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Embryotransfer

De första embryoöverföringarna till 
får i Sverige utfördes under två dagar 
i slutet av januari vid Ingegerd, ”Ina”, 
Erikssons gård Boda. Om allt går 
väl skall surrogatmödrarna (Finull-
Dorsettackor) så småningom föda 
lamm av sydafrikansk Dorper och 
Vit Dorper, raser som Ina avser att 
introducera  i Sverige. Ingreppen utför-
des, med dispens från Jordbruksverket 
(proceduren är inte tillåten här), av 
ett kanadensiskt veterinärlag och över-
vakades av svensk veterinärexpertis  
plus en liten skara intresserat fårfolk. 

- Det är en ur djurskyddssynpunkt  
acceptabel metod, säger Birgitta Lars-
son, som hade  uppdraget att  som 
oberoende observatör rapportera till 
Jordbruksverket.

Vid vägs ände, nära Sala, ligger 
Boda Farm, Ina Erikssons hemvist 
sedan återkomsten till hemlandet 

efter över tio år som fårfarmare i Kanada. 
Fårskötsel har tidigare berättat om Inas 
uppfödning av Dorperfår i Kanada, hen-
nes organisation för försäljning och export 
av embryon och det omfattande arbete 
som ledde fram till att hon beviljades dis-
pens för ett embryoöverföringsprogram i 
Sverige för att få in sina favoritraser här (FS 
2/2009 och 7/2009). 

Mottagartackorna, Finull/Dorset-
korsningar från tre svenska besättningar, 
installades på Boda i oktober för att få 
god tid på sig att acklimatisera sig i en ny 
omgivning. De är alla utvalda för sund-
het och goda modersegenskaper och 
har lammat högst tre gånger. Embryona 
kommer från Inas besättning i Kanada 
och har flugits hit i fryst form. 

Dagarna D inne
Så var alltså dagarna D inne, en liten 
men funktionell operationsavdelning in-
rättad i Bodas fårhus och det kanadensis-
ka teamet på plats. Veterinär och embry-
olog Martin Wenkoff, som utformat hela 
kedjan för ett lyckat embryoprojekt, var 
inbjuden för att bistå med förklaringar 
och svara på frågor. Det praktiska arbetet 
utfördes av tre personer från Canadian 
O C Flock Management, Inas tidigare 
samarbetspartners: veterinärkirurg Ileana 
Wenger, veterinär och embryolog Lynn 
Tait med specialisering på granskning av 
de befruktade äggen och Animal Health 
Technologist Judy Mitchell med ansvar 
för sövning av djuren och allmän assis-
tans.  De anlitas världen över för embryo-
överföring. Alla har egna fårbesättningar, 
vilket jag tyckte avspeglade sig i det sätt på 
vilket de hanterade djuren.

Strävan att minimera stress
Embryoöverföring på får är främst av 
djurskyddsskäl inte tillåten i Sverige 
eftersom det innebär ett kirurgiskt in-

grepp.  Lynn Tait kommenterar:
-Tackan utsätts för betydligt mindre 

trauma än vid en vanlig klippning! Inom 
en sekund är hon sövd och vet ingenting 
förrän hon vaknar lite groggy. Det är 
en säker metod, under förutsättning att 
operatörerna kan sin sak och att miljö 
och eftervård är optimala.

För att minska stressen hos tackorna 
togs små grupper i taget in i ”operations-
sviten”. De hade alla brunstsynkroniserats 
för att vara mottagliga och i fas med de 
väntande embryona. De hade hållits fas-
tande i ca 18 timmar, dels för att bereda 
bättre plats i buken, dels för att eliminera 
risken för att de skulle kräkas under söv-
ning (tackor är också människor!). Totalt 
lades 121 embryon in hos 61 tackor. 

Vi besökare utrustades med skyddsstöv-
lar och tillhölls att inte pladdra för mycket.  
Lugnt och snabbt behandlades tacka efter 
tacka.  Jag försökte ta tid från sövning till 
dess att tackan rullades ut till uppvaknings-
boxen men hann inte med!  Det kan inte 
röra sig om mer än några minuter, själva 
ingreppet tog omkring en minut.

Svenska veterinärer övervakade
Närvarande under båda dagarna var Fred-
rik Ehn, distriktsveterinär för Sala/Enkö-
ping och ansvarig veterinär för projektet:

-Ändå arbetar de nu extra långsamt 
för att vi ska hinna med att se och ställa 
frågor.  De är mycket rutinerade och har 
verkligen finslipat handgreppen, en rutin 
som bara kommer av att utföra tusentals 
ingrepp om året.  Med denna kompetens 
minimeras både traumat för tackan och 
risken för komplikationer efter ingreppet. 

Bland övriga intresserade veterinä-
rer på plats var Andrea Holmström, 
Djurhälsovården.  Birgitta Larsson, till 
vardags länsveterinär i Uppsala, hade 
för dagen uppdraget att som oberoende 
observatör utvärdera projektet och 
rapportera till Jordbruksverket. Hennes 
slutsatser sammanfattas i separat 
ruta. 

