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Vid årets Kriterieauktion ökade 
det genomsnittliga försäljnings-
priset med cirka 2 000 kronor 
till 78 413 kronor. Försäljnings-
procenten sjönk dock med fem 
procentenheter. Fler hästar 
ropades alltså åter eller leddes 
ut ur ringen utan att ett enda 
bud hade noterats. 

N aturligtvis kan det fin-
nas olika anledningar till 
om en häst är intressant 
för marknaden eller inte. 

Exteriör, eventuella exteriöra avvikel-
ser, mor och far är några av de faktorer 
som vanligtvis påverkar priset på ett-

åringar. Då andelen hästar som läm-
nade auktionsringen utan bud eller 
blev åtterropade av sina säljare ökade 
med fem procentenheter vid årets 
auktion ville vi se om det gick att se 
någon gemensam beröringspunkt för 
dessa hästar. 

Om auktionshästarna vid årets 
Kriterieauktion delas in i två grupper 
baserat på fadershingstens bedömda 
avelsvärde ser man snabbt att det finns 
vissa skillnader mellan grupperna. 
Grupp A innehåller auktionshästar 
med fäder som antingen godkänts i det 
gamla avelsvärderingssystemet eller 

har bedömts ha ett högt eller mycket 
högt avelsvärde i det nya systemet. 
I grupp B ingår auktionshästar med 
fäder som bedömts ha mycket lågt, 
lågt eller medelmåttigt avelsvärde. 
Några få hingstar passar inte in i 
någon av dessa grupper och ingår där-
för inte i beräkningarna.

A-hästarna mer eftertraktade
Grupp B motsvarar sex procent av 
hästarna på Kriterieauktionen 2013. 
Andelen osålda hästar i denna grupp var 
36 procent, att jämföra med nio procent 
i Agruppen. Andelen återropade hästar 

Hingstens avelsvärde 
a vgörande vid försäljning?

Antal Strukna Osålda Åter Snitt åter Sålda Snitt sålda

Grupp A 440 47 11% 41 9% 57 13% 46 614 kr 295 67% 77 184 kr

Grupp B 28 3 11% 10 36% 8 29% 25 000 kr 7 25% 45 286 kr

Total 468 50 11% 51 11% 65 14% 43 954 kr 303 65% 76 442 kr
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EclipseBiofarmab gratulerar
Tuomas Korvenoja och Jonesy

till segern i Breeders’ Crown för 3-åriga hingstar och valacker!
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Seminassistentkurs 2014
Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
Härmed inbjuder Avelsföreningen i samarbete med Bollerup 
Landsbruksinstitut samt ASVH till en kurs för stuteripersonal 
på Bollerup under perioden 24/2-7/3 2014.
Utbildningsmål
Att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som
krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna
medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen 
anordnas enligt Jorbruksverkets föreskrift, SJVFS 2012:6. 

Kursinnehåll
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för
dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och
mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till
störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. 
hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.

Anmälan, pris och urval
Anmälan skall ske senast 31 januari 2014 på blankett som 
kan rekvireras från ASVT:s kansli, tel 08-445 23 00, eller 
laddas ner via www.asvt.se. 

Kurspriset är vid denna tidningspressläggning ej fastställt.
ASVT har cirka 8 platser. Företräde har den som redan 
arbetar på stuteri med seminverksamhet. För lämplighet 
krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:
* rutiner vid betäckning och insemination
* stons och hingstars könsfunktioner
* känsla för god hygien
* ordningssinne
* stor noggrannhet
Uttagning sker på ovanstående kriterier. Sökande skall även 
vara medlem i ASVT.

Kursintyg
Efter avslutad kurs utfärdas intyg. Kursen avslutas
med praktiskt och skriftligt prov.

i Bgruppen var 29 procent medan mot
svarande andel i grupp A endast var 13 
procent. Hästarna i Agruppen ropades 
i genomsnitt tillbaka för drygt 20 000 
kronor mer än hästarna i Bgruppen. För 
de hästar som såldes i Bgruppen var det 
genomsnittliga försäljningspriset cirka 
45 000 kronor, vilket kan jämföras med 
cirka 77 000 kronor i Agruppen. Snitt
priset för hästarna i Agruppen var alltså 
drygt 70 procent högre än för auktions
hästarna i Bgruppen.

Få hästar ur B-gruppen bytte ägare
Sammanfattningsvis kan konstateras att 
endast 25 procent av hästarna i Bgrup
pen bytte ägare under auktionen. Även 
om det finns många olika faktorer som 
påverkar hästarnas försäljningspris verkar 

det finnas ett samband mellan fädernas 
bedömda avelsvärde och möjligheten att 
få hästen såld på auktion.

Många stjärnor har missats
Att en häst ropas åter eller förblir osåld 
på auktion har givetvis inget direkt sam

band med hur den kommer att prestera 
som tävlingshäst. Listan på hästar som 
har ”missats” i auktionsringen kan göras 
lång. Nahar, Viola Silas, Braås Palema, 
Miss Shape, M.T.Harmony, Mythical 
Fortune, Your Higness, Barfine Player, 
med flera är exempel på detta. 

Viola Silas. Foto: Kanal 75
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