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Forord

SPF står for spesifikk patogenfri og er betegnelsen på den høyeste helsestatusen en svinebesetning kan ha  
i Norge. I dette studiekurset har vi samlet stoff og praktiske erfaringer rundt sanering og drift av SPF-besetning. 
Dette håper vi at du kan dra nytte av for å vurdere og gjennomføre overgang til SPF. Kurset passer både for 
smågris- og slaktegrisprodusenter. En del av kurset dreier seg også om smitteforebygging og rekruttering og er 
aktuelt for alle svineprodusenter. Vi håper også at stoffet og erfaringene er til nyttig for dere som allerede har 
SPF-status til å videreutvikle drifta. Deres erfaringer er verdifulle for kollegaer som vurderer omlegging til SPF. 
Kunnskapsbygging og -formidling er viktig for videreutvikling av svineproduksjonen

Målet med studieopplegget er at svineprodusentene skal komme sammen, diskutere og utveksle erfaringer. 
Studiekurset er primært tenkt til bruk i studieringer i lokal- eller fylkeslag i Norsvin, men kan også brukes til 
studier på egenhånd. Studieringer i lagsapparatet er svært viktig for både det faglige og sosiale miljøet blant 
svineprodusentene. En faglig diskusjon og en kaffekopp gjør godt for de fleste. Studiekurset har tre 
studieenheter, og gjennomføringen kan gjøres på mange måter. For mange vil det passe best å møtes tre 
ganger og gjennomgå én studieenhet på hver samling. Noen steder vil det passe med et felles oppstartmøte 
som følges opp av et par samlinger i de enkelte studieringene. Enkelte steder møtes produsentene ei helg på 
hotell der de gjennomgår hele kursopplegget på en gang. Her er det bare å benytte den kursformen som 
passer best.

Kurset består av både et studiehefte med diskusjonsspørsmål og seks korte filmer. 

Takk til alle svineprodusenter, rådgivere og bidragsytere til fagstoff som har bidratt til årets studieopplegg: 
Hans-Ole Sætra Erikstein, Ole Bjarne Enger, Britt og Øyvind Fossdal og Knut Helmer Feltstykket, Sondre Stokke 
Naadland (Helsetjenesten for Svin, Animalia), Annelise Svindland (Fatland), Odd Magne Karlsen (Nortura), 
Annbjørg Nernæs (Nortura), Målfrid Narum (Norsvin), Lars Terje Bogevik (Norsvin) og Peer Ola Hofmo (Norsvin).
 

 PRAKTISKE RÅD FOR GJENNOMFØRING

Studiering 
Velg en ringleder før kurset starter. Ringlederens oppgave er å lede møtene.  

Det anbefales 5-10 svineprodusenter per studiering. 

Det er viktig at alle får komme med synspunkter.  

Bestem møtedatoer ved første møte. 

Gjennomføring 
Gjennomføring av møtene krever internett-tilgang 

Studiehefte er delt opp i 3 deler = 3 samlinger eller annet opplegg. 

Alle bør lese de aktuelle delene i heftet før samlingen 

Diskuter temaene, utveksl erfaringer og gjennomfør oppgavene i heftet. 

Søk opp og se på filmene som hører til de ulike studieenhetene som ligger på YouTube, under Norsvin SA.  
(finnes også link til filmene på Norsvins hjemmeside) 

Kursbevis gis til alle deltakere som har deltatt på 2 av 3 samlinger eller tilsvarende andel av kurset. 

Siste kvelden har ringleder ansvar for utdeling av kursbevis (tilsendt sammen med studieheftet).



 HVA ER SPF

SPF er betegnelsen på den høyeste helsestatusen en svinebesetning kan ha i Norge. SPF står for  
spesifikk patogenfri. Det betyr ikke at det er smittefri gris, men at de er fri for spesielle smittestoff. 
Hvilke smittestoff det er snakk om kan variere fra land til land, men i Norge betyr SPF at besetningen 
skal være fri for: 

• Nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida) 
• Svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae) 
• Smittsom grisehoste (Mycoplasma hyopneumoniae) 
• Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP) 
• Skabb (Sarcoptes scabiei var suis)

Den norske svinepopulasjonen ble erklært fri for smittsom grisehoste for ca. ti år siden, og svinedy-
senteri, nysesjuke og skabb forekommer svært sjelden. I den norske svinepopulasjonen er det derfor 
APP som er den største utfordringen.
SPF ble utviklet i USA på 1940-tallet, danskene har hatt SPF siden tidlig på 1970-tallet og den første 
SPF-besetningen i Norge ble etablert i 1997. Etter dette har enkeltbesetninger over hele landet 
sanert, hovedsakelig i forbindelse med nyetableringer og gjenoppbygginger etter brann og  
alvorlige sykdomsutbrudd. De senere årene har interessen for SPF tatt seg opp og i dag er det ca. 
120 SPF-besetninger med smågrisproduksjon i Norge. 

 HVORFOR SPF?

For å øke konkurransekraften for norsk svineproduksjon vedtok Norsvin i sin strategiplan (2017) en 
målsetting om at alle svinebesetninger skal ha SPF-status innen år 2030. Animalia, Helsetjenesten for 
svin sin strategi for helse og velferd hos svin i Norge 2016-2019 har som mål å forhindre at nye 
sykdommer etablerer seg i svinepopulasjonen og redusere forekomsten av eksisterende sykdommer. 
Denne strategiplanen har et konkret delmål om å øke andel SPF-slaktegriser til 25 % innen 2019.  
For å oppnå målsettingene innen SPF må kompetanse bygges i hele svinenæringen.  

SPF-produksjon reduserer klimaavtrykket og bidrar til en mer bærekraftig produksjon med bedre 
helse, dyrevelferd og mindre bruk av antibiotika. Ingris årsstatistikk viser at SPF-besetninger har bedre 
produksjonsresultater både for purker, smågris og slaktegris.

Det er etablert en plan for omstilling av foredlingsbesetningene, dvs. besetningene i toppen av 
avlspyramiden, der disse skal ha SPF-status innen 2024. De første avlsbesetningene er allerede sanert. 
Det gir økende tilgjengelighet av SPF-livdyr slik at flere besetninger kan sanere og legge om til 
SPF-produksjon også nedover i avls- og helsepyramiden. 

Hvorfor og hvordan SPF 

Studieenhet 1 Hvorfor og hvordan SPF
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Studieenhet 1

 BEDRE DYREHELSE,  DYREVELFERD OG MINDRE BRUK AV MEDISINER

Smittestoffer for smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (APP) er utbredt i norske svinebesetninger. 
Hvor store problemer det er med sjukdom varierer mellom besetninger og over tid innen besetning. 
Det kan oppstå akutte og alvorlige sjukdomsutbrudd, men ofte er smittestoffene tilstede uten at  
grisene viser kliniske sjukdomstegn. Selv om SPF-griser kan ha alle andre smittsomme sjukdommer  
viser det seg at det som oftest er færre griser som blir sjuke med leddbetennelse, mage/tarmlidelser 
og MMA i SPF-besetninger. Det rapporteres også om færre problemer i produksjonen og i forbindelse 
med avvenning (diare og ødemsjuke) i slike besetninger. Dette gir både mindre behov for behandling 
med antibiotika, lavere kostnader og mindre arbeid for bonden. Friskere griser er bedre dyrevelferd. 
Om et dyr eller en besetning har sykdom eller ikke er en balansegang og samspill mellom smittestoff, 
miljø og immun-status. Blir det for mange bakterier, for dårlig miljø i fjøset eller lav immunstatus hos 
dyra ender det ofte med sjukdomsproblemer. Når smittestoffet er borte blir det ikke sjukdom og det 
er dette vi utnytter ved sanering.