Första embryoöverföringarna  i Sverige - 
Kanadensiskt  veterinärlag  på plats för ingreppen

Ansvarig veterinär Fredrik Ehn diskuterar detaljer 
med Birgitta Larsson, som hade uppdraget att som 
oberoende observatör rapportera till Jordbruksverket.  
I förgrunden skymtar en del av behandlingsbritsen.
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En fin liten grupp väntar. Judy Mitchell hittar blixtsnabbt halsvenen och tackan sövs med ketamin och xylazin.  Shawn Campbell, Inas make, assisterar. Tackan 
vänds varsamt över på behandlingsbritsen, fixeras på rygg, rakas och tvättas. Vid operationen ställs britsen i lutande läge med tackans huvud nedåt så att tarmarna 
lägger sig upptill i bukhålan och är ur vägen. 

Ileana Wenger, som först blåst in lite luft för att 
expandera tackans buk, kontrollerar i laparosko-
pet att  hon hamnat rätt för att sedan genom det 
andra insticket med en mjuk tång dra fram en 
liten flik av livmoderhornet.

Fliken är framme och embryona förs in via en plastkanyl. Varje kanyl görs i ordning löpande och 
granskas av Lynn Tait  innan den överlämnas till operationslaget. Avslutningsvis sluts såren 
med några agraffer och tackan får en injektion av antiinflammatoriskt och smärtstillande medel 
( flunexin meglamin).

Tackan har rullats till ”upp-
vakningsavdelningen”, lyfts 
försiktigt av britsen som snabbt 
förs vidare till nästa fall. Judy 
kontrollerar att patienten häm-
tar sig.  Efter några minuter är 
tackan på benen och släpps ut 
till kamraterna.
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Fakta om urspolning av ägg
De befruktade äggen tas ut ur 
givartackan sju dagar efter naturlig 
betäckning eller insemination. Tackan 
sövs helt, livmodern exponeras via 
laparoskop och äggen spolas ur ett 
livmoderhorn i taget till en Petri-skål.  
Enligt kanadensiska regler måste 
ingreppet utföras av veterinärkirurg. 
En embryolog certifierad av Cana-
dian Embryo Transfer Association 
(CETA) skall ansvara för spolningen. 

Äggen tvättas försiktigt, granskas och 
förvaras i olika bad för att säkerställa 
att ingen bakterietillväxt sker. Endast 
embryon som klassas grad I sparas för 
transfer. De som ska förvaras i fryst 
form bör frysas inom fyra timmar. 
Färska embryon håller sig i åtta till 
tolv timmar före överföring.
De embryon som användes vid Boda 
spolades ur sina biologiska mödrar i 
oktober och november 2009.

Birgitta Larsson, Uppsala, närvarade 
vid Embryotransfern på Boda farm 
som oberoende rapportör till Jord-
bruksverket. Här återger vi hennes 
slutsatser:

Sammanfattning
Förberedelserna för det kirurgiska 
ingreppet orsakade inga negativa 
reaktioner hos tackorna. En av de 
observerade tackorna hade inte 
återhämtat sig ännu 15 min efter 
ingreppet. I samband med ingreppet 
sågs hos några tackor ryckningar i ben 
och flankmuskulatur samt svansvift-
ning. Det gick inte att säkert avgöra 
om dessa reaktioner var reflexer eller 
berodde på att djuret kände smärta. I 
alla de fall, under förberedelserna eller 
vid ingreppet, där man bedömde att 
tackan visade reaktion på behandling-
en gavs ytterligare ketamin/xylazin. 

Utifrån tackornas situation före, 
under och efter ingreppet anser jag att 
embryoöverföring med hjälp av lapa-
roskopi, som den utfördes vid mina 
observationer vid Boda Farm, är en ur 
djurskyddssynpunkt acceptabel metod.

Även övrigt fårfolk hade anslutit. Bl a 
sågs C G Mörner, Flen, och Tomas Ols-
son, Kungsör, som båda bidragit med 
mottagartackor 
från sina be-
sättningar. De, 
liksom övriga 
närvarande, 
inklusive Inas bankman(!), tycktes finna 
proceduren intressant och kom med 
många frågor.  Så gjorde även lokalpres-
sen, Tidningen Land samt TVs Tvärs-
nytt. TV-teamet bekände sin oförmåga 
att ta in så mycket information på ett 
bräde och efterfrågade någon form av 

Embryotransfer

skriftliga fakta, varpå de 
nöjt travade iväg med ett 
exemplar av Fårskötsels 
artikel i nr 7!

Öppenhet A och O
-Jag har velat vara öppen 

med vad vi gör här, säger 
Ina. Därför har jag bjudit in hellre än att 
stänga till. Jag är stolt över min verksam-
het och vill inte arbeta i lönndom.

Detta dispensprojekt kommer att ut-
värderas av Jordbruksverket. Lotta An-
dersson, veterinärinspektör på enheten 
för idisslare och gris, har varit föredra-

gande i ärendet:
-Vi måste nu 

diskutera rappor-
ten och inhämta 
synpunkter även 

från annan involverad veterinärexpertis.  
Jordbruksverkets principiella ståndpunkt 
är fortfarande att en non-invasiv metod 
för embryoöverföring är att föredra även 
till får. 

Nu går man i väntans tider på Boda 
och ser med spänning fram emot slutre-
sultatet någon gång i början av juni. 

Text och foto:
Kristina Räf
kristina.raf@telia.com

Piprökande C G Mörner och Tomas Olsson, som 
båda bidragit med mottagartackor från sina res-
pektive besättningar, i samspråk med Ina Eriksson, 
projektets prima motor.

Embryoprogrammets nestor, 
veterinär Martin Wenkoff 
(t h), delar med sig av sina 
kunskaper till riksdomare 
Richard van der Poel.

Jag har velat vara öppen med 
vad vi gör här, säger Ina.”
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