklum:

•	 Brunstsynkronisering med hormon 
ger möjlighet till ett effektivt arbete.

•	 Om man hormonbehandlar, seminera 
först på andra brunsten.

•	 Använd teaserbagge som hjälp för att 
markera tackor som är lämpliga att se
minera.

Lennart och Marianne Carlsson har flera års erfarenheter av fårsemin och delar frikos-
tigt med sig av dessa. Foto: Einar de Wit
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•	 Ha en genomtänkt arbetsgång från 
upptining av sperma till deponering. 
Träna gärna ”i tomme” innan så att 
handlaget fungerar. Sperman är för 
dyr för att man ska misslyckas på 
grund av handhavandefel.

•	 Seminerade tackor ska gå i en egen 
fålla fram till eventuell nästa brunst. 

Lugn och ro ska råda efter semine
ringen.

•	 Ett av de viktigaste råden: för anteck
ningar. Skriv upp allt som händer för 
att lära dig. Vilken teknik lyckas, hur 
gick det till den gången det inte lycka
des? 

•	 Hur många dagar senare brunstar just 

Trots att man strävar efter kraftiga djur på Ucklum har man inte haft några lamnings-
problem efter den engelska baggen. Foto: Marianne Carlsson

den tackan om? Det kan skilja mellan 
olika individer, lär dig hur!

•	 Hitta tackor som lämpar sig för semi
nering, plocka bort dem som inte fun
kar.

•	 Seminera vid rätt tid i brunsten. I bör
jan seminerade man för tidigt med då
ligt resultat som följd. De flesta tackor 
har ståbrunst (när de låter sig be
täckas) i ungefär ett dygn, seminera i 
andra halvan av brunsten. Har teaser
baggen markerat tackan på morgo
nen, seminera på kvällen. Markering 
på kvällen, seminera nästa morgon.

Suffolk på gång
Lennart och Marianne uppger att intresset 
för Suffolkrasen är på uppgång i Sverige 
just nu. Det faktum att de gärna brunstar 
på sommaren gör att de passar bra in i 
dagens produktionsmetoder. När man nu 
på ett säkert sätt kan ta in nytt avelsma
terial till Sverige, vilket behövs för denna 
till antalet lilla ras, kommer säkert intres
set att öka ännu mer.

Einar de Wit

Har du frågor om Suffolk eller är intresse
rad av sperma så kontakta Bohuslamm.

Tel: 030377 61 78, email: bohuslamm@
telia.com Hemsida: www.bohuslamm.se
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