Om vi fjerner smittestoffet blir det ikke sjukdom

Smittestoff

SYKDOM

Miljø Immunstatus
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 BEDRE PRODUKSJONSRESULTATER 

Resultatene i Ingris for 2018 viser at det er klart bedre produksjonsresultater både for purker, 
smågris og slaktegris i SPF-besetninger enn i besetninger med konvensjonell helsestatus. I tillegg 
til selve helsestatusen er det ofte god systematikk og fokus på riktig fôring hos SPF-besetningene. 
Dette er også viktig for de gode resultatene.

Pluss med SPF - Purker Ingris 2018:
• Flere beregna avvente per årspurke (+0,8)

• Flere kull per årspurke

• Høyere drektighets- og grisingsprosent

• Flere avvente grisunger per kull (+0,1)

• Lavere andel dødfødte (0,3%-poeng/0,1 stk per kull)

• Lavere dødelighet i dietida (2,8%-poeng)

Til tross for en høyere andel ungpurkekull har SPF-besetningene i snitt flere avvente grisunger  
pr kull. Ved skifte av besetning tar det noe tid før normal andel førstekull er etablert, og dette  
kan være årsak til høyere andel ungpurkekull i SPF-besetningene.

Pluss med SPF - smågris 2018:
• Høyere avvenningsvekt (vekt inn i smågrisperioden) (+1,0 kg)

• Høyere vekt ved salg eller overgang til slaktegrisperioden

• Høyere daglig tilvekst (+74 gram per dag)

• Færre fôrdager/kortere framfôringstid (- 5 dager)

• Lavere fôrforbruk (-0,15 FEn/kilo tilvekst)

• Lavere dødelighet (-1 %-poeng)

Pluss med SPF - slaktegris 2018:
• Høyere daglig tilvekst (+70 gram per dag)

• Færre fôrdager/kortere framfôringstid (- 5 dager) 

 (5+5=10 dager totalt fra avvenning til slakting)

• Lavere fôrforbruk (-0,21 FEn/kilo tilvekst)

Studieenhet 1

Har SPF-griser dårligere immunforsvar?

Nei – de har like godt immunforsvar og er like robuste som griser med  
konvensjonell helsestatus

Hvorfor og hvordan SPF
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Studieenhet 1

 LAVERE KLIMAGASSUTSLIPP

Det er ingen enkelttiltak som kan gjøres i svineproduksjonen som gir så store utslippskutt som 
omlegging til SPF.

I utgangspunktet er grisen rent biologisk en art som har lave klimagassutslipp, og avlsmålene 
gjennom over 60 år har bidratt med å redusere utslippene med 30 prosent. Avlsmålene som har 
gitt lavere fôrforbruk, raskere tilvekst og flere levendefødte smågriser, gir også lavere klimagass- 
utslipp per kilo kjøtt. I grunnen kunne ikke avlsmålet vært mye annerledes om så målet var å avle 
fram en klimasmart gris.

Du kan grovt sett si at 70 prosent av kostnadene i svineproduksjonen er fôr, og fôret står for 
minst 70 prosent av klimagassutslippene i svineproduksjonen. Når svinekjøttets klimagassutslipp 
deles opp i de enkelte bestanddeler, kommer slaktegrisfôr ut med 53 prosent, purkefôr med  
16 prosent og smågrisfôr med åtte prosent. Metangass fra gjødsellager står for 16 prosent av 
utslippene og metan fra fordøyelse for fem prosent. 

Figur 1 - Svineproduksjonens klimautslipp i 1960 og 2019

Figur 2 - Svineproduksjonens klimautslipp

Slaktegrisfôr - 53%
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Studieenhet 1

Klimagassutslippene per kilo kjøtt har blitt redusert med én til to prosent per år siden 1960,  
fra 4,5 kilo CO2-ekvivalenter til 3 kilo CO2-ekvivalenter. Tiltakene som må gjøres for ytterligere 
reduksjon av grisens klimagassutslipp, passer også fint med Norsvins mål om 100 prosent norsk 
SPF-produksjon innen 2030 og 100 prosent norsk svinefôr.

Kutt i klimagasser baserer seg som regel på målrettet arbeid. Det krever god agronomi og godt 
husdyrhold, og i enkelte tilfeller store investeringer. Eksempler på tiltak som vil være positivt er 
fossilfri kornproduksjon, rett bruk av husdyrgjødsel, større avlinger, planteavl, fossilfri transport, 
oppvarming fra halm eller tømmer, fjøs i treverk, biogassanlegg og tak over gjødselkum.  
Omlegging til SPF er det enkelttiltaket som gir størst utslippskutt for svineproduksjonen.

Beregninger gjort på et reelt gårdsbruk viser at omlegginga til SPF reduserte klimagassutslippene 
med 13 prosent. Her ligger det inne forbedring i smågristilvekst fra 505 til 680 g/dag, og forbedring 
i slaktegristilvekst på 950 til 1020 g/dag, for ren landsvin foredlingsbesetning, med dertil forbedret 
fôreffektivitet for alle aldersgrupper. 

Norge har forpliktet seg til å kutte sine klima gassutslipp med 40 prosent innen 2050. Hvis vi  
bare fortsetter som før, og reduserer utslippene med én til to prosent per år, vil vi ikke nå målet. 
Men hvis vi optimistisk antar at utslippene av CO2 fra fossilt brensel og metangassutslippene fra 
gjødselhåndtering reduseres til null innen 2050, vil klimagassutslippene i svineproduksjonen 
senkes med 40 prosent. Å få til dette ligger litt frem i tid, men en omlegging til SPF gir en rask 
klimaeffekt og en varig produksjonsforbedring med bedre lønnsomhet i bedriften.

Hvorfor og hvordan SPF
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Studieenhet 1

Blir SPF-griser syke dersom de selges til besetninger med konvensjonell helsestatus? 
Nei – ikke dersom de er vaksinert mot APP

 ØKENDE INTERESSE

Etter hvert som den gode helsestatusen og de gode produksjonsresultatene hos SPF-besetninge-
ne blir kjent blant svineprodusenter, blir det større interesse for SPF livdyr og etterspørsel etter SPF 
smågris fra slaktegrisprodusenter.

En del livdyrselgende besetninger er redd for å miste salg til konvensjonelle besetninger dersom 
de konverterer til SPF. Erfaringer fra SPF besetninger som selger livdyr og smågris til besetninger 
med konvensjonell helsestatus er at dette går uten problem dersom grisene vaksineres mot APP 
før salg. Norsvin har i noen år blandet småråner fra SPF og foredlingsbesetninger med konvensjonell 
helsestatus uten problemer på sin teststasjon. Målet er at råneteststasjonen Delta skal ha SPF- 
status i 2024.

Norge er i en særstilling i verden når det gjelder dyrehelse. Den unike helsesituasjonen sammen 
med høy avlsmessig kvalitet på norsk gris gjør at Norge kan fungere som en grønn lunge med 
muligheter for salg av livdyr og genetikk over hele verden. I forbindelse med eksport til utlandet 
er etterspørselen etter SPF-dyr økende, mens interessen for dyr med konvensjonell helsestatus er 
fallende. På lang sikt vil SPF gi økt konkurransefortrinn for norsk svinenæring både i inn- og 
utland. SPF vil også styrke svinekjøttets kvalitetsprofil og omdømme blant forbrukerne.

 HVORDAN SPF -  SANERINGSMETODER 

Den beste måten for å redusere problemer med infeksiøse sykdommer er å fjerne smittestoffet 
som skaper utfordringene i besetningene. En slik fjerning av smittestoffer kalles sanering.  
Danskene har lang erfaring med sanering. Gjennom en årrekke er det utviklet og testet ut ulike 
saneringsmetoder her i landet. 

