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Hvem er jeg?
-Hege Hjelkrem

-Daglig leder, hingsteholder og 
stasjonsveterinær på Asak 
Hestesenter

-Utdannet veterinær  ved Norges 
Veterinærhøyskole i 2005

-Har siden jobbet i kombinert 
praksis i tillegg til drift av stall og 
avlsstasjon.

-For øvrig  ”hestejente” , 
ridelærer, småbarnsmor og rytter 
som ikke rekker å ri… 



Hva gjør vi hos oss ?
Undersøker og inseminerer 
hopper

Tapper hingster



Forberedelser til sesongen
 Vi starter sesongen med opplæring av nye hingster og 

prøvetaking. 

 Ulike raser og organisasjoner kan ha ulike krav til prøver, 
Mattilsynet har sine krav, men generelt tar vi en CEM- test 
og en bakterieprøve av sæden. 

 Det gjøres også en kvalitetsvurdering vha mikroskopi og 
sædtelling. 





Mange måter å gjøre det 
på…



Hvilken type sæd?
1) Fersk sæd

2)Transportsæd

3)Frossen 

Sæd som skal sendes ut av landet må produseres på såkalt 
EU-godkjent stasjon. 



Transportsæd



Våre rutiner
 Hoppene sjekkes ( først frossenhopper, så sendehopper, deretter 

hopper som skal ha egne hingster)

 Sæd bestilles. 

 Bestillinger tas i mot fra andre stasjoner.

 Oversikt over hvor sæd skal sendes og hvem som evt kommer og 
henter. Bestiller fly transport– og budbiler. 

 Plan for hvilke hingster som skal tappes og hvilken rekkefølge. 

 Tapping av hingster. 

 Preparerering og pakking av sæd. Dagens første tur til 
Gardermoen… 



Våre stasjonshingster



Kommunikasjon…
 Vår hverdag består av mye logistikk – og god 

kommunikasjon med dere som jobber på andre stasjoner 
eller ute i felt gjør vår hverdag lettere- og vi vil sammen 
oppnå bedre resultater.

 Bestilling innen gitt tid er til god hjelp.

 Ønskelig med telefon direkte fra dere i stedet for fra 
hoppeeier



 Ta gjerne kontakt før dere setter i gang en hoppe som skal 
til oss.

 Hvilken dag prostaglandin-sprøyta settes kan ha stor 
betydning for at vi får bestilt sæd til riktig tid. Gjelder 
særlig hvis det skal brukes utenlandske hingster. 



Det er mange 
helligdager i løpet av 
våren...

Vi jobber, men det 
gjør ikke 
transportselskapene.



 Hvis dere undersøker hoppa før den skal videre til en 
stasjon, send gjerne med en liten lapp på deres funn.

 Undersøk gjerne sæden ved ankomst og gi oss en 
tilbakemelding hvis den er dårligere enn forventet. 



Oppsummering!
 Det er tidkrevende og passer ikke alltid i en travel hverdag å 

ta på seg hoppe-praksis i felt. Hvis du ikke kan følge opp, 
send hoppa til en stasjon. 

 Hingstene tappes på faste dager – dere må tilpasse deres 
sjekking til dette. 

 Kommuniser direkte med oss, og ta gjerne en telefon på 
forhånd hvis vi skal samarbeide om en hoppe!



Lykke til med 
årets 
avlssesong!


