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Seminstasjonen på Staur



Inntak av værer til semin

Godkjenning av værer til sæduttak
Prøvetaking for mædi i fødselsbuskapen til seminkandidaten
Prøvetaking av væren og helseattest
Flyttetillatelse og godkjenning til innsett utstedet av Mattilsynet
Transport
Innsett på stasjonen



Kravene som stilles til seminvær

Fra NSG Semin Fra Mattilsynet

Fødselsbesetnigen Seminværen

Flyttetillatelse til 
væren

Tillatelse til 
innsett på

seminstasjon

Prøvetaking for

■ Mædi/visna

Prøvetaling for 

Mædi

Border disease

Brucella melitensis

Godkjenning av 
oppstallings 

besetning/-er til 
væren

Helseattest for værer

Inntransport av 
værer

Innsett av værer til preisolasjon

15 september

Fødselsbuskapen til væren skal være fri fra mædi.
Væren selv skal teste negativt for mædi, border disease og  
brucella mellitensis.
Etter prøvetaking skal væren holdes atskilt fra andre dyr. 



Skjemaene som skal brukes ved inntak av værer til semin

Opplysningsskjema for seminvær

Prøvetakingskjema for mædiundersøkelse i fødselsbesetningen til væren

Prøvetakingsskjema for seminvær

Helseattest (skjema utarbeidet av NSG Semin)



Prøvetaking for mædi i fødselsbuskapen til væren

Blodprøver til mædiundersøkelsen kan ikke tas i perioden fra 4 uker før til 4 uker 
etter lamming! 

Det skal tas prøve for mædi/visna av et bestemt antall dyr eldre enn 1,5 år per besetning. 

Besetninger med inntil 100 vfs.                       skal teste 30 dyr
Besetninger med mellom 100 til 200 vfs.        skal teste 35 dyr
Besetninger med over 200 vfs.                         skal teste 40 dyr
Besetninger med 40 dyr eller færre skal teste alle dyrene, unntatt dyr som er   
under 1,5 år.

Med besetningsstørrelse mener vi alle dyr i besetningen, uansett rase.

Det er viktig at mora til væren blir testet, hvis mora ikke er i live skal søsken til 
væren testes.

Blodprøven lagres:
I 5-10 ml glass med rød kork, sammen med prøvetakingsskjema

Innsending
Prøvene sendes til Veterinærinstituttet,  Seksjon for virologi og serologi, P.B. 8156 Dep., 0033 Oslo



Prøvetaking for seminvær

For at en seminvær skal kunne settes inn på stasjon må den 
gjennomgå tester for:

Mædi. 
Border disease/BVD  
Brucella melitensis

Prøvene lagres:
I 5-10 ml glass med rød kork, sammen med prøvetakingsskjema
Innsending:
Prøvene sendes til Veterinærinstituttet
Seksjon for virologi og serologi, P.B. 8156 Dep., 0033 Oslo



Kravene seminvær skal oppfylle for å kunne bli satt 
inn til semin

Fødselsbuskapen til væren skal være fri fra mædi.

Når fødselsbesetningen til væren er kombibesetning med sau og geit, må alle 
geitene dokumenteres fri for CAEV.

Hvis geitemelk ble bruk til oppfôring av lam, må geitebesetningen være 
dokumentert fri fra
CAEV.

Væren selv skal teste negativt for mædi, border disease og brucella mellitensis.

Etter prøvetaking skal væren holdes atskilt fra andre dyr. 

Værens helsetilstand skal sjekkes av veterinær før avreisen. 
Helseattest til væren skal ikke være eldre enn 10 dager ved ankomst 
seminstasjonen



Påmelding av seminvær
til NSGSemin med 

opplysningsskjema om 
væren

Innlevering av resultater fra 
mædiundersøkelsen i 

fødslesbesetningen til væren 
til NSG Semin 

1. juni

Innsending av blodprøver fra 
seminkandidat til VI

Tirsdag   

4. september

Transport av seminværer
med gjeldende helseattest 

til seminstasjonen

Innsett av værer i 
preisolasjon

Ca.10. til 13. 
september

15. september

Tidsperspektiv for seminsesongen 2007 for værer

1. mai



Kostnadene ved inntak av vær til semin

Prøvetakingskostnader i fødselsbesetningen til væren betales av 
raselaget eller gjennom offentlige midler hvis besetning deltar i OK-
programmet for mædi

Prøvetaking av væren og helseattest betales av selger. 
NSG Semin betaler et generelt seminværtillegg på kr.1.500,- per vær. 

Transport av værer til seminstasjonen betales av NSG Semin



Inntak av bukker til semin

Godkjenning av bukker til sæduttak
Flyttetillatelse og godkjenning til innsett utstedet av Mattilsynet
Gjeldende helseattest (utstedet tidligst 10 dager før transport)
Transport
Innsett på stasjonen

Kostnader ved transport av bukker til seminstasjon dekkes 
av NSG Semin
Kostnadene ved helseattest betales av geiteholder. 
NSG Semin betaler et generelt seminbukktillegg på kr.1.000,- per bukk.



Innlevering av 
opplysningsskjema om 
bukken til NSG Semin

1. mai ca.23. juli

Transport av bukker

Innsett av bukker 
på stasjon

ca. 25. juli ca. 1. august

Tidsperspektiv for seminsesongen 2007   for bukker

Flyttetillatelse for bukken

Godkjent helseattest for 
bukken

+

Det skal brukes NSG Semin sine maler for:
opplysningsskjema for bukken             

helseattest
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