Sanering med bytte av besetning (totalsanering)
Ved en slik sanering slaktes eller selges alle dyr i besetningen slik at grisehuset er helt tomt for dyr. 
Grisehus, utstyr, inngangsparti og utlastingsområde gjennomgår så en grundig rengjøring og 
desinfeksjon. Huset bør stå tomt i ca. 3 uker før nye SPF-purker kjøpes inn fra en SPF-avlsbesetning. 
Denne saneringsmetoden kan brukes i alle besetningstyper. Skifte av besetning er en kostbar, 
men sikker, god og godt dokumentert måte å sanere på. Om en slik sanering gjennomføres  
på riktig måte og med påfølgende gode rutiner for drift og smittebeskyttelse, er det liten sjanse 
for å mislykkes.
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Studieenhet 1

Etter skifte av besetning følges et testingsregime hvor det går ca. tre måneder fra første prøveuttak 
(ofte 7 måneder fra skifte av besetning) til eventuell SPF-godkjenning. Besetningen oppnår først 
SPF-status når prøvene er analysert uten funn av de ulike agens.

Sanering av slaktegrisbesetninger gjennomføres med denne metoden. Alle avdelingene i slakte-
grishuset må tømmes. Dersom det for eksempel er to avdelinger i huset som vanligvis fylles og 
tømmes til ulike tider må det hoppes over ett innsett i den ene avdelingen. Huset fylles så opp 
igjen avdeling for avdeling med SPF-smågris. Det er viktig å inngå en avtale med en SPF smågris-
produserende besetning om fast levering av smågris etter en puljeplan.

Sanering uten bytte av eksisterende besetning (delsanering) 
Metoden kalles også medisinsk sanering. Metoden går ut på at det lages en periode på minst  
fire uker uten grisinger og at alle dyr i besetningen under 10 måneders alder slaktes eller selges. 
De gjenværende purkene gjennomgår et omfattende behandlingsprogram med bredspektret 
antibiotika. Samtidig som det er dyr i deler av grisehuset, må det gjennomføres en grundig vask 
og desinfeksjon på samme måte som ved bytte av besetning. Etter dette skal det ikke settes inn 
nye avlsdyr de første 3 månedene. Denne metoden har lavere saneringskostnader sammenliknet 
med totalsanering med bytte av besetning. 

Metoden har flere betenkeligheter, og regnes som mer usikker saneringsmetode enn ved bytte  
av besetning. Vi har ikke god dokumentasjon på medisinsk sanering og det er usikkerhet med 
hensyn til fjerning av både APP, nysesjuke og dysenteri. Medisinsk sanering kan være dyrevelferds-
messig betenkelig i og med at det blir mange sprøytestikk og prøver. Dyrene kan bli aggressive 
etter slik behandling. Flere dyrleger melder om at det ikke er en fin opplevelse og at de ikke 
ønsker å gjøre dette flere ganger.  Slik bruk av antibiotika kan skade omdømmet til svinenæringen. 
Denne saneringsmetoden anbefales ikke og Norsvin tillater ikke denne metoden ved nye saneringer 
av foredlingsbesetninger.

Etter medisinsk sanering må besetningen gjennom et omfattende testingsregime som tar ca. 18 
måneder fra første prøveuttak til eventuell SPF-godkjenning. Det er først når prøvene er analysert 
uten funn av de ulike agens at besetningen oppnår SPF-status.

Anslått suksessrate ved delsanering under danske forhold:

Sykdom Danske erfaringer med  
sanering uten bytte av besetning Anslått suksessrate

Nysesjuke  
toksinproduserende Pasteurella multocida

+
? 

(Antageligvis lav)

Svinedysenteri 
Brachyspira hyodysenteriae 

+++ 80-90 %

Smittsom grisehoste  
Mycoplasma hyopneumoniae

+++ 90-95 %

Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse
(Actinobacillus pleuropneumoniae, APP)

++
Relativ lav  

(under 40 %)

Skabb 
Sarcoptes scabiei var suis

+++ Over 90 %

+ = liten eller ingen erfaring, ++ = noen erfaring, +++ = lang erfaring
Kilde: svineproduktion.dk/viden/om-grisen/sundhed/sanering/delsanering

Hvorfor og hvordan SPF
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Studieenhet 1

Områdesanering
I grisetette områder kan det være aktuelt med en områdesanering. Dette fordi det minker  
risikoen for re-smitte med blant annet APP. En slik vurdering bør tas i samarbeid med de aktuelle 
produsentene, involverte slakteri og besetningsveterinær. Faktorer som bør vurderes i et slikt 
tilfelle er beliggenhet, distanse mellom besetninger, vindretning, klima, åpent landskap etc. 

En områdesanering vil kreve detaljert planlegging. Det må opprettes arbeidsplaner for hver  
enkelt besetning, i tillegg til at det må være god oversikt over tilgangen på livdyr. Dette må 
deretter settes inn i en puljeplan og en rekrutteringsplan. 

Det vil være ulik smittestatus i besetningene- det er derfor viktig at det tas prøver i forkant av en 
sanering slik at man vet hvilke smittestoffer man ønsker å sanere bort. Arbeidsplanen vil bli satt 
opp med bakgrunn i dette. 

Faren for å mislykkes, re-smitte 
Dersom saneringsarbeidet gjennomføres etter oppsatt arbeidsplan (i samarbeid med fagpersonell) 
vil man oppnå godkjent SPF status. Det er viktig at man i dette arbeidet også sørger for god 
smittebeskyttelse for å unngå re-smitte. Dette inkluderer en velfungerende smittesluse, gode inn-, 
og utlastingsrutiner for dyr (og utstyr) og god skadedyrkontroll. Det anbefales en risikovurdering 
sammen med fagpersonell, slik at disse risikoene kan elimineres eller reduseres. 

Luftsmitte
Det har vært mange diskusjoner rundt luftsmitte. Fra ulike fagkilder kan man lese at de fleste 
luftbårne smittestoffer hos gris ikke kan forflytte seg over store distanser i luft. Med det sykdoms- 
bildet vi har i Norge er det i all hovedsak APP som er en risiko med luftsmitte for SPF besetninger. 
APP smitter med dråpesmitte og kan forflytte seg korte distanser i luft. 

Dersom sykdomsbildet på gris i Norge endrer seg, og nye smittestoffer blir introdusert, kan den 
anbefalte distansen mellom besetninger måtte revurderes.
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Studieenhet 1

Overgang og sanering til SPF må sees som en investering for framtida. SPF-besetninger har  
bedre dyrehelse og dyrevelferd og gjennom dette bedre produksjonsresultater og bedre økonomi. 
Selv om du ikke opplever store utfordringer med sykdom i besetningen vil det alltid være noen 
helsemessige og driftsmessige forstyrrende faktorer som ligger og skurrer i bakgrunnen. Slike 
faktorer gjør at grisene hver dag vokser litt saktere, bruker litt mer fôr og kanskje har noe større 
sjanse for å bli syke og dø. Disse faktorene stjeler hele tiden litt ressurser og fokus og fører til 
høyere variable kostnader i produksjonen enn om produksjonen hadde vært optimalisert.  

Overgang til SPF er en viktig brikke i optimalisering av produksjonen hos norske svineprodusenter. 
Kalkylene Norsvin har utarbeidet viser at investeringen i SPF tilbakebetales på 4-6 år i form av 
bedre produksjonsresultater, bedre dyrevelferd, mindre kluss i produksjonen og et lavere fôrfor-
bruk. Kostnader og tilbakebetalingstid for SPF-sanering avhenger av ulike forutsetninger på den 
enkelte gård.

