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Tema: Avel
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. 

”Brunstproblem verkar ofta vara ett hanterings- och miljöproblem” menar Ylva Hedberg Alm. FOTO: Lotta Isacsson
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gemensam nämnare att de av sina ägare ansågs mycket 
besvärliga vid brunst. Bland de ston som valdes ut kon-
trollerades först så att inga sjukliga orsaker till ett stört 
beteende gick att finna. Bland annat undersöktes om 
stona hade någon livmoder- eller urinvägsinfektion, 
äggstockstumör, hälta eller ryggbesvär alternativt bett- 
eller tandproblem. Några av stona lånades in och ett par 
stycken köptes av SLU. 

Lägre stresströskel?
Testerna gick bland annat ut på att undersöka teorin om 
att binjuren hos dessa ston producerar en ökad mängd 
könshormon. Hästarna behandlades bland annat med 
adrenokortikotropt hormon, ACTH, för att stimulera 
hormonproduktion hos just binjuren. 

Vid en annan test opererades äggstockarna bort på fem 
ston och återigen behandlades stona med ACTH för att 
se vilken mängd hormon som kommer från äggstockar 
respektive binjurar.

Resultaten visade inte på några skillnader i könshor-
mon mellan ”problemston” och de kontrollston som 
ingick i studien. Däremot konstaterades att ”problem-
stona” hade ett lägre kortilsolsvar (kortisol = stresshor-
mon) än kontrollstona.

– Det kan tyda på att de ston som upplevs ha beteende-
störningar är mer stressade – kanske kroniskt stressade 
- men resultatet är svårt att tyda.

Vidare upptäcktes i studien att de ston som saknade 
äggstockar uppvisade brunst, om än med oregelbundna 
intervaller. 

Beteendestudier ingick
Det utfördes även en beteendestudie med två delmoment. 
Dels ingick ett så kallat ”novel object test” där stonas 
hjärtfrekvens och beteende studerades när en gul badboll 
släpptes från taket i en arena där de gick lösa. Stona testa-
des såväl under brunst som i lutealfas. Målsättningen var 
att se om reproduktionsstadium, brunst eller lutealfas, 

påverkade stonas reaktion. 
I det andra momentet isolerades varje sto och reaktio-

nen på det mättes via hjärtfrekvensen.
Även här testades stona såväl under som emellan brunst.
– Beteendestudierna visade inga skillnader mellan 

”problem-” och kontrollston. Inga skillnader förekom 
heller om stona var i brunst eller lutealfas. Dock fanns 
det en tendens till att ston i lutealfas var mer mottagliga 
för det främmande föremålet i novel object-testet.

Svårt att dra slutsatser
Efter fyra års doktorandstudier kan Ylva Hedberg Alm 
konstatera att brunstproblem hos ston är ett svårt forsk-
ningsområde.

– Det är mycket osannolikt att starka brunster beror på 
något sjukligt eller på onormala hormonnivåer. Detta är 
en mycket heterogen grupp av ston som är mycket svår 
att dra tydliga slutsatser om.

Ston som anses ha brunstproblem undersöks vanligt-
vis inte av veterinär. En förklaring är sannolikt att bete-
endestörningar överlag inte ersätts av försäkringsbolag. 

– Brunstbeteendestörningar verkar ofta vara ett han-
terings- och miljöproblem. En lugn miljö tycks kunna 
hjälpa situationen medan en flytt, tävling och så vidare 
kan förvärra beteendet. 

Ylva Hedberg Alm tror inte att forskarna vid SLU 
kommer att beröra brunstproblem inom den närmaste 
tiden, men för egen del skulle hon gärna fördjupa sig i 
frågeställningen kring varför ston utan äggstockar upp-
visar brunst. 
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FOTNOT: Till och 
med år 1998 var det 

tillåtet att hormon-
behandla tävlande 

travston tillstånd för 
att dämpa kraftiga 

humörsvängningar 
som ansågs kunna 

hänföras till brunst. 

I beteendestudien användes hjärtfrekvensmätare för 
att kunna studera stonas reaktioner. FOTO: SLU
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Stiftelsen svensk Hästforskning – SSH - har 
i samarbete med Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande – 
Formas – presenterat fördelningen av forsk-
ningsanslag för 2007. 

De tio nya projekten är:
•  Kartläggning av förekomst av meticillin-

resistenta Staphylococcus auresus hos häs-
tar i Sverige/Ulrika G. Andersson, SVA.

•  Rehabilitering och utvärdering av smärta 
hos sporthästar/Anna Bergh, SLU.

•  Genetiska analyser av olika indikatorer 
på hållbarhet hos svenska ridhästar/Åsa 
Braam, SLU.

•  Hur påverkar inhalerbara partiklar i stall-
miljön uppkomsten av luftvägsinflamma-
tioner hos människor och hästar?/Lena 
Elfman, Uppsala Universitet.

•  Effekt av foderstatens proteininnehåll på 
koncentrationen av glykogen och amino-
syror i muskulaturen efter ett simulerat 
lopp/Birgitta Essén-Gustavsson, SLU.

•  Systemanalys av balensilage för hästfod-
ring – snittat vs. långstråigt vallfoder/
Cecilia Müller, SLU.

•  Ärftligt betingade defekter i hästaveln – en 
kunskapsinventering och pilotstudie/Jan 
Philipsson, SLU.

• Förbättrad diagnostik av övre luftvägspro-

blem hos häst: Jämförelse mellan konven-
tionell videoendoskopi på rullmatta och 
inspelningar med en nyutvecklad trådlös 
intrafaryngeal videokamera använd i fält/
John Pringle, SLU.

•  Ridlärares tankar om förutsättningar för 
kommunikation med sina elever/Ulla Riis, 
Uppsala Universitet.

•  Karies hos häst – studier av immunsvaret 
mot Streptoccoccus devriesei/Ewa Watt-
rang, SVA.

Mer information kring aktuella och pågå-
ende projekt finns på www.travsport.se, f lik 
Hästveterinären.
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