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Nyttiga erfarenheter 
efter första semin-
säsongen

Hösten 2006 inledde fören-
ingen Lammproducenterna 
ett projekt för att importera 
sperma från raserna Dorset 
och Suffolk till Sverige. Nu 
är den första lamningssä-
songen över och det är dags 
att göra en första samman-
fattning av erfarenheterna 
så här långt.

D
en 26 maj hade Fårhäl-

sovården inbjudit till 

workshop i Skara för att 

diskutera erfarenheterna 

hittills av seminering med frusen brit-

tisk sperma. Närvarande var många av 

de fårägare som seminerat, veterinärer, 

personal från Skara Semin och andra in-

tresserade.

Tidigare misstag
Historiskt sett har det bara seminerats 

med färsk sperma, tappad i Sverige, till 

våra får.  Tidigare försök att seminera 

med frusen importerad sperma i Sverige 

har gått mycket dåligt, mycket beroen-

de av dålig kunskap om seminteknik i 

landet och i de länder som sperma im-

porteras från. De senaste åren har fram-

för allt norrmännen utvecklat tekniken 

med frusen sperma och vaginal insemi-

nation och uppnått häpnadsväckande 

bra resultat. Lennart Söderqvist på SLU i 

Uppsala har jobbat mycket i Norge och 

är den person i landet som har störst 

kompetens om fårsemin.

När nu Lammproducenterna ville 

börja importera sperma på nytt för att få 

in nytt blod till raserna Suffolk och Dor-

set gällde det att allt skulle bli rätt. En 

arbetsgrupp från LP tillsammans med 

Lennart Söderqvist och Andrea Holm-

ström från Svenska Bönders Smittskydd 

åkte över till Brittbreed i Skottland för 

att få tag i sperma med rätt specifika-

tioner. De skilde sig rätt ordentligt från 

den sperma som används i övriga värl-

den men britterna var väldigt positiva 

till våra önskemål och var villiga att ta 

fram rätt sorts sperma.

Laparoskopi
I de stora fårländerna används huvud-

sakligen den s.k. Laparoskopitekniken 

vid seminering av får. Det är ett litet 

titthålsingrepp där sperman läggs in di-

rekt i livmodern på tackan. Fördelen är 

att det bara behövs en liten spermados 

och dräktighetsresultatet är mycket gott. 

I Sverige är laparoskopi förbjudet så vi 

är hänvisade till vaginal insemination. 

Tidigare semintekniker var lite knepiga 

men numera så använder man sig av den 

enkla ”shot-in-the-dark” metoden som 

alla fårägare lätt kan lära sig. Vid sådan 

seminering krävs betydligt större antal 

spermier per dos och även hanteringen 

av sperman i samband med tappningen 

skiljer sig från andra länder.

Brittbreed kunde ta fram sperman 

och efter en del byråkratiskt krångel så 

landade 550 doser sperma hos Svensk 

Avel i Skara våren 2007. Under somma-

ren anordnade Fårhälsovården semin-

kurser runt om i landet för de fårägare 

som beställt sperma.

Hur blev det då?
Alla gårdar som seminerat under hösten 

2007 är öppna med sina resultat och Kaj 

Sjunnesson från Lammproducenterna 

har sammanställt och redovisade resul-

taten efter den första lamningen. 

• Under hösten 2007 seminerades to-

talt 209 doser på 11 gårdar. Flera 

som beställt doser seminerade inte 

2007 utan ska seminera i höst istäl-

let

• Totalt efter dessa doser har det fötts 

79 lamm

• Av dessa är 26 Dorsetlamm och 53 

Suffolklamm

• Det är stora individuella variationer av 

dräktighetsresultat mellan gårdarna

Teaser-
bagge
Seminering 

skedde med 

två olika tek-

niker. Dels 

med en s k 

teaserbagge 

och dels med synkronisering med hor-

mon. Att använda teaserbagge innebär i 

korthet att efter en tids celibat för tack-

orna släpps de ihop med en flock vi-

rila baggar som får röra om ordentligt 

bland dem. Det kickar igång brunsten 

hos dem. Sedan går de tillsammans med 

en bagge som är kastrerad eller bär ett 

s k förkläde som gör att han markerar 

vilka tackor som är brunstiga utan att 

han kan befrukta dem. Djurägaren får 

kontinuerligt kontrollera vilka tackor 

som brunstar och seminera dem efter 

hand. Den här tekniken kräver mycket 

arbete av djurägaren med kontroll och 

seminering, men om man har tiden och 

är noggrann kan resultatet bli bra.
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Synkronisering
Den andra tekniken som används är syn-
kronisering med hormon. Ett hormon 
ges till tackan som avbryter en pågående 
brunst och sätter igång henne i en ny 
brunstcykel. Fördelen här är att alla tack-
or brunstar under en kort period vilket 
underlättar semineringen betydligt. Det är 
lättare att planera brunstpassningen och 
det är lättare att hålla koncentrationen 
uppe under en begränsad tid. Även här 
kan man ha en teaserbagge för att visa 
vilka tackor som brunstar. Flera djurä-
gare som använt synkronisering för för-
sta gången i år uttryckte att detta ville de 
fortsätta med, det underlättade arbetet 
betydligt. Om vi ska få fart på seminverk-
samheten i landet får arbetet inte vara för 
komplicerat.