Vi har laget noen eksempelkalkyler på saneringsstrategier og -kostnad for smågris-, kombinert- 
og slaktegrisproduksjon. Disse kan du som produsent bruke for å se hvilken saneringsstrategi som 
kan passe for deg. Produksjonsresultatene som er brukt i eksemplene er gjennomsnittet for 
besetninger i Ingris i 2018 med henholdsvis konvensjonell helsestatus og SPF. Arbeidsforbruk og 
kostnad til såpe og desinfeksjon per kvadratmeter er stipulert på bakgrunn av opplysninger fra 
flere produsenter som har sanert den siste tiden. Lengden på tomtida, perioden uten produksjon  
i fjøset, er avgjørende for saneringskostnadene. Grisehuset må stå tomt for dyr i minst 21 dager 
før nye SPF-dyr settes inn.

Økonomi og resultater 

Hvorfor og hvordan SPF
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 KOSTNADER

Smågrisproduksjon
Nedenfor har vi tatt for oss fire eksempler på saneringsstrategi for en ren smågrisprodusent med 
138 årspurker i 7 ukers puljedrift, 37% 1. kull og innkjøpsrekruttering av 14 uker gamle småpurker. 
Grisehuset er på 1850 m2.

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

Bygge opp besetning parallelt i leid fjøs Ja Nei Nei Nei

Livdyr alder
Småpurker  

14 uker
Alle aldre,  

ink. drektige
Alle aldre,  

ink. drektige
Småpurker  
14-18 uker

Uker tomtid 6 6 10 36

Tomtid, tapt DB, 24 643 kr per uke 147858 147858 246429 887145

Vask- og desinfeksjonskostnad

Vask (1850 m2, 500 timer à 300 kr) 138750 138750 138750 138750

Utstyr, såpe og desinfeksjon 81400 81400 81400 81400

Livdyrkjøp SPF-livdyr 264486 850592 850592 285045

Leiekostnader og fôr

Leiekostnader, 10 mnd. 120000

Stell av dyr i karantene (3 timer,  
300 kr/time, 10 mnd)

270000

Kraftfôr (14 uker til bedek 30 uker) 
1212kr/dyr

103990 103990

Rådgivning 50000 50000 50000 50000

Slakteinntekter eksistrerende  
purkebesetning

(63% ekstraordinære inntekter)  
149 kg * 13,2 kr 

-171062 -171062 -171062 -171062

Total saneringskostnad 1005421 1097537 1196108 1375267

Kostnad per årspurke 7283 7950 8664 9962

Tabell 1 - Eksempel på saneringsstratgi, smågrisprodusent

Tabell 1.1 - Nøkkeltall smågrisprodusent

Puljer per år 7,1

% 1. kull 0,37

Purker per pulje 42

Kull pr årspurke 2,16

Kull/pr år 298

Antall årspurker 138

DB per årpsurke 9282

DB per år (prognose avtaleåret 19/20)  1 281 432 

DB per uke  24 643 
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Tomtid
Når vi snakker om tomtid i forbindelse med en saneringsprosess i en purkebesetning, så mener vi 
tiden fra den dagen siste pulja er avvent til den første SPF-pulja griser. Tomtida man har i grisehuset 
ved omlegging til SPF kan bli en veldig stor kostnad hvis man ikke har en god plan for gjennom-
føring av saneringen og strategi for innkjøp av SPF-dyr. 

I eksemplene tenker vi oss en smågrisprodusent som driver helt gjennomsnittlig og har et 
dekningsbidrag på 9282 kr per årspurke. Deler vi det totale dekningsbidraget på 52 uker, får vi  
at det koster 24643 kr for hver uke som fjøset står tomt. Det vil derfor bety mye økonomisk at 
man korter ned tomtida så langt det lar seg gjøre.

I eksempel 1 og 2 har vi kun 6 uker tomtid. For å få til en så kort tomtid må man oppstalle den 
nyavvente smågrisen i et annet fjøs som ikke har noe tilknytning til det fjøset som skal saneres.  
I eksempel 3 viser vi hva det vil koste hvis du ikke har mulighet å selge eller flytte den nyavvente 
smågrisen. Da må du beholde den frem til salg og du vil da komme opp i 10 uker tomtid. Det blir 
100000 kr mer i tapt dekningsbidrag med 4 uker lenger tomtid. I eksempel 4 har vi 36 uker 
tomtid og 887145kr i tapt dekningsbidrag. 

Kostnad ved vask og desinfeksjon
Kostnadene ved vask og desinfeksjon er like i de fire eksemplene. Det er lagt til grunn et arbeids-
forbruk på 15 minutter per kvadratmeter og 300 kr per time. Dette gir 138750 kr i arbeidskostnad 
og i tillegg leie av ekstra høytrykksvasker, innkjøp av såpe og desinfeksjon til 81000 kr.

Livdyrkjøp
I eksempel 1 blir det kjøpt inn kun småpurker. Dette er altså en smågrisprodusent som har 
innkjøpsrekruttering med 37% førstekull. Det betyr at hver 7. uke ble det innkjøpt 16 nye 
småpurker til hver pulje før saneringen startet. Det vil si at ved en sanering hvor produsenten skal 
bytte ut hele pulja si (42 purker per pulje) så er det kun 63% av de nyinnkjøpte purkene som er 
en direkte SPF saneringskostnad (29 purker). Det er lagt på 10% ekstra med småpurker da noen 
vil bli utrangert/ikke bedekt (3 stk). Prisen for 14 uker gamle småpurker er satt til 3029 kr per stk. 
Da er det inkludert SPF-tillegg på 20%, vaksiner og frakt.

I eksempel 1 hvor det er 6 uker tomtid og innkjøp av småpurker, er utgangspunktet at man leier 
et fjøs som tilfredsstiller krav for SPF hvor man fôrer opp og bedekker purkene der. Dette må 
planlegges slik at purkene er klare til grising da eget grisehus er ferdig sanert. Det er lagt inn 
120000 kr i leiekostnader for det leide fjøset og 270 000 kr i arbeidskostnad. Arbeidskostnaden 
er beregnet ut ifra et timeforbruk på 3 timer per dag på daglig stell og 300 kr per time. Det er 
beregnet en kraftfôrkostnad på 104 000 kr (fôr til 3 puljer med 29 purker i hver, fra 14 uker til 
bedekning). I eksempel 4 er det også lagt inn tilsvarende kraftfôrkostnad (104 000 kr) for fôringa 
av 87 purker fra 14 uker til bedekning, men her er det ikke tatt med noen ekstra arbeidskostnad 
for ekstra rekruttering da purkene fôres fram i egen besetning, og dette gir mindre merarbeid.

I eksempel 4 blir det kjøpt inn småpurker som er 18 uker gamle for pulje 1 og 14 uker gamle for 
pulje 2 og 3. Med 36 uker tomtid forutsettes det at man har plass i fjøset til å fôre opp de 3 
puljene med småpurker frem til grising. 

Hvorfor og hvordan SPF
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I eksempel 2 og 3 har vi kjøpt inn 3 puljer med purker i ulik alder. Første pulja som griser to uker 
etter innsettelse er kjøpt når de er 14 uker drektige og koster 10 916 per stk. Til pulje 2 er det 
kjøpt inn drektige purker som er 8 uker på vei. Disse koster 9296 kr per stk. Pulje 3 består av 
bedekningsklare purker som koster 7110 kr per stk.

