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ulen flög förbi, liksom årsskiftet. Dessförinnan, 
den 21 december, inföll vintersolståndet som 
på vikingatiden firades med pompa och ståt ef-
tersom detta var milstolpen inför våren. Efter 

denna - årets mörkaste dag - återvänder nu stegvis det 
viktiga ljuset som dels sätter fart på vinterdystra upp-

födarsinnen, dels triggar igång brunstcykeln hos våra 
avelsston.  

Vid det här laget växer magarna på våra dräktiga 
ston dramatiskt. Vid sex månaders ålder väger fostret 
ungefär fem kilo, för att successivt öka till cirka 40 
kilo. I vanlig ordning är utfodringen av det dräktiga 

Nedräkningen har börjat…

Matcha dina ston 
inför säsongen

Februari månad är här, vi har börjat vänja oss vid att skriva ”2005” och det är hög tid att ladda batterierna 
inför våren och sommaren. Travhästuppfödaren tog kontakt med veterinär Kerstin Darenius – av många an-
sedd som ”nummer ett på att få dräktigt” för att fräscha upp kunskaperna inför föl- betäckningssäsongen.
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stoet A och O, dels för själva fosterutvecklingen och 
dels för att stoet ska ha förmåga att producera till-
räckligt mycket mjölk efter fölningen. 

– Att stoet är i gott hull är förstås mycket viktigt. 
Går man igenom henne ska helst inga revben vara 
kännbara. Det är också dags att överväga selentill-
skott om man inte gett det under hela vintern förstås, 
menar Kerstin.

Varför det är viktigt att ge selen, samt även vitamin 
E, handlar bland annat om att förebygga muskeldege-
neration hos fölet. Håll också i minnet att ston på lös-
drift har ett högre energibehov och därför kräver mer 
foder än uppstallade ston, samt att ett sto i bra hull är 
lättare att få dräktigt på nytt. 

Tandstatus och vaccinationer
Kerstin vill också understryka vikten av att hålla koll 
på stoets tänder. 

– Idag när många hästar äter hösilage har de lät t-
are att tillgodogöra sig grovfodret än vid höutfodring, 
även om de har dåliga tänder. Lusernpellets, eller lu-
sernbriketter, är ett bra komplement speciellt om man 
har grovfoder av sämre kvalitet. Detta går ju också att 
blötutfodra med, säger hon. 

Vad händer i övrigt under dessa sista månader? Jo, 
vi har nu inträtt i ”kastningstiden” eftersom det före 
fem månaders dräktighet är sällan man ser abortera-
de foster. 

– Om stoet kastar: skicka in fostret för analys och 
isolera stoet tills provsvaret kommit, då minskar du 
risken för att fler ston kastar på grund av exempelvis 
virusabort, säger Kerstin. 

Cirka 1-2 månader före beräknad fölning är det 
dags att vaccinera mot stelkramp (tetanus) och in-
fluensa, vilket medför att råmjölken från stoet kom-
mer att innehålla större mängder antikroppar de för-
sta gångerna fölet diar. Vaccin mot virusabort, vilket 
dock inte ger ett hundraprocentigt skydd, utförs i all-

mänhet i 5:e, 7:e och 9:e 
dräktighetsmånaden. 

– Vad gäller virusabort är 
det särskilt viktigt att vacci-
nera de ston som kommer i 
kontakt med hästar som är 
i träning och tävling. Är de 
hemma och isolerade är de 
mindre i riskzonen än ston 
som ständigt är i kontakt med 
hästar som är ute i ”svängen”, 
menar Kerstin och fortsätter:

– Det ideala är att separe-
ra avelsston från unghästar 
och tävlingshästar, för dessa 
ska egentligen inte uppstal-
las ihop. Men givetvis är det 
i många fall, exempelvis hos 
små uppfödare, inte prak-
tiskt genomförbart. 

