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Blomsten, bien
og

brunst

Hoppas brunstsyklus styres av en mengde hormoner.
Vi har sett nærmere på mekanismene som får hoppa til å løfte i halen
og skvette urin, for å signalisere at hun er klar for reproduksjon.

Kristine Kihle
kristine@tgn.no

og det er ikke ønskelig å måtte inseminere for
mange ganger per brunst.

Elin Grøneng er utdannet Hippolog fra Sveriges lantbruksuniversitet og Wången. Hun er
gift med veterinær Per-Ole Tysland. Sammen
driver de stutteriet på Holtan gård i Stokke i
Vestfold. 45-åringen har høy kompetanse på
avl og reproduksjon etter mange år med praktisk stutteriarbeid.
– Hva er de vanligste tegnene på at hoppa er
i brunst?
– Noen hopper viser tydeligere brunst enn
andre. De vanligste tegnene er at hun løfter halen, skvetter urin, blinker med vulvaleppene,
og er roligere enn vanlig. Slimhinnene i skjedeåpningen får en rødlig farge som går over til
en mer «lakserød» farge når hun nærmer seg
eggløsning. I de nærmeste dagene før eggløsning vil livmormunnen begynne å åpne seg, for
deretter å lukke seg igjen etter eggløsning – og
forbli lukket fram til neste eggløsning.

Styres av dagslys

«Stille brunster»

– Brunstsymptomene er ofte mer framtredende dersom en hingst befinner seg i nærheten,
forteller Grøneng som opprinnelig kommer
fra Voss.
Dialekten er avslepen, men tidsvis intakt.
Ved siden av stutteriarbeidet har hun vært
hestefaglærer på både Melsom og Voss videregående, men siden våren 2011 har hun jobbet
heltid på Holtan Gård.
– Hva med hopper som ikke viser ytre brunsttegn?
– Noen hopper har det vi kaller «stille brunster» som betyr at de ikke viser ytre tegn på at
de er i brunst. For å avgjøre hvor de befinner
seg i brunstsyklusen, er det vanligste å undersøke dem med ultralyd. Da ser veterinæren etter follikler på eggstokkene, og følger deretter
utviklingen av disse.
Regelmessighet er bra

Elin Grøneng er utdannet Hippolog. Hun driver avlsstasjonen Holtan i Stokke sammen med Per-Ole Tysland og har lang erfaring på avl og reproduksjon på hest. Her viser hun fram Positive GT på beite i fjor sommer, etter at hun ble drektig med Executive Caviar.
Foto: Arild Hansen
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– Hvor store variasjoner er det i brunstsyklusen
hos hest?
– Det er sjelden å se variasjoner utover 18-24
dager. Hvor lang syklusen er, er mindre viktig
enn at den er regelmessig, altså at hver brunst
er relativt konstant i lengde. Ulik lengde på
hver av brunstene kan gjøre det vanskeligere
å avgjøre ideelt tidspunkt for inseminering,
fordi ønsket er å nseminere så nære eggløsning som mulig. Dersom en begynner for tidlig
i forhold til tidspunktet for eggløsning, vil en
ende opp med å måtte inseminere flere ganger.
Hver inseminasjon tilfører livmoren bakterier,

De fleste hopper viser brunst og er befruktningsdyktige mellom mars og september. Dette er naturens måte å sikre at føllet blir født
på det mest gunstige tidspunktet på året, hvor
sjansen for overlevelse er størst.
– Hvilke mekanismer styrer hoppas brunstsyklus?
– Om våren er det økende dagslys som er den
utløsende faktoren som setter hoppa i brunst.
Temperatur er også en medvirkende faktor,
spesielt i perioden fra vinterhvile til begynnelsen av bedekningssesongen. Selve brunstsyklusen styres av en mengde hormoner, og det
det er en ganske komplisert greie (se forklaring
i egen ramme).
Brunst om vinteren…