Før sanering hadde denne smågrisprodusenten innkjøpsrekruttering av 16 småpurker per pulje. 
Det vil si at produsenten har plass til å fôre fram småpurker selv. Når purkene blir kjøpt som 
drektige og bedekningsklare har produsenten en merkostnad på de 16 purkene per pulje, fordi 
det er dyrere å kjøpe drektige og bedekningsklare sammenlignet med å fôre frem og bedekke 
dem selv. Innkjøp av småpurke og fôring fram til bedekning ville kostet ca 4200 kr per purke. 
Merkostnaden for 37% av purkene blir dermed 229192 kr.

I og med at det er kjøpt inn drektige purker til de to første puljene har vi sparte sæd- og kraftfôr-
kostnader for perioden fra bedekning til innkjøp av drektige purker til de to første puljene. Dette 
blir trukket fra SPF-livdyrkostnaden.

Den samlede livdyrkostnaden blir 850000 kr i eksempel 2 og 3. 

Slakt
Hele den gamle purkebesetningen slaktes ut slik at det blir ekstrainntekter av purkeslaktene i 
forhold til normalsituasjonen. Ut fra andelen første kull tenker vi at 63% av dette er ekstra 
inntekter som kan trekkes fra saneringskostnaden. For denne produsenten blir det 171080 kr i 
inntekt fra purkeslaktene

SPF-livdyr, smågrisprodusent Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3

Eksempel 2 og 3 Drektige, 14 uker Drektige, 8 uker Bed.klar 34 uker 

63% av livdyr, antall dyr 26 26 26

Pris per dyr inkl SPF-tilleg 10916 9296 7110

Sum livdyrpris per pulje 288837 245972 188131 722940

Merkostnad på 37% av livdyr, antall dyr 16 16 16

Merkostnad per dyr 6725 5105 2919

Merkostnad per pulje 104504 79329 45359 229192

Spart kraftfôr per purke pga drektige -1129 -645

Spart kraftfôr per pulje pga drektige, kr -47404 -27088 -74492

Spart sædkostnad per pulje -13524 -13524 -27048

Sum livdyrpris     850592
Tabell 2 - SPF-livdyr smågrisprodusent
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Kombinertbesetning
I dette eksempelet har vi tatt for oss en kombinertbesetning med full framfôring som har 7 ukers 
system med 16 purker i pulja. Produsenten har 37% førstekull og innkjøpsrekruttering av 14 uker 
gamle småpurker. Huset har to FS-avdelinger, to slaktegrisavdelinger og en bedekning/rekrutt-  
avdeling. Fjøset er på 1200 kvadratmeter.

Tomtid
Her også er tomtida i grisehuset perioden fra den siste pulja i den gamle besetningen avvennes  
til første pulja med SPF-purker griser. Denne besetning har et årlig dekningsbidrag på 987 900 kr 
som tilsvarer 19 000 kr per uke. For kombinertprodusenter gjelder det også å få ned tida uten 
produksjon. Vi har laget tre eksempler for kombinertproduksjon med henholdsvis 6, 10 eller  
21 uker tomtid.

Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7

Bygge opp besetning parallelt i leid fjøs Nei Nei Nei

Livdyr alder Alle aldre, ink. drektige Alle aldre, ink. drektige Alle aldre, ink. drektige

Uker tomtid 6 10 21

Tom-tid, tapt DB, 19000 kr per uke 113 994 189 991 39 8981

Tap på 2 puljer pga smågrissalg isteden-
for  fremfôring, kr 156 800 156 800

Vask- og desinfeksjonskostnad

Vask (1200 kvm, 600 timer à 300 kr) 90 000 90 000 90 000

Utstyr, såpe og desinfeksjon 44 000 44 000 44 000

Livdyrkjøp SPF-livdyr 32 3029 323 029 323 029

Rådgivning 5 0000 50 000 50 000

Slakteinntekter eksisterende besetning

( 63% ekstraordinære inntekter)  
149 kg * 13,2 kr -65 173 -65 173 -65 173

Total saneringskostnad 712 650 788 647 840 836

Kostnad per årspurke 13 550 14 995 15 988

Tabell 3 - Eksempel på saneringsstratgi, kombinert

Tabell 3.1 - Nøkkeltall smågrisprodusent

Puljer per år 7,1

% 1. kull 0,37

Purker per pulje 16

Kull per årspurke 2,16

Kull/per år 113,6

Antall årspurker 52

DB per årspurke 18 785

DB per år (prognose avtaleåret 19/20) 987 952

DB per uke 18 999

Hvorfor og hvordan SPF
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I eksempel 5 er det kun 6 uker tomtid. Det er en forutsetning at den nyavvente smågrisen i den 
siste pulja flyttes ut av grisehuset og smågrisen fra forrige pulje selges som smågris. Med 6 uker 
tomtid blir saneringskostnaden rundt 13 550 kr per årspurke. 

Hvis en ikke har mulighet til å flytte den nyavvente smågrisen til et annet fjøs, men må fôre denne 
fram til normal salgsvekt så er eksempel 6 relevant. Her forutsettes det at smågrisen, både i den 
siste og nest siste pulja, selges etter endt smågrisperiode. Fjøset tømmes gradvis og en kan starte 
vaskeprosessen. Med 10 uker tomtid beregnes saneringskostnaden til 14995 kr pr årspurke.  
Der en må selge smågris i stedet for å fôre den fram til slaktegris legges tapt dekningsbidrag på 
slaktegrisproduksjonen som en kostnad.

Eksempel 7 viser hva det koster hvis du ikke får solgt smågrisen, men må fôre frem grisene fra 
siste pulje fram til slakt. Da blir det 21 uker tomtid og kostnaden for hele sanering blir på  
15 988 kr per årspurke. 

Tapt inntekt på 2 puljer
Fordi de 2 siste puljene blir solgt som smågris, blir det et tap på 156800 kr. Det tilsvarer det 
produsenten hadde sittet igjen med hvis smågrisen hadde blitt fôret frem istedenfor å bli solgt.

Vask og desinfeksjon
Kostnadene til vask og desinfeksjon er den samme i alle de tre eksemplene. Det er lagt til grunn 
et kvarter per kvadratmeter og 300 kr i timen som kostnad. Det er også lagt til grunn leie av 
høytrykksvasker, kjøp av såpe og desinfeksjonsmidler på 44 000 kr.

Livdyrkjøp
I alle eksemplene er det valgt innkjøp av drektige purker til 1. og 2. pulje og bedekningsklare purker 
til 3. pulje. Denne produsenten pleier å kjøpe inn 6 småpurker til hver pulje. Det blir derfor en 
merkostnad på de dyra (3 puljer à 6 purker) da de blir kjøpt som drektige og bedekningsklare dyr 
istedenfor som småpurker. Innkjøp av 14 uker gamle småpurker pluss fôring frem til bedekning 
koster 4200 kr. Det er billigere å fôre frem småpurker selv enn å kjøpe de drektige hvis man har 
plass til det. Denne merkostnaden i forhold til den vanlige innkjøpsrekrutering er på 88 000 kr i dette 
eksemplet. Samtidig gir innkjøp av drektige og bedekningsklare purker sparte kraftfôr- og sædkost-
nader. Prisen for nye livdyr blir på totalt 32 3000 kr for kombinertprodusenten i disse eksemplene.

