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under våren. Vid osäkerhet är det bäst 
att åka i god tid. Har stoägaren däremot 
bra kontroll på brunsterna går det bra 
att åka i början av högbrunsten.

– Det är däremot inte så bra att åka 
vid det allra första tecknet på brunst, 

fölet som faktiskt finns, framför en 
något högre fertilitet. Men den allra 
viktigaste faktorn är ändå att stoägaren 
har förtroende för hingststationen och 
stationsveterinären. 

Ett sto som fölat hemma får sin för-
sta brunst, fölbrunsten, nio dagar efter 
fölning. 

– Ska stoet betäckas på fölbrunsten 
vill vi att de kommer hit på åttonde 
dagen, säger Johan. Om fölet är friskt 
är det inga problem att transportera sto 
och föl så tidigt, och det är lagligt att 
göra det för att ta sig till seminstationen, 
men självklart måste ägaren ta hänsyn 
till individerna och hur lång sträckan är. 

Viktigt hålla koll på brunsten
Brunstcykeln är 21 dagar, så nästa 
brunst kommer cirka 30 dagar efter föl-
ning. Om ägaren känner sin häst eller 
har möjligheter att kontrollera brunst 
hemma räcker det att åka iväg när det 
är dags för betäckning, det vill säga i 
högbrunsten några dagar in i brunstpe-
rioden. Om det är svårare att se brunst 
är det bättre att åka runt dygn 25. 
Samma resonemang gäller för gallston, 
det vill säga ston som inte har fölat 

Våren och den nya betäck-
ningssäsongen närmar sig. Det 
är dags att fatta beslut om vilka 
ston som skall betäckas, och 
med vilken hingst. Sedan bär 
det iväg till hingststationen. 
Men vad händer egentligen 
där? Platschefen på Menham-
mar Stuteri, Johan Hellander, är 
en som vet. 

är stoägaren fattat beslut 
om hingstval är det dags att 
bestämma vilken hingst-
station som ska anlitas. 

– Dräktigheten är alltid lite högre 
om stoet åker dit där den valda 
hingsten står, säger Johan Hellan-
der. Transporten av sperman sänker 
fertiliteten något. Samtidigt är det en 
stor fördel att det går att transportera 
sperman istället för stoet, särskilt om 
det är långa sträckor. Ibland har ju 
stoet dessutom ett föl vid sidan, och 
då kan det vara riskabelt att resa alltför 
långt. I de fallen bör man prioritera 
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erar dock bara om stoet redan haft en 
brunst under säsongen. Hur länge man 
skall vänta avgör stoägaren själv. Det är 
dock viktigt att kontrollera hur länge sta-
tionen håller öppet, och även hur länge 
det går att få sperma från den aktuella 
hingsten. De flesta stationer håller öppet 
15 mars till 15 augusti, men undantag 
finns. Särskilt vid spermaimport finns 
det skäl att vara uppmärksam. Det är ju 
inte givet att stoet blir dräktigt vid första 
semineringen, särskilt inte om den är 
”igångsprutad”, så det kan vara bra att ha 
lite marginaler.

God allmänkondition krävs
En del låter sina dräktiga ston föla på 
stationen. Då bör de anlända ungefär 
fem veckor före beräknad fölning. 

– Ett sto är dräktigt i ungefär 335 
dygn. De sista 35 är det inte tillåtet att 
transportera henne. Dessutom behövs 
de veckorna för att stoet skall anpassa sig 
efter den nya miljön och bygga upp ett 
bra immunförsvar. Detta är extra viktigt 
eftersom fölets hela immunförsvar kom-
mer från stoet genom råmjölken. 

Ungefär vid samma tid, fem veckor 
före beräknad fölning, är det dags att 

brunst innan det är dags att åka till 
stationen. Årets första brunst är sällan 
bra att betäcka på. 

Kommer ingen brunst finns det möj-
lighet att sätta igång en brunst med hjälp 
av prostaglandininjektion. Detta fung-

förtydligar Johan. Miljöombytet kan 
göra att brunsten avbryts om den inte 
kommit igång riktigt. Detta resone-
mang gäller däremot inte för fölbrun-
sten, för den kommer automatiskt. 