– Noen hopper viser brunstsymptomer gjennom vintermånedene også. Det innebærer
ikke at hun får eggløsning og er befruktningsdyktig. Forklaringen på det er ofte at eggstokkene produserer mange små follikler og hoppa
viser tydelig brunst, gjerne over en lengre periode, men folliklene blir ikke store nok til at
hoppa får eggløsning. Noen ganger kan også
flere follikler utvikles etter hverandre, noe
som kan gi veldig lange brunster, eller en ny
brunst kort tid etter at den forrige var avsluttet, forteller Grøneng og legger til:
– Slike brunster er vanlige tidlig på våren og
blant hopper i hard trening, og fører sjelden til
drektighet. De gode brunstene begynner som
regel etter at hoppa har felt vinterpelsen.
Gress gir god brunst

– Hvilke tiltak kan settes inn for å få hoppa i
brunst?
– Ingenting slår grønt gress når det gjelder å
få i gang en god brunst, men mange hoppeeiere
ønsker å begynne å bedekke før beitesesongen
har startet. For hopper som krever tilleggsfôring anbefaler jeg å bruke et kraftfôr tilpasset
avlsdyr, og ellers mineraltilskudd, for å sikre
en god kalsium/fosfor-balanse (2:1). Jeg unngår å fôre havre til avlshopper og unghester
grunnet det høye innholdet av fosfor.
behandling med lys

– Oppdrettere som ønsker å få føll svært tidlig
på året kan framskynde den naturlige igangsettelsen av brunst med hjelp av lysbehandling, legger hun til.
– Behandlingen går ut på å simulere økt

Fakta

Brunst
Hopper har et visst antall brunster gjennom en
bedekningssesong på et snaut halvår (sesongvis polyøstrus). En brunstsyklus varer i ca 21
dager (18-24 dager). Selve brunsten (østrus)
varer i ca fem dager (fire til åtte dager). Eggløsningen skjer i slutten av brunstperioden, og
egget er befruktningsdyktig i ca 12 timer etter
eggløsning. Hoppas brunstsyklus styres av hormoner fra hjernens hypotalamus og eggstokkene, samt fra livmoren under drektigheten. Perioden mellom brunstene kalles mellombrunst
eller diøstrus. Det er økningen i dagslyset som
gjør at hoppa kommer i brunst om våren. Lyset treffer netthinnen i øyet, påvirker hormonproduksjonen i hypofysen. Hypofysen gir eggstokkene beskjed om å produsere eggblærer
(follikler), som igjen lager det hunnlige kjønnshormonet østrogen. Det er østrogenet som får
hoppa til å vise brunst med både fysiske og psykiske tegn.

Kilde: Hest og hestehold, VG2

De gode brunstene
begynner som regel
etter at hoppa har felt
vinterpelsen

mengde dagslys gjennom å utsette hoppa for
kunstig belysning, forklarer Grøneng og fortsetter:
– Det kreves en lysmengde som tilsvarer en
100 watt lyspære, som i praksis vil si at du har
godt leselys et hvert sted i hoppas boks. Straks
det naturlige dagslyset begynner å avta om ettermiddagen/ kvelden må hoppa tas inn på
boks og lyset slås på. Den totale mengden lys
hun må utsettes for (naturlig dagslys og kuns-
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Selve brunstsyklusen er en komplisert serie av en rekke ulike
hormoner. Hver brunst begynner
med at det vokser fram en eller
flere follikler (væskefylte blærer)
på eggstokkene som gradvis blir
større. Disse er enkle å se på ultra-

lyd og viser seg som svarte bobler
på skjermen. Inni follikkelen ligger
eggcellen med hoppas arvestoffer.
Etter hvert som follikkelen vokser
seg større, produserer den mer og
mer østrogen (hoppas kjønnshormon). Østrogenet gjør at hoppa

HYPOTALAMUS
(del av hjernen)
produserer…

Økende dagslys er
den utløsende faktoren som setter hoppa
i brunst om våren.
Temperatur er også
en medvirkende
årsak
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viser tegn på brunst. Når nivået
av østrogen er høyt nok, utløser
det produksjon av et nytt hormon (LH) som får follikkelen til å
«sprekke» og hoppa får det vi kaller
eggløsning. Eggcellen faller da
ned i egglederen hvor befruktnin-

…et follikkelstimulerende hormon: FSH som får
eggstokken til å produsere en follikkel (væskefylte blære)

Follikkelen fylles med
blod, og da kaller vi den
CL (Corpus Luteum = gult
legeme) som produserer…

