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Nu kör seminverksamheten igång!
Den 22 september samlades
alla som är intresserade av
fårsemin till en workshop hos
Svensk Avel i Skara. Programmet för dagen var att några
erfarna fårägare skulle dela
med sig av sina erfarenheter
av att seminera får.

A

tt Margareta Håård började dagen var ingen slump.
Hon är spindeln i nätet för
den nystartade seminverksamheten i landet. Margareta är chefsveterinär på Svensk Avel och dessutom fårägare.
Tillsammans med sin man Magnus Håård
(tillika VD på Svensk Avel) har de en besättning med Gotlandsfår och de har seminerat
kontinuerligt sedan början av nittiotalet. Ur
smittskyddssynpunkt tog de beslut att inte
köpa några levande djur utifrån överhuvudtaget, utan sköter avelsarbetet med hjälp av
semin. Man har inte köpt in några livdjur
sedan 1989.
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- Med tanke på smittläget i landet idag
känns det som helt rätt beslut, säger Margareta. Vi kan sälja garanterat smittfria djur
med gott samvete.
Kontentan av Margaretas föredrag var
vikten av planering. Att lära sig seminera
rent tekniskt kan alla, sade hon. Det viktigaste är att ha koll på allt runt omkring. En
riktig brunstsynkronisering, att djuren står
uppställda på rätt sätt, att all utrustning är
med ut i fårhuset och att man har ”torrtränat” på alla rutiner så att allt flyter under arbetet. Det är de viktigaste förutsättningarna
för ett lyckat resultat. Att vara två underlättar också mycket.
Seminkatalog
Det är föreningen Lammproducenterna
som är ansvariga för importen av semindoser från England, vilket vi skrivit om tidigare

liknande sätt. När detta läses är en stor del
av sperman använd och rutinerna har fungerat mycket bra.

Kaj Sjunnesson presenterade den nya
seminkatalogen för de engelska baggarna. Det var många år sist som det fanns
en seminkatalog i Sverige!

Margareta Håård, svensk Avel, berättar
hur hanteringen av frusen sperma går
till.

I sådana här strån kommer den frusna
sperman från England. Just i detta strå
finns det Suffolksperma.

-Jag står grensle över tackan. Sedan för
jag försiktigt svansen åt sidan med min
vänstra hand samtidigt som jag har pistoletten redo i min högra hand.
Gert Larsson visar pedagogiskt hur man
lyckas med fårsemin.

Enkelt att seminera
- Det viktigaste för framtiden, säger Margareta, är att sprida seminverksamheten.
Många fårägare tror att det är komplicerat
med semin och drar sig från att försöka. De
tror att de måste springa i fårhuset för jämnan och att allting misslyckas om man gör
en liten miss.
- Jag vill påstå att det är ganska enkelt.
Man bestämmer sig för att seminera under
två eller tre dagar. Man gör en ordentlig
brunstsynkronisering och sedan vet man

i Fårskötsel. Kaj Sjunnesson presenterade
den nytryckta seminkatalogen med en presentation av de aktuella baggarna. Tyvärr
blev de beställda Texeldoserna stoppade i
England av smittskyddsskäl men ett antal
mycket bra Dorset- och Suffolkbaggar fanns
presenterade med bild och data. I dagsläget
planerar inte Lammproducenterna en upprepning av importen nästa år, men det går
ändå att göra intresseanmälningar för semindoser. Om intresset visar sig vara stort
så kommer det säkert att lösa sig.
Svensk Avel i Skara sköter den praktiska biten med lagring och distribution av
sperman. Fårägarna anmäler när man vill ha
sperma och får det hemskickat till sig. Det
finns fungerande rutiner för detta, bland annat så sköter Svensk Avel mycket av den
svenska seminverksamheten för hästar på

I detta kärl med flytande kväve ligger den
engelska sperman och sover i väntan på
att få göra nytta i de svenska tackorna.
När detta läses har de flesta redan simmat klart!
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exakt vilka dagar man seminerar. Resten
av tackorna får baggen ta hand om. Du får
tillräckligt mycket nytt blod för att sköta avelsarbetet på ett sunt sätt och det blir dessutom billigare än att köpa en elitbagge på
auktionen!
Vi måste också hålla i minnet att den
stora utbredningen av nötsemin började av
smittskyddsskäl och inte primärt för att föra
aveln framåt. Vi måste få in samma tänk hos
fårägarna.
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Erfarenheter
Gert Larsson på Yllene fårgård har seminerat under flera år och delade med sig
av sina erfarenheter. Han förmedlade sina
förvärvade kunskaper på ett jordnära och
konkret sätt och alla åhörare gick säkert
hem med ny inspiration att seminera på ett
lyckat sätt. Marianne och Lennart Karlsson,
Stenungsund, importerade på egen hand
suffolksperma från England i fjol. De berättade om bakgrunden och hur det gick. Läs
om spermaimporten i FS nr 8-06.

Gert Larsson och Marianne och Lennart
Karlsson återkommer i nästa nummer av
Fårskötsel och berättar om fårsemin i praktiken.
Workshopen tillsammans med de två
seminkurserna som hållits, arrangerades av
Svenska Djurhälsovården, och är årets avstamp inför seminsäsongen. Fårskötsel följer utvecklingen av fårsemin och återkommer kontinuerligt med nyheter.
Einar de Wit

Fler läkemedel för får blir receptbelagda
Från och med 15 oktober blir de flesta läkemedel för får receptbelagda.

L

äkemedelsverket vill öka säkerheten för konsumenterna och förhindra att resistens utvecklas mot olika läkemedel. Därför
har de gått igenom alla läkemedel för djur och beslutat att de flesta ska bli receptbelagda. Undantag gäller sådana läkemedel som inte bedöms utgöra någon risk för konsumentsäkerhet eller resistensutveckling.

Dessa tidigare receptfria läkemedel för får påverkas: Axilur 2,5 % oral suspension, Rintal 10 % granulat, Rintal 10 % oral suspension,
Valbazen 19mr/ml oral suspension och Bayticol 10 mg/ml pour-on lösning.
Läkemedel som fortsätter vara receptfria: Tokosel oralt pulver
Einar de Wit
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