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Nu i höst har ett antal fårä-
gare seminerat sina tackor 
med importerad sperma. Gert 
Larsson på Yllene fårgård 
har seminerat med lyckat 
resultat tidigare år. Under 
Fårhälsovårdens workshop 
om fårsemin i Skara tidigare 
i höst berättade han hur han 
gjorde och här berättar han 
för Fårskötsels läsare.

S å här gör vi på Yllene fårgård. 
Tidsangivelser och datum är ef-
ter våra förutsättningar med se-
min, betäckning och lamning. 

Det viktigaste för att få ett lyckat semin-
resultat är noggranna förberedelser. Ha gär-
na lammfritt i augusti-september men fram 
för allt baggfritt i tackflocken. I början av 
oktober får de baggar som finns tillgängliga 
gå i fårhuset och pinka in det för att hjälpa 
till att få igång tackornas brunst. 

Runt 10 oktober tar man baggarna åt 
sidan och ställer dem trångt i en fålla så att 
de inte slår ihjäl varandra. Sedan får tack-
orna gå in i fårhuset där baggarna har varit. 
Tackorna klipps och verkas och man tittar 
även på tänder och juver, de sämre tackor-
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na semineras ej. Under klippningen går alla 
tackorna tillsammans med en bagge med 
förkläde. För ökad effekt kan baggen bytas 
ut efter en timme. Är någon tacka brunstig 
ställer man henne i en egen fålla för att und-
vika att baggen endast följer henne. Efter 
klippningen släpps tackorna ut igen, utan 
bagge. När tackorna blir lite svala i kroppen 
efter klippningen sätts brunstcykeln igång. 
Det är också en hygienisk fördel med tack-
or med kort ull vid semineringen.

Baggen hjälper till
När tackorna kommer in igen den 24 okto-
ber så står det en äldre bagge i en kraftig 
box på 1,5 x 1,5 m med tak, i det utrym-
met tackorna ska gå, för att locka till sig de 
brunstiga tackorna. Dimensionera boxen 
ordentligt, baggen vill väldigt gärna ta sig 
ut!

Den 27 oktober börjar kontrollen av 
brunstiga tackor. Man tittar morgon, mid-
dag och kväll om det står en intresserad 
tacka vid baggboxen och genom att gå runt 
i gruppen med en bagge i koppel. Skulle 
någon tacka vara så brunstig att hon står 
still när koppelbaggen tänker hoppa, eller 
om man trycker henne på korset, så anteck-
nas det. Hon visar även brunst med att vifta 
ivrigt på svansen och följer med den kopp-
lade baggen när han går runt i flocken.

När man börjar brunstkontrollen semi-
neras ingen tacka det första dygnet, det är 
svårt att veta var i ståbrunsten tackan är. En 
del tackor visar intresse även om de inte är 
i ståbrunst, kalla det nyhetens behag. Där-

efter seminerar vi 20 timmar efter ståbrunst. 
De tackor som inte ska semineras får bag-
gen i koppel hoppa på, alternativt att de 
får hoppa över en brunst och betäckas fritt 
tillsammans med dem som inte tog sig på 
semin (omlöpen).

Runt första november brunstar minst 
halva besättningen, under 3-4 dagar, det 
gör att det kan bli 10 stycken mer eller min-
dre brunstiga tackor som springer runt en 
när man går med baggen i koppel.

När semineringen skall ske underlättar 
det att ha en liten box bredvid baggboxen. 
Där släpper man in de tackor som skall se-
mineras innan man laddar pistoletten. Det 
gör att man slipper stressa upp tackorna ge-
nom att jaga dem precis innan man ska se-
minera. En stressad tacka blir sällan dräktig 
på semin.

Tina sperman rätt!
Upptining av sperman sker i boningshuset 
vid ca 22°c. Vatten värms till 70°c, håll koll 
på gradantalet med en termometer. För-
vissa dig om att termometern säkert visar 
rätt, förslagsvis kan man dubbelkolla med 
en annan termometer.  

En medhjälpare är väldigt bra att ha. Be 
medhjälparen att öppna kärlet och att lyfta 
upp behållaren med stråna. Efter att du tagit 
stråt sänker medhjälparen direkt ner behål-
laren i kärlet igen för att undvika tempe-
ratursvängningar, det påverkar spermans 
kvalitet negativt. 

Obs! Tina inte doserna av misstag, han-
tera stråna rätt! Nere i kärlet håller det fly-
tande kvävet -196°c. Längst upp, i halsen 
av kärlet, kan temperaturen vara nära noll. 
Sperman tål inte att först stiga i temperatur 
för att sedan sjunka igen så det är viktigt att 
detta moment går snabbt.

