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Bakgrunn 
Avl på sau og geit i Norge har i mange år vært basert på naturlig paring. I vær- og 
bukkeringer byttes hanndyrene mellom flere besetninger gjennom sesongen. 
Kunstig sædoverføring (ks) med både fersk og frossen sæd ble innført allerede i 
sekstiårene. Gjennom mange år ble søyene inseminert cervikalt mens geitene ble 
inseminert direkte i uterus. Inseminasjonene ble utført av veterinærer og 
seminteknikere. Grunnen til dette var at metodene var noe teknisk krevende, i 
mindre grad hos sau, men i veldig stor grad hos geit. Ks ble bare brukt som et 
supplement til naturlig paring, og bare få spesielt utvalgte søyer og geiter ble 
inseminert. I de siste årene har myndighetene mange steder i landet innført 
restriksjoner mot å flytte dyr både mellom besetninger og fylker, grunnet 
bekjempelse av smittsomme sykdommer som skrapesyke, maedi og CAE. De 
offentlige tiltak har hemmet arbeidet til værringene kraftig. Dette har ført til et 
behov for økt bruk av ks, noe som samtidig forutsetter tilgjengeligheten av en 
billig og enkel inseminasjonsmetode slik at alle bøndene kan inseminere søyene 
sine selv. 
 
Når det gjelder sau, så ble det fra midten av nittitallet utdannet en del såkalte 
eierinseminører. Disse fikk etter gjennomgått og bestått kurs lov til å inseminere i 
egen besetning, og senere også i nabobesetninger. Alle eierinseminører deponerte 
i likhet med veterinærer og seminteknikere sæddosene i børhalsen (cervix). Siden 
denne teknikken forutsetter samtidig bruk av spekulum, lyskilde og selve 
inseminatoren, var det nødvendig med en relativt omfattende praktisk utdannelse 
av hver enkelt eierinseminør. Dette hadde som konsekvens at kun få 
eierinseminører kunne utdannes hvert år grunnet kapasitetsbegrensninger. I 1999 
ble derfor prosjektet ”Småfesemin” startet. Hovedmålet med prosjektet var å 
etablere en enklere inseminasjonsteknikk hos sau som kunne anvendes i stort 
omfang av alle bønder. Denne teknikken baserte seg på en vaginal deponering av 
sæddosen kun ved hjelp av en inseminator. Metoden betegnes på engelsk som 
”Shot-into-the-dark”, som ble til ”skudd i blinde ” på norsk. Prosjektet førte raskt 



til gode resultater og ble derfor innvilget forlenget for perioden 2003 – 2006. I det 
nye prosjektet skal sau og geit likestilles. 
 
Sau 
Det brukes både fersk og frossen sæd hos sau her i landet. Begge former for 
lagring har sine fordeler og ulemper. Fersk sæd bevarer sin evne til befruktning i 
de hunnlige kjønnsorganene over lenger tid enn frosset/tinet sæd, under den 
forutsetning at sæden ved inseminasjonen er ikke eldre enn 12 timer. Denne 
tidsbegrensningen stiller store krav når det gjelder produksjon og distribusjon. 
Frossen sæd kan tines ved behov og kan faktisk lagres ubegrenset. Men skadene 
som frysingen og den etterfølgende tiningen har påført sædcellene, forkorter dens 
levetid.   
 
I 1999 ble det gjennomført et feltforsøk hvor en sammenlignet cervikal med 
vaginal deponering med bruk av fersk sæd. Under forsøket ble det inseminert 
1292 søyer, og i begge gruppene var resultatene nesten identiskt med rundt 63 % 
tilslag. Det var ingen statistisk forskjell mellom gruppene (P=0.69) (Paulenz et al 
1999). Byggende på disse resultater ble derfor ”skudd i blinde” anbefalt å bruke 
som standardmetode i hele landet, noe som også førte til at antall nyutdannete 
eierinseminører økte kraftig siden den praktiske delen av opplæringen ble veldig 
forenklet. 
 
To år senere sammenliknet en også cervikal med vaginal deponering med bruk av 
frossen sæd. Resultatene for cervikal deponering med frossen sæd var cirka 5 % 
bedre enn de for vaginal deponering (72 mot 67 %; P=0.03). Samspillet mellom 
eierinseminør og deponeringssted var signifikant. Av 10 bønder hadde 5 bedre 
resultater etter cervikal deponering, mens 4 hadde bedre resultater etter vaginal 
deponering og 1 hadde ingen forskjell. Ut i fra disse resultater ble det fra 2002 
sesongen også anbefalt å bruke ”skudd i blinde” ved bruk av frossen sæd. 
(Paulenz 2004). 
 
Antall eierinseminører for sau har fra 1999 til 2003 økt fra 500 til 1900. Dette 
ville ikke vært mulig uten en overgang fra cervikal til vaginal deponering. ”Skudd 
i blinde” har dermed skaffet forutsetning for at alle bøndene har mulighet til å 
inseminere søyene sine selv ved hjelp av en billig og enkel inseminasjonsmetode. 
 
Geit 
Når det gjelder geit så har det blitt gjennomført flere feltforsøk med formålet å 
overføre de gode resultatene fra sau til geit. Et pilotforsøk i 2000 med et begrenset 
antall inseminasjoner og bruk av fersk sæd, resulterte i at 74 % av geitene kjeet 
etter vaginal inseminasjon. Disse resultatene var oppsiktsvekkende, men 



forsøksopplegget hadde sine begrensninger, siden sæden måtte oppbevares ved 
romtemperatur og brukes innen 9 timer etter uttak (Paulenz et al 2004). Metoden 
kunne dermed ikke brukes over hele landet. Men forsøket viste at vaginal 
deponering som metode kan føre til gode drektighetsresultater. 
 
For å kunne bruke vaginal deponering på geit over hele landet, ble det satt i gang 
forsøk som baserte seg på bruk av frossen sæd, slik at sæden kunne distribueres 
over hele landet. Det ble brukt forskjellige fortynnere, stråtyper og 
tiningstemperaturer. De første resultatene var skuffende, siden kun litt over 30 % 
av geitene kjeet. Etter en del forandringer, blant annet bedre opplæring av 
eierinseminørene, ligger resultatene nå mellom 50 og 55 %. Allikevel bør 
resultatene forbedres enda mer før en kan anbefale ”skudd i blinde” som 
standardmetode for semin på geit. Det pågår flere forsøk. 
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