PROSTAGLANDIN
gjør at CL går bort, og derfor
minsker produksjonen av
progesteron

Nivået av østrogen
utløser produksjon av LH
som gjør at follikkelen
sprekker (eggløsning)

Dersom hoppa ikke blir
drektig produserer livmoren
etter ca 14 dager et hormon
som kalles prostagladin

… PROGESTERON
Avslutter brunstperioden

Ikke drektig

Dr

ek
tig

Dette gir signal til
hypofysen om å begynne å
produsere FSH igjen, og en
ny brunst igangsettes.

at hun er drektig, og brunsten vil
derfor avsluttes. CL opprettholdes
dersom hoppa faktisk blir drektig,
men hvis ikke vil livmoren gi signal, og CL forsvinner og tillater så
at en ny brunstsyklus kan starte.

Follikkelen produserer
ØSTROGEN som får hoppa
til å vise brunstsymptom

HYPOFYSEN
(ligger under hjernen)
som utløser produksjon av…

… GONADOTROPIN
som pumpes støtvis til

gen mellom eggcellen og sædcellen finner sted. Follikkelen som
«sprakk» fylles nå med blod og vi
kaller den et CL (Corpus Luteum),
eller et «gult legeme» på norsk. CL
produserer et hormon som kalles
progesteron, som får hoppa til å tro

tig lys) for å oppnå effekt utgjør 14-16 timer,
fulgt av 8–10 timers mørke. Behandlingen må
igangsettes minst 60 til 90 dager før ønsket bedekningstidspunkt. Det betyr at dersom hoppa
skal bedekkes i februar må lysbehandlingen
starte senest i desember.
Lys påvirker også hingsten

– For å oppnå resultater er det er svært viktig
at den ikke blir avbrutt på noe tidspunkt. Behandlingen vil også framskynde felling av vinterpelsen. En skal også være oppmerksom på
at dersom hoppa deler stall med en avlshingst,
kan også han bli påvirket av lyset. Det kan føre
til en økning i sædproduksjonen samt økt libido. Han vil da være på topp tidligere enn normalt i sesongen, understreker hun.
– Er det andre hjelpemidler som kan få hoppene i brunst?
– Vi ønsker primært at hoppa skal komme i
brunst naturlig, uten bruk av hormonbehandling, men noen ganger kan det være nødvendig
for å lykkes med å få hoppa drektig (les mer om
hormonpreparater på neste oppslag).
Eggløsende hormoner

Dette er et av de vanligste tegnene på at hopper er brunstige. De letter i halen og skvetter urin.
Privat

– Finnes det andre måter som kan fremskynde
eggløsing?
– Eggløsende hormoner kan være til god
hjelp, spesielt på hopper som insemineres med
frossen sæd, eller fersk, tilsendt sæd som er
kostbare sendinger. Det finnes to hormonpre-

parater (Pregnyl® og Receptal®) som brukes for å framprovosere eggløsning i løpet
av 24 – 48 timer (i gjennomsnitt 32 timer),
dersom forutsetningene ligger til rette for
det. Ideelt sett må hoppa ha en voksende,
rund follikkel på rundt 3,5 – 4 centimeter,
og helst bare en, for å unngå at flere egg befruktes, og at hun dermed blir drektig med
tvillinger.

Dersom hoppa blir
drektig opprettholdes det gule
legme (CL) og produksjonen av
progesteron, og hindrer derfor
at hoppa kommer
i ny brunst.

Inseminer nær eggløsning

– Når er det ultimate tidspunkt å inseminere under brunsten?
– Ideelt sett, så nærme eggløsning som
mulig. Eggcellen er befruktningsdyktig i

