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Totalt betäcktes sammanlagt 4647 travar-
ston med 140 olika hingstar på svenska 
språngrullor under 2006. Det kommer att 
resultera i cirka 3 235 födda föl detta år. 

ntalet registrerade föl 2007 kommer dock 
sannolikt att vara något högre, närmare 
3 350 stycken. Då innefattas även föl undan 

svenskregistrerade ston som tillkommit på andra län-
ders språngrulla, till exempel svenska ston som varit i 
Frankrike för betäckning och utländska dräktiga ston 
som importeras från något annat land under året. Till-
kommer gör även de avkommor som är fallna efter 
egenhingstar. Som minuspost avgår födda föl som dör 
före inregistrering.

Fölprocenten sjunker
Under den senaste tioårsperioden (1995-2005) har 
antalet födda föl i förhållande till antalet betäckta ston, 
den så kallade levande fölprocenten, hos svenska tra-
varston legat på i genomsnitt 69,6 procent. Då inräknas 
alla typer av betäckningsformer, det vill säga natur-
lig betäckning samt artificiell insemination (AI) med 
färsk, transporterad eller fryst sperma. Variationen 
mellan år kan vara så stor som fem procentenheter och 
den tenderar snarare att sjunka än att öka. Trots att 
kunskaperna och tekniken har förbättrats under senare 
år, till exempel så har vi blivit bättre på att diagnosti-
sera och behandla problemston, så ökar inte fölprocen-
ten. Orsakerna till det är bland annat en förändring 
av utnyttjandet av olika spermatyper. Störst föränd-
ring har skett i nyttjandegraden av fryssperma. Förra 
året verkade hela 49 så kallade listhingstar genom fryst 
sperma i Sverige och dessa betjänade tillsammans 761 
ston. Detta motsvarar cirka sexton procent av det totala 
antalet betäckta ston i Sverige.

Stoet
Normal brunstcykel hos sto är cirka 21 dagar. Brunsten 
pågår i genomsnitt 5 dagar och ägglossningen sker mot 
slutet av brunsten. Efter ägglossning är ägget befrukt-
ningsdugligt upp till tolv timmar. Befruktningen av 
ägget sker av en spermie i äggledaren. 

Naturlig betäckning
Vid naturlig betäckning deponeras sperman vid liv-
modermunnen. Är stoet brunstigt är livmodermunnen 
öppen och vid betäckning sprutas spermierna direkt in 
i livmodern. En del överskottssperma krystas ut av stoet 
och rinner ut genom slidöppningen. Ett normalejakulat 
innehåller 3-10 miljarder motila spermier.

Antalet hingstar som löste betäckningstillstånd för 
naturlig betäckning var 26 stycken under fjolåret. Föl-
procenten vid betäckning på naturlig sätt är i genomsnitt 
67,1 procent.

Artificiell insemination (AI)
När artificiell insemination tillämpas används en kate-
ter och en spruta som fylls med sperma. Katetern förs in 
genom livmodermunnen vilket innebär att sperman kan 
deponeras direkt i livmodern. Bäst resultat nås när färsk 
sperma används. Befruktningsduglighet varierar stort 
mellan olika hingstar när färsk, transporterad eller fryst 
sperma används. Vissa hingstar fungerar inte alls med 
varken transporterad eller fryst sperma.

Färsk sperma (AI) 
När färsk sperma används semineras stoet i regel mellan 
1-3 timmar efter att hingsten tappats på sperma. Dosen 
som tillförs stoet vid seminering är vanligtvis 500 miljo-
ner motila spermier. Färsk sperma har en överlevnad på 
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mellan 2-5 dagar i äggledarna. Levande fölprocenten är i 
genomsnitt 71,9 procent.

Transportsperma  - färsk transporterad sperma (AI)
Användandet av transportsperma har ökat betydligt under 
senare år. Fördelarna är att sto med föl slipper transpor-
teras långa sträckor och att de i många fall kan vara kvar i 
sin hemmiljö. Nackdelen är att sperma som skickas utsätts 
för stora påfrestningar genom lagring och nedkylning. 
Det kan ta upp till1,5 dygn mellan tappning och semin. 
Det kompenseras dock med att stoet oftast tillförs dubbla 
mängden, cirka 1 miljard motila spermier, när hon semi-
neras. Av de ston som semineras med färsk sperma genom 
AI har omkring 40 procent seminerats med transports-
perma. Levande fölprocenten är i genomsnitt 68,2 procent.

Fryst sperma (AI)
Utnyttjandet av så kallade listhingstar som används genom 
fryst sperma, har ökat i snabb takt i synnerhet de senaste 

Brunstproblem hos ston
        Ny avhandling presenterad

Aggressiva, ovilliga att 
gå framåt och allmänt 
svårhanterliga. Så be-
skrivs ofta ston med 
brunststörningar av 
sina ägare. Att pro-
blemen handlar om 
just brunsten är dock 
svårt att fastställa. 
Veterinär Ylva Hed-
berg Alm vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, 
SLU, har ägnat fyra 
år åt att studera just 
brunstproblem och 
presenterade nyligen 
sin avhandling. 

sju till åtta åren. De veterinära insatserna med täta brunst-
kontroller är helt avgörande för om stoet ska bli dräk-
tigt. Överlevnaden av fryst sperma när den insemine-
rats i stoet är betydligt lägre än när färsk sperma används. 
Överlevnaden varierar mellan 1 timme och 24 timmar 
hos olika hingstar. Det är därför extra viktigt att äggloss-
ningen prickas in så bra som möjligt. Det är inte lämpligt 
att seminera med fryst sperma vid den så kallade fölbrun-
sten eftersom stoets livmoder reagerar mycket häftigare på 
fryst än på färsk sperma. Frysdoserna varierar mellan 200 
miljoner och en miljard motila spermier beroende på vil-
ken frysmetod som används, och anpassas efter hingsten.
Levande fölprocenten är cirka 10 procent lägre vid fryst 
sperma och är i genomsnitt 59,0 procent.

Siffrorna är hämtade ur STC:s betäckningsredovisning och 
bygger på inrapporterade uppgifter från Hingsthållarna. 
Genomsnitt för åren 1995-2005. 
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