Innkjøp SPF livdyr, kombinert Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3

Eksempel 5, 6 og 7 Drektige, 14 uker Drektige, 8 uker Bed.klar 34 uker 

63% av livdyr, antall dyr 26 26 26

Pris per dyr inkl SPF-tilleg 10 916 9 296 7110

Sum livdyrpris per pulje 288 837 245 972 188 131 722 940

Merkostnad på 37% av livdyr, antall dyr 16 16 16

Merkostnad per dyr 6725 5 105 2919

Merkostnad per pulje 104 504 79 329 45 359 229 192

Spart kraftfôr per purke pga drektige -1129 -645

Spart kraftfôr per pulje pga drektige, kr -47 404 -27 088 -74 492

Spart sædkostnad per pulje -13 524 -13 524 -27 048

Sum livdyrpris     323 029Tabell 4 - SPF-livdyr kombinert
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Slaktegrisproduksjon
Vi har laget eksempler for to ulike slaktegrisprodusenter. Eksempel 8 har to slaktegrisavdelinger 
med 7 ukers forskjøvet produksjon slik at en av avdelingene fylles med 300 gris hver 7. / 8. uke. 
Det andre eksemplet fyller hele huset med 600 gris hver 14./15. uke. For slaktegrisprodusenten 
handler det om å vaske og desinfisere grisehuset og la det stå tomt uten dyr i 21 dager før nye 
SPF-gris settes inn. 

For eksempel 8 som normalt har slaktegris inne til enhver tid må en da hoppe over et innsett slik 
at man får til å vaske, desinfisere og at det går 21 dager uten at det er dyr i grisehuset. Det vil si 
at ved omlegging, vil man i tillegg til vaskekostnad også ha tapet ved et dekningsbidrag på en 
pulje som en del av saneringskostnaden. Saneringskostnaden for denne produsenten blir da på 
130 000 kr.

For eksempel 9 blir det enklere da en kun trenger å slakte ut en uke tidligere enn det en pleier, 
vaske og desinfisere og motta nye SPF-dyr en uke senere enn normalt. På denne måten innfris 
kravet om 21 dager med tomt fjøs. Saneringskostnaden i dette eksempelet blir på 40 000 kr

Eksempel 8 Eksempel 9

Antall slaktegris per pulje 300 600

Hoppe over  pulje 1 0

DB per gris, 300 kr

Hoppe over pulje tapt DB 90000

VASK OG SANERING

Vask (100 kvm, 100 timer à 300 kr) 30000 30000

Utstyr, såpe og desinfeksjon 10000 10000

Totale kostnader 130000 40000

Tabell 5 - Eksempel på saneringsstratgi slaktegrisprodusent

Hvorfor og hvordan SPF
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 MARGINALVERDIER SPF

Beregningene av marginalverdiene ved overgang til SPF er basert på gjennomsnittstall i Ingris for 
besetninger med konvensjonell helsestatus og SPF-besetninger. Tall som ikke ligger i Ingris er 
hentet inn fra SPF-besetninger som har sanert i senere tid.

Smågrisprodusent
For en ren smågrisprodusent kan overgang til SPF bety en positiv effekt med en marginalverdi på 
2472 kr per årspurke. Gjennomsnittstall fra Ingris viser at SPF-besetninger har 1 smågris mer solgt 
per årspurke, det tilsvarer 600 kr. Den ene smågrisen mer per årspurke er på grunn av mindre 
dødelighet fra fødsel til smågrissalg. Samtidig får du 35 kr i SPF-tillegg per smågris og dette utgjør 
963 kr per årspurke. I besetninger som har registrert fôr på purker viser det seg at fôrforbruket 
hos purkene er redusert med ca 5% etter overgang til SPF. Tall fra Ingris viser også at det i snitt er 
7,5% lavere fôrforbruk i smågrisperioden med SPF sammenliknet med konvensjonell helsestatus. 
Det samlede reduserte fôrforbruket for purker og smågris utgjør 505 kr per årspurke. Erfaringene 
fra sanerte besetninger viser også en nedgang i sykdom og behandlinger etter overgang til SPF. 
Dette har vi verdsatt til 90 kr per årspurke. 

Kombinertprodusent
For kombinertprodusenter er det lagt til grunn en slaktegris mer produsert per årspurke. Det er  
i hovedsak lavere dødelighet fra fødsel til slakt som gir en slaktegris mer solgt. Dette utgjør 1079 kr 
mer per årspurke. Samtidig har SPF besetninger et redusert fôrforbruk hos rekrutter, purker, 
smågris og slaktegris. Reduksjonen i fôrforbruk hos slaktegrisen er den faktoren som betyr aller 
mest for kombinertprodusenten og dette utgjør 1620 kr per årspurke. Samlet SPF-effekt for en 
kombinert produsent har en marginalverdi på 3287 kr per årspurke.

Tabell 6 - Marginalverdier smågris

Tabell 7 - Marginalverdier kombinert

Endring konvensjonell til SPF SPF effekt Kr Kr per årspurke

Flere solgte smågris/årspurke 1 923 923

SPF tillegg smågris 28 35 963

Redusert fôrforbruk purker 5% FEn 90 4 320

Redusert fôrforbruk smågris 5 - 10% 
FEn 40 4 177

Mindre sykdom og medisin 90

SPF-effekt per årspurke 2472

Endring konvensjonell til SPF SPF effekt Kr Kr per årspurke

Økning 1 slaktegris mer 1 1079 1079

Redusert fôrforbruk purker  5% 68 3,54 320

Redusert fôrforbruk smågris 5-10% 40 4,42 177

Redusert fôrforbruk slaktegris 5-10% 467 3,47 1620

Mindre sykdom og medisin 90

SPF-effekt per årspurke 3287
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Slaktegrisprodusent
For en konsesjonsbesetning med slaktegris vil det bety mye å gå over til SPF. En SPF-smågris 
koster 35 kr ekstra i innkjøp, men på grunn av bedre produksjonsresultater tjener du inn igjen 
denne merprisen. Vi regner med 0,2 FEn per kilo tilvekst i redusert fôrforbruk ved overgang til SPF. 
Dette tilsvarer 62 kr per gris i sparte fôrkostnader. 

Legger vi sammen den økte inntjeningen med SPF og trekker fra SPF-tillegget på smågrisen blir 
det 51 000 kr som SPF-effekt for en konsesjonsbesetning. Du har i tillegg en rekke andre fordeler 
med SPF som det ikke er så lett å regne på, men som betyr mye i den daglige drifta. Du har en 
betydelig høyere tilvekst slik at du får lengre tomtid mellom hvert innsett. I tillegg har du langt 
mindre veterinær- og medisinkostnader og sykdom i besetningen. Med bedre dyrehelse blir det 
bedre dyrevelferd, og det trenger nødvendigvis ikke å måles i kroner og øre. 

Samtlige av de ti beste slaktegrisbesetningene i Ingris har SPF-status. Disse har en gjennomsnittlig 
dødelighet på 1,2 prosent, fôrforbruk 2,3 FEn per kilo tilvekst og tilvekst på 1175 gram per dag. 

Hvorfor og hvordan SPF
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Saneringskostnad  kr 1 196 108 

Årlig SPF-effekt  kr 341 336 

0 år -kr 1 249 933

1 år  kr 341 336 -kr 949 484

2 år  kr 341 336 -kr 635 515

3 år  kr 341 336 -kr 307 418

4 år  kr 341 336  kr 33 918 

Tabell 8 - Eksempel nedbetalingsplan, smågris

 L IKVIDITETSBEHOV OG TILBAKEBETALINGSTID

En omlegging til SPF vil gi et stort økonomisk løft for den enkelte produsent, men under selve 
saneringsprosessen er det mange utgifter samtidig som det blir stopp i inntektene i en periode. 
Derfor er det viktig at hver enkelt setter opp et likviditetsbudsjett for saneringsperioden og frem 
til puljene går som normalt igjen. Da med egne forutsetninger, antatte forbedringer og kostnaden 
på saneringen. Setter man opp et slik budsjett vet man til hvilken tid innbetalinger og utbetalinger 
skjer og man får oversikt over likviditetsbehovet. Det er derfor viktig å ha god dialog med banken 
både under planleggingen og gjennomføringen av saneringen. 