Følg med og skriv
ned når og hvor lenge
hoppa er brunstig
Ultralydbilde av en 16 dagers drektighet, der selve fosterblæren ligger med de
karakteristiske hvite platene i over- og underkant.
Foto: Elin Grøneng
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Visste du at…
… i nordiske land strekker hoppas brunstperiode seg fra april til september? Sesongen starter
seinere og varer kortere jo lenger mot nord vi
kommer.
… noen hopper vider brunst hele året, men om
vinteren er det sjelden eggløsning? Noen raser,
som fullblods, kan få eggløsning året rundt.
… brunsten er lengst i begynnelsen og slutten og kortest i midten av sesongen? De første
brunstene om våren er ofte langvarige og uregelmessige og sjelden fruktbare.
… blant våre husdyr er hoppa den eneste hvor
livmora vender tilbake til en fruktbarhetstatus
allerede 14 dager etter fødsel? I teorien kan
hoppa være fruktbar allerede etter åtte dager.
… det er forbudt å transportere drektige hopper de siste 14 dagene før forventet følling og
nyfødte føll de første 72 timene? Unntak kan
gjøres for begge dersom veterinærmedisinske
eller dyrevernsmessige årsaker tilsier det.

ca 12 timer etter eggløsning. Den største forskjellen på inseminering med fersk og frossen
sæd, er at ved fersk sæd insemineres hoppa
før eggløsning, i motsetning til frossen sæd da
hoppa blir inseminert etter eggløsning. Grunnen til dette er at fryst sæd har langt kortere

Jeg unngår å fôre havre til avlshopper og unghester
grunnet det høye innholdet av fosfor
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brunsten. Så lenge hoppas helsestatus tillater
det, og det ikke er for lang transportvei til stasjonen (av hensyn til føllet), er det fullt mulig,
sier Grøneng.
Fersk sæd på føllbrunst

levetid enn fersk sæd som normalt lever i to
dager eller mer i hoppa.
– Dersom hoppa skal insemineres med fersk
sæd vil hun bli undersøkt med ultralyd mandag, onsdag, fredag og eventuelt lørdag når
hun er i brunst. En samlet vurdering basert på
brunstsymptomer, størrelse/form på follikler,
ødem i livmor, og åpning i livmormunn vil avgjøre tidspunktet for inseminering, sier Grøneng til TGN.
Sjekkes to dager etter inseminering

– Hoppa blir undersøkt med ultralyd to dager
etter inseminering for å kontrollere om hun
har hatt eggløsning. Hvis ikke, vil hun bli inseminert på nytt, og videre ny kontroll to dager
senere. Det er som sagt ikke ønskelig å inseminere hoppa flere ganger enn nødvendig på
grunn av at hver inseminasjon tilfører livmoren bakterier som kan gjøre hoppa urein, legger hun til.
– Hopper som skal insemineres med frossen
sæd må følges svært nøye siden insemineringen må skje innen åtte timer etter eggløsning.

Det vil altså si at hoppa må undersøkes med ultralyd hver åttende time døgnet rundt når hun
nærmer seg eggløsning. Hun insemineres kun
en gang per brunst, forteller Grøneng.
Anbefaler 30 dagers brunsten

– Når anbefaler du å reise til avlsstasjon/
hingsten?
– Følg med og skriv ned når og hvor lenge
hoppa er brunstig. Da er det lettere å planlegge når det er tid for å oppsøke stasjonen, og du
unngår å komme for seint. 15 dager etter siste
brunst er passe.
– Hopper som ikke har føll ved foten anbefaler jeg å reise til stasjonen tidligst på vårens
andre eller tredje brunst. Jeg liker helst at hopper med føll ved foten kommer til den såkalte
30 dagers brunsten (denne brunsten kan komme 25 – 35 dager etter følling). Da har hoppa
hatt noe tid til å hente seg inn igjen etter fødselen, og føllet er litt større og over den første,
mest sårbare fasen. Dersom hoppa føller seint
ønsker eieren ofte å forsøke å hente inn en måned på neste års føll, og vil gjerne prøve på føll-

– Hvordan er det å få hoppene drektig på føllbrunst?
– Den første brunsten etter følling kommer
som regel etter 8 – 14 dager. Dersom fødselen
forløp uten komplikasjoner, etterbyrden slapp
innen to til tre timer, og livmoren ser fin ut på
ultralyd, er det fullt mulig å få henne drektig
allerede på føllbrunsten. Vi har som grunnregel å ikke inseminere hopper før minimum ti
dager etter fødsel og anbefaler da å bruke fersk
sæd. Vår erfaring er at hopper som har eggløsning før dag ti, sjelden blir drektige. Hopper
som skal insemineres med frossen sæd anbefaler vi å stå over føllbrunsten.
Vanskelige løpshopper

