Praktisk opplæring i inseminering – informasjon til veterinærer
Med bakgrunn i «Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn
veterinær» tilbyr Norsvin kurs for svineprodusenter som vil inseminere i egen besetning.
Fra 2015 vil kurset bestå av følgende to deler:
1. Sentralt dagskurs organisert av Norsvin: hovedsakelig teoretisk opplæring, men også
demonstrasjon av kjønnsdelenes anatomi, samt praktiske øvelser på organer.
2. Etter at del 1 er gjennomført, skal kursdeltageren få praktisk opplæring i
inseminering med lokal veterinær, fortrinnsvis i egen besetning. Kursdeltager avtaler
selv dette med aktuell veterinær, og veterinær fakturerer den enkelte kursdeltager
for denne tjenesten. Veterinær skal attestere på et eget skjema at opplæringen er
gjennomført. Skjemaet sendes til Norsvin som dokumentasjon på at praktisk
opplæring er utført og vil bli videresendt til Mattilsynet sammen med søknadsskjema
fra kursdeltageren.
Viktige punkter og fokusområder ved gjennomføringen av den praktiske
opplæringen som veterinæren er ansvarlig for:
 Riktig oppbevaring av sæd før inseminering
 Trening i brunststimulering av purker etter «5-punktsregelen»: Støt i flanken







med knyttet hånd - Grip og løft i lyskefolden - Støt med knyttet hånd under
kjønnsåpningen (vulva) - Legg vekt på krysset -Rideprøve, for å sjekke om purka
godtar at en person setter seg opp og rir på henne
Bruk av konsulentråne (hvis tilgjengelig råne i besetningen)

God hygiene ved inseminering
Teknikk ved innføring av inseminasjonsrøret, fokus på forsiktighet
Kursdeltageren bør få trening i inseminering av både ungpurke og purke som
har hatt kull

Tidligere ble den praktiske opplæringen i besetningen gjennomført ved at kursdeltagerne, en
gruppe på inntil 10 personer, besøkte en vertsbesetning. Norsvin har ønsket å gå bort fra
dette, da vi mener at det nye opplegget gir flere fordeler både med hensyn til smittevern,
dyrevelferd og kvaliteten på opplæringen.
Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Norsvin, telefon: 62 51 01 00 / e-post:
norsvin@norsvin.no