Varierande resultat
Dräktighetsresultaten varierade stort mel-
lan gårdarna. Två av gårdarna hade 0 % 
dräktiga tackor vilket självklart är ett stort 
bakslag. Men den bästa gården hade ett 
resultat på 80 % dräktighet, vilket får be-
tecknas som fantastiskt! 

Bland de gårdar som använt teaser-
bagge var dräktigheten mellan 0 % och 80 
%, vilket väl får visa att teknik och rutin 
spelar stor roll. Bland dem som synkro-
niserat fanns en tydlig lärdom att dra. Se-
minerade man direkt på första brunsten 
blev dräktigheten mellan 5 % och 40 %.  
Väntade man till andra brunsten ökade 
dräktigheten till mellan 47 % och 63 %. 

En direkt lärdom av årets resultat är alltså 
– vänta till andra brunsten med att semi-
nera. 

Även då resultaten på flera av gårdar-
na inte riktigt blev vad man väntat sig så 
är det ändå en ekonomiskt ganska god 
affär, förutom den kunskap vi fått. I be-
sättningen med det lägsta resultatet blev 
kostnaden per lamm 6 125 kr. Jämför det 
med vad en bra bagge kostar på auktion! 
För den bästa besättningen kostade varje 
seminlamm bara 340 kr, ett rent fynd!

Slutsatser seminsäsongen 2007:

• Med rätt teknik och kunskap går det 
att få acceptabelt resultat genom se-
minering av frusen sperma i Sverige.

• Om man brunstsynkroniserar: vänta 
till andra brunsten med seminering.

• Noggrannhet i alla led är en förutsätt-
ning för ett bra dräktighetsresultat.

• Semin är ett effektivt redskap för att få 
in nytt blod och avelsframsteg i landet 
utan risk för smittor.

• Vi har fått 79 fina lamm med nytt vär-
defullt blod till aveln. Men framför allt 
har vi fått mycket nyttig kunskap som 
kommer att leda till att nästa semin-
säsong med stor sannolikhet kommer 
att bli ännu bättre!

Lammproducenterna tackar Lennart 
Söderqvist och Andrea Holmström för 
deras engagemang och kompetens, utan 
dem hade det knappast gått att genomföra. 

Kaj Sjunnesson från Lammproducenterna hade sammanställt resultaten av årets semi-
neringar och presenterade dem vid en Workshop i Skara. Foto: Einar de Wit

Vi andra 
tackar Lamm-
producenter-
na för deras 
entusiastiska 
arbete och 
ö p p e n h e t 
med resultaten som lägger en grund för 
en framtida svensk seminverksamhet.

Lennart och Marianne Carlsson i Uck-
lum utanför Stenungsund har importerat 
sperma i egen regi och har flera års erfa-
renhet av fårsemin. Lennart berättade på 
Skaramötet om det senaste årets erfaren-
heter. Fårskötsel berättar  i nästa nummer 
om Lennarts erfarenheter.

Läs mer om svensk fårsemin i Får-
skötsel nummer 8-2006, 1-2007, 3-2007, 
7-2007 och 8-2007.  

Einar de Wit

Lammproducenterna planerar ing-

en ny import av sperma i dagslä-

get utan avvaktar att de doser som 

finns används till de är slut. Intres-

seanmälan för eventuell framtida 

bokning kan göras till Kaj Sjunnes-

son tel: 0703-02 63 02.

Är du intresserad av Suffolksper-

ma till hösten kontakta Marianne 

Carlsson på tel: 0303-77 61 78 eller 

0706-22 61 78.

E-mail: bohuslamm@telia.com

Faktaruta brunstsynkronisering
Man tillför ett syntetiskt (ej kroppse-
get) hormon (flugeston actetat) som 
efterliknar fårets gulkropp, vilket 
bildas efter ägglossning och kvar-
står om tackan blir dräktig så att nya 
ägglossningar ej kommer till stånd. 
När hormonet (tampongen) avlägs-
nas hamnar ”alla” tackor i perioden 
östrus och får en ägglossning unge-
fär samtidigt. 

Dessa typer av hormon får förskri-
vas och tillföras av veterinär som 
sökt och fått licens från läkemedels-
verket. Enligt veterinär så är dräktig-
hetsresultatet sämre efter hormon-
behandling än efter naturlig brunst 
men djurägare upplever den betyd-
ligt lägre arbetsinsatsen positiv.
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