Vidare är det numera möj-
ligt att vaccinera mot rota-
virusinfektion hos fölet. Det-

ta utförs då i åttonde till tionde dräktighetsmånaden. 
Efter 90-dagars kontrollen som många gör - dels 

som en säkerhetskontroll för att undersöka om sto-
et fortfarande är dräktigt, dels av försäkringsmässiga 
skäl för att försäkra fostret - känner Kerstin sällan på 
ett sto efter nyår om det inte finns misstanke om att 
någonting gått snett. 

– Vid det här laget är fostret för stort för ultraljuds-
undersökning via ändtarmen. Med viss utrustning 
kan man undersöka utifrån, via buken, men detta fö-
rekommer mest vid riskdräktigheter av olika slag. 

Först i landet med ultraljud
Kerstin Darenius gick ut veterinärhögskolan 1976 och 
arbetade som lärare 1977-1990 vid Institutionen för 
obstretik och gynekologi, SLU. 1992 disputerade hon 
där på en avhandling om tidig fosterdöd. 

Utöver detta har hon varit med och startat samt 
byggt upp såväl stuteriet Flenmo Egendom i Mellösa 
som Rodga Semin i Åby utanför Norrköping. Under 
sin tid på Flenmo hade hon dessutom med sig ”sina” 
försöksston från SLU. Totalt handlade det om 16 ston 
som resorberat eller kastat åtskilliga gånger, varav 15 
så småningom kom att ut-
veckla normala dräktigheter. 

Kerstin var också först i Sve-
rige med att genomföra gyn e-
kologiska ultraljudsundersök-
ningar på häst sedan hon fått låna utrustning från 
England i början av 1980-talet. Dessförinnan kände 
man bara på stona samt tog blodprov och det var svårt 
att ställa en korrekt dräktighetsdiagnos före 5-6 veck-
ors dräktighet. 

– Det här med ultraljud fick sin start i Frankrike 
under sent 70-tal. Då kikade de framförallt på ägg-
stockar för att se på alla små folliklar och så vida-
re. Sedan var det faktiskt en student som påpekade 
att embryoblåsan på häst borde vara klotrund liksom 

Kerstin Darenius befinner sig just nu på stuteri Broline för infrysning av sperma från hingstar-
na Pine Chip och Victory Abroad. Dessutom finslipar hon planerna på ett mobilt fryslab. 
FOTO: Lotta Isacsson.

”Att stoet är i gott hull är 
förstås mycket viktigt”
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den är hos människan. Denna slutsats ledde till att de 
började titta på dräktighet hos häst. På människor an-
vändes ju däremot ultraljud tidigt, säger Kerstin och 
tillägger:

– Här i Sverige tittade vi redan från starten fram-
förallt på dräktigheter och därefter på livmodern, 
brunststatus, patologiska tillstånd och så vidare. Via 
ultraljudstekniken har vi lärt oss oerhört mycket om 
hur ston fungerar gynekologiskt och det är fantastiskt 

roligt att få ha varit med om hela 
den här eran.

När Kerstin börjat arbeta med 
ultraljud kontaktades hon tidigt av 
Bruno Janstorp på Stuteri Broline 
som ville att hon skulle undervisa 
hans veterinär i denna teknik, vil-
ket hon också gjorde. Med andra 
ord kan man kanske säga att ”cir-
keln är sluten” eftersom Kerstin för 
dagen återigen befinner sig just på 

Broline, denna gång för frysning av sperma från avels-
hingstarna Pine Chip och Victory Abroad.

Olika förutsättningar
Vi bad Kerstin dela med sig av sina erfarenheter vad 
gäller olika kategorier av ston.
Vilka tips och råd vill du ge den som avlar på ett 
äldre sto eller ett gallsto?