Under ser vi et eksempel på hva kapitalbehovet er hos en smågrisprodusent som legger om til SPF.

Smågrisprodusent 
For smågrisprodusenten i eksempel 3 ovenfor er selve saneringskostnaden på 1196000 kr. Den 
årlige SPF-effekten er beregnet til 2472 kr per årspurke. Med 138 årspurker tilsvarer det 341336 kr 
i årlig SPF-effekt. Hvis vi tenker at det er kun SPF-effekten som skal nedbetale saneringskostnaden 
+ årlig rentekostnad, så er denne investeringen nedbetalt etter bare 4 år.

Kombi- og slaktegrisprodusent 
For kombinertprodusenten i eksempel 5 ovenfor er selve saneringskostnaden på 712000 kr. Med 
53 årspurker har denne produsenten en årlig SPF-effekt på 172000 kr, tar vi med rentekostnaden 
i tillegg har kombiprodusenten nedbetalt sin investering på 5 år.  For slaktegrisprodusenten i 
eksempel 9 er det en saneringskostnad på 40 000 som vil være nedbetalt innen 10 måneder.
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Studieenhet 1 Hvorfor og hvordan SPF
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1. Se filmen «Hvorfor og hvordan SPF» på YouTube - Norsvin SA 
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter hvorfor SPF er viktig for norsk svineproduksjon

 b. Hvordan ser dere for dere svineproduksjonen på gården om 5 til 10 år? Diskuter hvilke tiltak som  
  vil kreves hos dere for å være med videre som svineprodusent.

 

2. Se filmen til «Erfaringer med SPF» på YouTube - Norsvin SA 
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter positive og negative erfaringer (både egne og de på filmen) ved overgang til SPF-produksjon

 b. Diskuter hvordan dere kan redusere tomtida, og om det kan være aktuelt å flytte avvent gris til  
  et annet grisehus, i forbindelse med sanering og overgang til SPF. Kan det være aktuelt med  
  samarbeid i et område? 

 c. Diskuter hvor mye hver av dere vil redusere fôrkostnadene dersom dere går over til SPF og  
  reduserer fôrforbruket med 0,2 FEn pr kg tilvekst for smågris og/eller slaktegris

 d. Diskuter hvilke erfaringer det er med salg av SPF-livdyr til konvensjonelle besetninger

Arbeidsoppgaver studieenhet 1
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Studieenhet 2 Planlegging og gjennomføring av sanering

 KREVER GOD PLANLEGGING

For å få til en vellykket og effektiv sanering til SPF er en avhengig god planlegging. Det kreves 
nøyaktig planlegging og kartlegging av utfordringer som kan dukke opp i saneringsprosessen.  
De som har vært igjennom en sanering sier at planlegginga tar minst ett år - gjerne to. Ofte 
brukes et halvt år bare til å modne tanken på å skulle sanere. 

Det er viktig å kartlegge hvilke smittestoffer som finnes i grisehuset når en planlegger sanering. 
Det er forskjell på å sanere etter offentlig pålegg slik som ved MRSA og å sanere for å oppnå 
SPF-status. SPF-sanering er en enklere prosess og det er sannsynligvis ikke nødvendig å demontere 
innredning og gjødselrister dersom dette er helt og funksjonelt. Det er hvilke smittestoffer du har 
i fjøset som avgjør om du må ta opp gjødselrister i forbindelse med vask og desinfeksjon eller 
ikke. For eksempel kan dysenterismitte kreve en mer omfattende rengjøring av gjødselrister. Slitte 
betonggulv med sprekker og ru overflate kan være vanskelig å få helt rene og i slike tilfeller bør 
en vurdere nytt toppdekke. Rustne rørinnredninger og ødelagte bingeskiller er vanskelig å få 
rengjort og må ofte skiftes ut. Glatt treverk kan rengjøres og desinfiseres. Dersom det er behov 
for vedlikehold og oppgradering av bygninger og inventar må dette tas med i planleggingen av 
saneringen både tidsmessig og økonomisk.

For å sikre en effektiv vask, desinfeksjon og opptørking bør selve saneringen gjennomføres i 
sommerhalvåret. Saneringen bør gjennomføres så raskt som mulig etter at huset er tømt for gris. 
Altsom trengs i forbindelse med saneringen må derfor være på plass før saneringen starter.

I forbindelse med en sanering er det viktig å knytte til seg gode rådgivere og etablere et team. Et 
slik team bør typisk bestå av bonden som skal sanere, eventuelle ansatte, rådgiver på drift og 
helse, veterinær, økonomisk rådgiver og bank. Teamet er viktig i planleggingen av saneringen, 
fungerer som diskusjonspartner, stiller spørsmål og er med på å løse utfordringer underveis. 
Sanering innebærer en stopp i produksjonen og koster penger slik at det er viktig at finansiering 
er på plass før en starter. Selve saneringen med vedlikehold, vask og desinfeksjon er mye jobb og 
det er viktig å planlegge med nok arbeidshjelp og gjøre avtaler om dette i god tid.

Planlegging av sanering

Må en rive ut all innredning og ta opp gjødselristene ved sanering?

Nei – ved sanering for APP er det ikke nødvendig å demontere innredning som er 
hel og ta opp gjødselrister
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Forslag til utstyrsliste:
• Høytrykksvasker med varmt vann

- Skumleggingslanse 
- Kort lanse 
- Lang lanse til vanskelig tilgjengelige steder 
- Rørspylingsslange

• Såpe og desinfeksjonsmiddel
• Tåkeleggingskanon til desinfeksjon
• Varmekanon eller tilsvarende varmeovner
• Container til alt avfall
• Stillas/lift til rengjøring av utilgjengelige plasser og rehabiliteringsarbeider
• Smittefritt lager utenfor driftsbygning
• Friskluftsmaske som beskytter øyne, nese og munn. Til beskyttelse av resten av  
 kroppen behøves vanntett dress og hansker til beskyttelse under arbeid

Puljeplan
Det er helt nødvendig å få satt opp en puljeplan for den nye besetningen etter saneringen. 
Puljeplanen er styrende for mange av hendelsene i arbeidsplanen i forbindelse med saneringen.  
I puljeplanen får en god oversikt over hendelser i grisehuset framover som brunststimulering, 
innkjøp av dyr, bedekning, grising, avvenning, levering av smågris, innsett og levering av slaktegris. 
Både Ingris og slakteriene har verktøy for å lage puljeplaner. I forbindelse med en sanering er  
det naturlig å få hjelp av rådgiver til å sette opp og kvalitetssikre puljeplanen. Puljeplaner lages 
både for smågris- og slaktegrisbesetninger. Puljeplaner er beskrevet i Norsvins studiehefte  
fra 2016 «Jobb smart – tid spart».

Eksempel på puljeplan fra Ingris

Kilde: Animalia

Puljenr. Bedekning Inn på fødeb. Grising Avvenning Salg/flytt smågris Tøm slakt. avd.