Gallstona skall helst ha haft en bra 

Hingstkatalogerna är sönderlästa, Blodbanken-besöken 
många… Att välja hingst till sitt sto är tidskrävande – men 
spännande. Foto: Lotta Isacsson

Färsk, transport- eller fryst sperma? Här finns flera faktorer 
att ta hänsyn till. Dräktigheten är lite högre om stoet åker dit 
hingsten står. Samtidigt, om stoet har föl vid sidan, kan det 
vara en fördel att slippa transportera henne. Foto: Kanal 75

Nästa val… vilket stuteri är bäst att åka till? Här bör inte magkänsla underskat-
tas; det viktiga är att man som stoägare känner förtroende för såväl stuteriets 
verksamhet som veterinären. Foto: Kanal 75

Stoet får gärna vara avmaskat när hon kommer till stuteriet, men på bland annat Menham-
mar är det inget absolut krav. Det viktigaste är att hon har god allmänkondition. Hon ska ha 
med sig en hållbar grimma med namnbricka, samt vara oskodd. Foto: Kanal 75
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vaccinera stoet mot stelkramp och 
influensa. På så sätt får även fölet ett 
visst skydd genom råmjölken. 

– Stoet skall vara i bra skick och 
smittfri när hon kommer till seminsta-
tionen, förtydligar Johan. Det gäller även 
parasitstatus. Vi kräver inte avmaskning, 
men vi vill att ägaren har parasitstatusen 
under kontroll. Om stoet kommer före 
betesperioden kan vi acceptera en lägre 
mängd blodmask, men skall stoet gå på 
bete är det stoägarens ansvar att den inte 
sprider parasiter. 

På det hela taget är det viktigt att 
stoet är i god allmänkondition.

– Ett välmående sto i gott hull är lät-
tare att få dräktigt.

Vill ha bättre kontakt med stoägarna
Med sig till stationen skall stoet ha 
en kraftig grimma med en namn-
bricka som inte ramlar av. Hon skall 
dessutom vara oskodd. Ingen annan 
utrustning behövs, och täcken accepte-
ras bara i undantagsfall. Däremot vill 
gärna stuteriet ha så mycket informa-
tion som möjligt angående stoets gyne-
kologiska historia. Vid fölning på stu-
teriet är ett korrekt sista semindatum 
av yttersta vikt. Dessutom skall givet-
vis alla formella avtal vara upprättade.

När stoet är på plats går hon in i ett 
varannandagschema. Varannan dag 
ultraljudas hon för att avgöra bästa till-
fälle	för	seminering.	Även	seminering	
sker varannan dag tills ägget har släppts. 

Den första dräktighetskontrollen 
görs på 16-17e dygnet efter sista semi-
nering.	Är	stoet	dräktigt	då	görs	nästa	
kontroll på 30 dygn. Efter det väljer en 
del stoägare att hämta hem stoet.

– Vi brukar rekommendera att 
stoet blir kvar tills det är konstaterat 
dräktigt även på 45 dygn, men det är 
valfritt, säger Johan. 

Tiden då stoet är iväg kan vara ner-
vös för en del stoägare, särskilt om det 
är första gången. 

– En del hör av sig ett par gånger om 
dagen, andra ser vi inte röken av förrän 
det är dags att hämta hem stoet, säger 
Johan. Vi hör alltid av oss till stoägaren 
vid seminering och dräktighetskon-
troller. Stoägarna och vi har ju samma 
mål, så många dräktiga ston som möj-
ligt, så vi uppskattar ett bra samarbete. 
Vi har funderat lite på olika sätt att 
förenkla kommunikationen med stoä-
garna, till exempel genom att använda 
Internet, men det är än så länge något 
som ligger i framtiden.

Äntligen dags för avfärd! Foto: Lotta Isacsson

Semineringen! Var hingstvalet det rätta? Hur kommer dräktigheten att gå? Nu finns ingen 
återvändo; det är bara att avvakta och se. Foto: Claes Kärrstrand

Till sist, om allt gått bra: fölet, som vi 
längtat så hett efter. Det här måste 
väl ändå bli en stjärna? 
Foto: Petri Johansson/Kanal 75
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