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 Trav 2010 formulerades den 
policy som gäller för embryo-
transfer i svensk travsport. 

Embryotransfer tillåts bara om sär-
skilda skäl föreligger, exempelvis om 
ett särskilt värdefullt sto av någon 
anledning inte kan bära fram ett föl. 
Policyn togs inte utan diskussion. 
Embrotransfer är fortfarande kontro-
versiellt i svensk travsport.

I halvblodsaveln i Sverige tillåts 
embryotransfer på i princip alla ston 
och det är tillåtet att registrera flera 
avkommor efter samma sto varje år. 
Inom fullblodsaveln är det däremot 
inte tillåtet alls. Där tillåts inte ens 
insemination av ston utan betäckning 
måste ske på naturlig väg.

I svensk travsport är det från och 
med i år tillåtet med embryotransfer 
men det är bara en handfull ston som 
kan komma ifråga. Reglerna säger att 
det måste vara ett sto som själv tjänat 
mer än tre miljoner kronor eller vars 
avkommor tjänat minst fem miljoner. 
Stona ska också ha gått gall minst två 
år i följd.

– Under 2006 är det första året som 
vi gett dispens för embryotransfer. Vi 
fick in sex ansökningar och har lämnat 
dispens för tre av stona, säger Chris-
tina Olsson, avelschef på STC.

De tre ston som befanns uppfylla 
kraven var Ecana Nibs, Trapped och 
Arlines Dream. De hårda krav som 

ställs på stona, och som liknar det 
franska travförbundets, gör att de ston 
som kan komma ifråga inte är opti-
mala ur fertilitetssynpunkt, något som 
det också riktats kritik mot.

– De bestämmelser vi har nu kom-
mer att följas upp och ses över inför 
varje år, säger Christina Olsson.

UET har fattat ett gemensamt 
beslut om att det bara är tillåtet att 
registrera ett föl varje år som tillkom-
mit genom embryotransfer. Skulle det 
bli tvillingföl eller fler föl på ett år är 
det bara det först födda fölet som kan 
registreras.

– Tyskland, Holland och Finland har 
godkänt registrering av flera avkom-
mor per år. Det är något de nu tvingas 
ändra på i och med UET:s beslut, 
säger Christina Olsson.

”Särskilda skäl kan vara 
att ett särskilt värdefullt sto 

skadat sig så att 
hon inte kan eller orkar 

bära fram sitt föl.”

Hårda 
regler 

för embryotransfer

I andra länder som Österrike, Norge 
och Schweiz är embryotransfer inte 
alls tillåtet inom travet.

I USA är det tillåtet att ta fram 
hur många avkommer som man vill 
med embryotransfer men det är bara 
den först födda avkomman som får 
registreras. 

EMBRYOTRANSFER

I år är första gången som svensk trav-
sport tillåter embryotransfer. Men 
reglerna är hårda – sex sökte och tre 
godkändes.

I

Behållaren på bordet kan innehålla ett embryo som, om överföringen lyckas, kan resultera i 
en frisk fin fölunge nästa år.