– För båda grupperna gäller att de har en lång över-
gång från vintervilan och fram tills att de kommer in 
i den riktiga sexualsäsongen. Det tar cirka 100 dagar 
till den första ägglossningen och de bör också gå över 
1-2 brunster innan seminering påbörjas, detta för att 
de ska få en ordentlig slemhinna. Vad gäller gallston är 

en vanlig missuppfattning att man ska börja med dessa 
väldigt tidigt på säsongen. Detta är fel eftersom även 
de behöver lite mer tid på sig. Sedan bör inte fryssper-
ma användas på gallston, eftersom stona ofta reagerar 
med en kraftigare inflammatorisk reaktion på denna 
typ av sperma. Det beror på att när man fryser sper-
man koncentreras den och spermaplasman, som har 
en skyddande/antiinflammatorisk funktion, tas bort. 
…den som har ett ungt (maiden)sto?

– Dessa är inte alltid så lätta att få dräktiga som 
många kanske tror. Även de kräver ofta lite tid på sig, 
och dem börjar jag helst inte heller med alltför tidigt 
på säsongen. Tänkvärt är att bland vildhästar fölar 
de unga stona i snitt en månad senare än de andra. 
Kom också ihåg att de är mer stresskänsliga än äld-
re ston. Vad gäller betäckning av 2-års ston förekom-
mer ju detta ibland och jag har själv seminerat några 
för länge sedan. Då var jag skeptisk, det ska erkännas. 
Samtidigt går det återigen att jämföra med hästar i 
vilt tillstånd; de fölar i allmänhet första gången mel-
lan 2-4 års ålder. Vid 2-års betäckningar krävs emel-
lertid att stoet är väl utvecklad och i gott hull.
…den som har ett tävlingssto som kommer direkt 
från banan?

– En del tar väldigt lång tid på sig innan de kommer 
in i en bra status medan andra går att seminera i full 
tävlingskondition. Det är med andra ord mycket olika. 
Generellt anses det vara lättare att få ett sto dräk-
tigt om hon har föl vid sidan. Är det så, och vad be-
ror det i så fall på?

– Det stämmer delvis. Undantaget är ston som fölat 
för första gången och kan råka ut för en slags fördröjd 
tillbakabildning av livmoderslemhinnan. Det finns 
också ston som inte blir dräktiga på nytt så länge de 
har föl vid sidan, liksom ston som inte tillåter betäck-
ning under denna period eftersom de är väldigt be-
skyddande mot fölet. Vad som gör att ston med föl 
anses lättare är att de är ”inne i systemet”. Dessutom 
är ett sto med föl vid sidan inte så ljusberoende utan 
går efter en slags egen biologisk klocka. 
En del ston som är betäckta men ej blivit dräktiga 
kommer ibland inte i ny brunst. Vad är problemet?

– Det vanligaste är att hon har en kvarstående gul-
kropp. Detta innebär att den gula kroppen - denna 
bildas vid ägglossningen, producerar progesteron och 
försvinner efter 14 dagar när hon kommer i ny brunst 
- helt enkelt blir kvar eftersom systemet ”hakat upp 
sig”. En orsak till detta kan vara stress, en annan att 
hon faktiskt varit dräktig; och är hon dräktig på dag 
14 kommer hon inte in i ny brunst. 
Vad kännetecknar ett sto med ”bra brunst”?

– Ett sto som visar bra, kort och koncis brunst på 
6-7 dagar och som därmed kommit ur övergångspe-
rioden efter vintervilan där brunsterna ofta är långa. 
Vidare ett sto som står bra för hingst och som har en 
normaltjock slemhinna, bra spänst i livmodern, öp-
pen livmoderhals och en normal follikelutveckling. 

Vilka tycker du är fördelarna och nackdelarna 
med naturlig betäckning respektive insemination 
med färsk eller fryst sperma?

– Till att börja med måste den teknik som används 

”Via ultraljuds-
tekniken har vi 

lärt oss oerhört 
mycket om hur 
ston fungerar”

Tema: Avel

Hästens näringsbehov och utfodring/Margareta Rundgren och Christina Planck samt 

Att bli med föl/Monica Magnusson Falk, Margareta Peterson-Brodda och Stig Holmstedt.

Båda säljs via ASVT Shop – beställ direkt på hemsidan: www.asvt.se.