– Kombinasjonen av å forsøke å få hoppa
drektig, samtidig som hun er løpsaktiv eller i
full trening, er i mange tilfeller vanskelig. Oftest lønner det seg å planlegge tidspunktet for
overgangen fra løpshoppe til avlshoppe, og trene hoppa ned slik at overgangen blir mykere og
hoppa får anledning til å «lande».
– Har du et siste tips for å få hopper drektige?
– Svært overvektige eller undervektige hopper har ofte vist seg å ha vanskeligheter med å
bli drektige. Godt stell og korrekt fôring gjennom året er viktig. Lett mosjon er positivt, også
for drektige hopper, sier Elin Grøneng, hippolog og «brunstekspert» på Holtan gård.

Visste du at…
… et ejakulat fra en hingst kan inneholde mer enn
ti milliarder levende sædceller? Det er nok til å inseminere 20 hopper.
… en inseminasjonsdose inneholder 500 millioner
sædceller? En inseminasjonsdose som skal sendes
til annen stasjon bør inneholde det dobbelte, altså
1 milliard sædceller!
… frossen sæd som oppbevares i flytende nitrogen
(-196°C) har tilnærmet ubegrenset levetid?
... hest var det første dyreslaget som ble kunstig
inseminert? Dette skal ha foregått allerede før 1.
verdenskrig. (Kilde: Journal of Equine Veterinary
Science, 32(8):458 – 463). Aug 2012

Dunk med frossen sæd. 

Foto: Hanna Laakso

Ved fersk sæd insemineres hoppa før eggløsning,
i motsetning til frossen sæd da hoppa blir inseminert
etter eggløsning

Ingenting slår grønt gress når det gjelder å få i gang en god brunst
Dersom fødselen forløp uten komplikasjoner,
etterbyrden slapp innen to til tre timer, og livmoren ser fin ut på ultralyd, er det fullt mulig å
få hopper drektig allerede på føllbrunsten. – Vi
har som grunnregel å ikke inseminere hopper
før minimum ti dager etter fødsel og anbefaler da å bruke fersk sæd, sier Eling Grøneng.
TGN-foto/KK

Brunst ved hjelp av
hormonpreparater
I Norge brukes det generelt få hormonpreparater for å fremkalle brunst,
men noen ganger kan det være nødvendig for å lykkes med å få hoppa drektig.

Foto: Kari Hustad

Det finnes to forskjellige preparater som benyttes. Det er Estrumat® som inneholder
blant annet en prostaglandin analog, og brukes til å «kortslutte» brunstsyklusen og starte
en ny. Estrumat® får det gule legemet på eggstokken til å brytes ned, slik at produksjonen
av progesteron reduseres. Det initieres da en
ny brunst, med påfølgende eggløsning, normalt innen 4 – 7 dager etter injeksjon. Dette
preparatet brukes på hopper med uregelmessig brunst for å forsøke å «styre» syklusen i
noen grad, eller noen ganger sent i sesongen

for å spare inn tid til neste brunst. Estrumat®
vil som regel forårsake abort dersom hoppa
er drektig. Regumate® har flere bruksområder, blant annet som hjelp til å opprettholde
drektighet samt for å framprovosere brunst og
eggløsning. Preparatet reduserer nivået av de
hormonene som får follikler til å vokse fram
på eggstokkene, og blokkerer derfor brunst
og eggløsning. Enkelte hopper må behandles
gjennom drektigheten for å klare å bære fram
et føll. For å framprovosere brunst kan en kortere behandling med Regumate® (10 dager) ha

effekt. Preparatet fører til at alle store follikler
på eggstokkene trekker seg tilbake, men når
behandlingen avsluttes etter 10 dager, vil en
bølge av hormoner føre til at nye follikler vokser fram, og hoppa får normalt brunst og eggløsning innen fire dager etterpå, altså mellom
dag 11 og dag 14. En injeksjon med Estrumat®
på dag 10 kan ytterligere forsterke effekten.
Regumate® må ikke benyttes på hopper som
skal gå løp i framtiden, da preparatet kan inneholde spor av anabole steroider.