Ta upp dosen med en pincett och 
doppa snabbt ner den i det 70°:iga vattnet i 
exakt 8 sekunder. Ta tiden med ett stoppur 
och räkna själv högt också. Om klockan 
skulle klicka så kan du rädda dosen ändå. 
Semindoserna är så dyra att det blir dyrt att 
misslyckas! 

Ibland exploderar strået men det kan gå 
att använda det i alla fall, håll bara huvudet Med en bagge i koppel kontrolleras vilka tackor som är i ståbrunst-stadie.
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kallt och räkna till åtta. Skulle dosen explo-
dera klipp bara bort den närmsta biten så 
sperman inte kommer i kontakt med vatten 
och prova att använda dosen.

Det finns olika sätt att tina semindoser. 
På seminkurserna lär du dig de olika meto-
derna. / Red. 

De doser som skall användas vid ett se-
mineringstillfälle tinas alla på samma gång, 
torkas av och läggs i en handduk. Ladda en 
av doserna. Gnid pistoletten lite innan så 
även den blir varm. Lägg den laddade pi-
stoletten insvept i en ren handduk innanför 
jackan innan ni går ut.

När man seminerar med färsk sperma 
hämtar man doserna vid tåget och tar dem 
direkt till fårhuset, laddar och seminerar.

Seminera
Semineringen utförs så att den brunstiga 
tackan grimmas fast i hörnstolpen på bagg-
boxen och man ställer sig grensle över 
tackan med ansiktet mot tackans bakdel. 
Torka rent med torrt hushållspapper runt 
blygden. För med den ena handen undan 

svansen, utan att dra i den. Ta ur pistoletten 
ur handduken med den andra handen och 
för lugnt in den i tackan till det tar stopp, 
ca 15 cm. Vinkla ner pistoletten något och 
tryck ut dosen. Dra ut pistoletten och släpp 
loss tackan.

Avsluta med att anteckna tid, hur tackan 
kändes och hur semineringen gick. Det kan 
vara värdefull information när du följer upp 
seminresultaten, och det hjälper dig att bli 
bättre till nästa gång.

Tänk på:
• Undvik upptining vid flytt av doserna 

mellan kärl.
• Kyl inte ned redan upptinad dos med 

en kall pistolett, strumpa, diskbänk eller 
ovarsam hantering.

• Förvara inte doserna nära stora el-källor 
(magnetfält) som spis, frysbox, högta-
lare mm

• Undvik att stressa fåren under betäck-
nings- och seminperioden.

• Ta inte in nya djur i besättningen den 
närmsta tiden före och efter betäck-
nings- och seminperioden.

• Se till att djuren får tillräckligt med se-
len, vitamin och mineral i fodret.

Vilka fördelar har semin:
• Får vi fler som seminerar, så får vi också 

fler gemensamma nämnare i BLUP (av-
komme- prövning) som på det viset blir 
säkrare.

• Vi undviker att föra in smitta i besätt-
ningarna och i landet då smittorisken 
via semin inte är stor, seminbaggarna är 
väl kontrollerade.

• Det är ett kostnadseffektivt sätt att skaf-
fa bra avelsmaterial.

Nackdelar?:
• Mer arbete och passning under semin- 

och beteckningsperioden.

Varför började vi själva seminera:
• För att undvika att köpa på oss smitt-

samma sjukdomar. (BVD, Meadi Visna, 
fotröta)

• För att undvika att köpa på oss aggres-
siva magmaskar.

• Tidigare subventionerade Scan doserna 
för att få fler att seminera.

• Man kan få fler härstamningar till en låg 
kostnad.

• Vi kan komma åt riktigt bra toppbaggar 
till våra tackor.

• Avkommorna är uppväxta under våra 
förhållanden.

Resultat från de tre senaste åren 
med fryst egen import från Danmark: 
2005 - 30 strån resulterade i 13 dräktiga 
tackor som fick 19 lamm = 43 %
2006 - 37 strån resulterade i 19 dräktiga 
tackor som fick 27 lamm = 51 %
2007 - 40 strån resulterade i 25 dräktiga 
tackor som fick 40 lamm = 63 %

Lycka till!
önskar Gert och Madeleine 
Yllene fårgård
Tel.nr 0523-54022

   

Se till att all utrustning är iordning inn-
an du börjar, då ökar chanserna till ett 
lyckat resultat betydligt. Foto: Marianne 
Carlsson.

En fin avkomma efter en Holländsk semindos.