Två närmast obligatoriska 
böcker i uppfödarens bokhylla:
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anpassas efter hingsten. Hingstar med svag sperma-
kvalitet fungerar ofta bättre på naturlig betäckning 
av ett fåtal ston än via AI, som innebär en viss han-
tering av sperman. Vid naturlig betäckning får stoet 
hela ejakulatet där spermaplasman från accesoris-
ka könskörtlarna minskar den inflammatoriska re-
aktionen i livmodern. Efter betäckning deponerar 
hingsten den sista fraktionen som är en gel i vagi-
nan och gelen innehåller faktorer som verkar vara 
bra för stoet, eftersom det tycks motverka inflam-
mationer i vaginan (vaginiter). Naturlig betäckning 
är också mindre kostnadskrävande än semin. Nack-
delarna handlar bland annat om större skaderisk och 
dessutom är det så att en normalhingst som betäcker 
naturligt kan ta upp till cirka 80 ston, så allt över 80 
kan kallas ”fördel semin”. Idag när vi seminerar 85-
90 procent av våra ston ser vi onekligen mer vagini-
ter än förr, men trots allt är fördelarna med semin 
oerhört många. Bland annat kan vi bättre utnytt-
ja värdefulla hingstar med bibehållet gott dräktig-
hetsresultat. Det är också mindre ansträngande för 
hingsten, skaderiskerna är färre liksom smittsprid-
ningen – om tekniken används på rätt sätt. Vidare 
erbjuds stoägarna ett större utbud hingstar att välja 
bland och vi kan smidigt importera och exportera 
elitmaterial. Idag i form av kyld eller fryst sperma 
– i framtiden i form av embryon. 
Hur ser ditt ”idealsto” ut?

– Det är ett sto som fölat 3-4 gånger utan komplika-
tioner och som är frisk och sund samt snäll att hantera 
och lätt att undersöka. 

”Stona har varit min bit”
I dagsläget finslipar Kerstin planerna på ett mo-
bilt fryslab. Hon är ansluten till det amerikabasera-
de franchiseföretaget Select Breeders Service (SBS), 
som sysslar med högkvalificerad teknologi vid infrys-
ning av hingstsperma och hästembryon. Företaget 
har lab i USA, Australien och Europa. Kerstin repre-
senterar sedan en kort tid tillbaka företaget i form av 
”SBS Sweden” och planerar att utrusta ett mobilt lab 
för infrysning av hingstsperma på stuterier godkända 
för export av sperma inom EU. 

– Hittills har det inte funnits något lab av detta slag 
i Sverige, utan hingstarna transporteras i allmänhet 
till några större godkända EU-stationer för infrysning 
av sperma. Riskerna med detta är betydande i form av 
till exempel smittspridning och stress, menar hon.

Med andra ord är hon pionjär i landet – även på det-
ta område. Avslutningsvis fick Kerstin svara på den 
närmast obligatoriska frågan om hur allting började. 
Hur blev hon expert på just detta?

– På 60-talet när vi hade en blandning av ponnyhäs-
tar, ridhästar och travare hemma skickade min syster 
och jag iväg fem ston för betäckning ett år. Sedan tog 
vi ut en specialist och det visade sig att inte ett enda 
sto blivit dräktigt. Något sto hade dessutom blivit in-
fekterat av en hingst och det fanns egentligen ingen 
som visste någonting och kunde svara på våra frågor. 
Jag insåg också, under tiden på veterinärhögskolan, 
att det endast fanns några få som hade de riktigt djupa 
kunskaperna om detta. Så halkade jag in på det hela… 
och sedan dess har stona helt enkelt varit min bit! 

TEXT: 

Lotta Isacsson 

lotta@asvt.se

Dagarna blir allt längre och ljusare och om några månader ser vi årets föl tumla runt i hagarna. På bilden Olympia Degato med stoföl e. Choco Chip Hanover. 
FOTO: Claes Kärrstrand. 