Basis 109 115 33 65 145

1 01/11/2019 18/02/2020 24/02/2020 28/03/2020 29/04/2020 18/07/2020

2 20/12/2019 07/04/2020 13/04/2020 16/05/2020 17/06/2020 05/09/2020

3 14/02/2020 02/06/2020 08/06/2020 11/07/2020 12/08/2020 31/10/2020

1 02/04/2020 20/07/2020 26/07/2020 28/08/2020 29/09/2020 18/12/2020

2 21/05/2020 07/09/2020 13/09/2020 16/10/2020 17/11/2020 05/02/2021

3 16/07/2020 02/11/2020 08/11/2020 11/12/2020 12/01/2021 02/04/2021

1 02/09/2020 20/12/2020 26/12/2020 28/01/2021 01/03/2021 20/05/2021

2 21/10/2020 07/02/2021 13/02/2021 18/03/2021 19/04/2021 08/07/2021

3 16/12/2020 04/04/2021 10/04/2021 13/05/2021 14/06/2021 02/09/2021

1 02/02/2021 22/05/2021 28/05/2021 30/06/2021 01/08/2021 20/10/2021

2 23/03/2021 10/07/2021 16/07/2021 18/08/2021 19/09/2021 08/12/2021

3 18/05/2021 04/09/2021 10/09/2021 13/10/2021 14/11/2021 02/02/2022
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Arbeidsplan
I forbindelse med en sanering er det som oftest mange personer involvert, det er mange arbeids-
oppgaver som er avhengig av hverandre og som må koordineres. Får å sikre at alt som må gjøres 
i forbindelse med en sanering blir gjort og til riktig tid et det nødvendig å sette opp en detaljert 
arbeidsplan med tidsfrister. Hvilke tiltak som er nødvendige hos hver enkelt avhenger av hvilken 
sjukdom det skal saneres for og den enkelte driftsbygning. Derfor er det viktig å få med seg 
rådgivere med erfaring fra sanering til å sette opp en individuell saneringsplan.  

Punkter som kan være med i en slik arbeidsplan er: 

• Bestilling av livdyr eller behandling av eksisterende besetning

• Oversikt over bygningsmessige utbedringer og endringer

• Bestilling av materiell, håndverkere og annen hjelp

• Tømming av fjøs

• Tomtid

• Evt. leie av parallelt grisehus for å redusere tomtid

• Renovering og bygningsmessige endringer

• Rengjøring

• Vaskekontroll

• Desinfeksjon

• Mottak av livdyr

Eksempel på arbeidsplan:

Planlegging og gjennomføring av sanering

Uke i prosess Kalenderuke Dato Framfôring Fødeavdeling

1 10 09. Mars Siste grising  
gammel besetning

2 11 16. Mars Tømme

3 12 23. Mars Vask

4 13 30. Mars Vask

5 14 6. April Vask 
Bytte bingeskiller

6 15 13. April Vask Avvenning 
Avvente dyr flyttes

7 16 20. April Vask Vask

8 17 27. April Vask 
Tømme gjødselrenne

Vask 
Tømme gjødselrenne

9 18 4. Mai Vaskekontroll 
Desinfeksjon

Vaskekontroll 
Desinfeksjon

10 19 11. Mai Gassing Gassing

11 20 18. Mai Kalking Kalking

12 21 25. Mai Flytte inn SPF-purker

13 22 1. Juni

14 23 8. Juni Første grising SPF
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9. mars

18. mai

25. mai

8. juni

13. april

4. mai

11. mai

Siste grising av  
gammel besetning
Oppstart grovvask  

av tomme rom
Hus tømmes

Avvenning siste pulje  
gammel besetning

Siste dyr ut
Avvente dyr flyttes
Vasking av alle rom

Vaskekontroll 
Desinfeksjon

Ekstern kontroll av vask
Vasking ferdig
Desinfeksjon

Opptørk

Gassing
Gass desinfeksjon

Kalking
Kalke alle flater i grisehøyde

Flytte inn SPF-purker
Sanering fullført

Første grising SPF

Eksempel på visuell tidslinje ved sanering
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Bestilling av livdyr
I forbindelse med sanering må en tenke igjennom hvordan man vil rekruttere. Skal en gå for 
innkjøpsrekruttering eller egenrekruttering av purker framover? Skal det kjøpes inn småpurker, 
bedekningsklare eller drektige purker? Skal livdyrene komme direkte fra selger til det sanerte huset 
eller skal det leies et grisehus hvor de skal være parallelt med at sanering foregår?

Innkjøp må planlegges og avtales med den som skal levere den nye besetningen i god tid. Ofte skal 
det kjøpes inn drektige purker som skal passe inn i puljene i besetningen etter saneringen. For å få 
til dette er det nødvendig å ha god kommunikasjon med den som skal levere SPF-livdyrene. Det er 
viktig å huske på at det er ulovlig å transportere drektige purker de to siste ukene før forventet 
grising. I slaktegrisbesetninger blir det snakk om å tilpasse innsett i forhold til puljeplanen til 
SPF-smågrisbesetningen en inngår avtale om fast leveranse med. 
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 VASK OG DESINFEKSJON

Når grisehuset er tømt for gris starter den store jobben med rengjøring og desinfeksjon. Dette er 
arbeidskrevende slik at det kan være behov for å leie inn hjelp til dette. Det er også vaskefirmaer 
som kan leies inn for å ta seg av hele vaskejobben. Animalia har laget et veiledningshefte om vask 
og desinfeksjon av grisehus. Heftet som i detalj beskriver god rengjøring og desinfeksjon av grisehus 
finner du på animalia.no/no/Dyr/svin/smittebeskyttelse/vask-og-desinfeksjon-av-grisehus

De viktigste trinnene i vask og desinfeksjon er:
• Tørrengjøring

- Fei og skrap bort alt synlig støv og skitt på gulv, vegger, tak og innredning 
- Bruk kost, støvsuger, løvblåser, skrape eller lignende 

• Våtrengjøring

- Bløtlegg med kaldt vann  
-NB! Virketid 3-4 timer med >70 % luftfuktighet 

• Grovspyling

- Skyll bort skitt

•  Påføring av såpe

-Bruk fortrinnsvis skum- eller geledannende såper 
-Rekkefølge: 1. Gulv - 2. Vegg - 3. Tak  
-Følg såpens anbefalte virketid (15-30 minutter) 
-Det er klart for spyling når skummet blir brunaktig og begynner å sige 
-Spyl med høytrykksspyler (under 140 bar) med vanntemperatur på opptil 50°C fra tak og nedover mot gulv 
-Gjenta de to foregående punktene dersom ikke alt av skitt er fjernet 

•Reparasjoner 

-Reparasjoner og vedlikehold av innredning og tekniske installasjoner bør skje etter våtrengjøringen  
 og før desinfeksjonen 

•Desinfeksjon 

-Velg et kombinasjonspreparat, og gjennomfør desinfeksjonen når temperaturen er over 5°C

•Tomtid og opptørking

- Luftfuktigheten må være under 60 % 
- Opptørkingen testes ved å legge plast på gulvet i 30 minutter. Dersom det oppstår kondens på plasten,  
  er det behov for lengre tørketid

•Kalking

- Foretas etter vask og desinfeksjon – like før oppvarming og klargjøring for dyr.

- Hydratkalk utblandet i vann (15 kg kalk per 100 liter vann) sprøytes på alle overflater fra  
  dyrehøyde og ned – vegger, gulv og gjødselrister.

- Samme kalkblandingen anbefales til vakumrenner. La blandingen virke i ca. 30 minutter og pump  
  gjerne rundt om mulig. Til slutt tømmes rennene og det skal ikke skylles med vann etterpå.

- Kalka overflater må tørke i minimum 24 timer før dyrene settes inn for å unngå sviskader i hud.

- Til gjødselkanaler og -kjellere anbefales 50 kilo tørr hydratkalk per kubikkmeter vaskevann/restgjødsel. 

Studieenhet 2

Gjennomføring av sanering

Kilde: Animalia – Trinn for trinn – vask og desinfeksjon i grisehuset og Ø-Vet
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Tak med pustende himling vaskes og/eller støvsuges på dyrerommet-siden. Husk å vaske luftventiler 
og vifte. Under dørene til grisebingene samler det seg ofte møkk slik at dørene bør tas av og snus 
for å komme til med høytrykksspyleren. Det skal vaskes både før og etter eventuelle bygningsmessige 
tiltak. Fôranlegg og tanker tømmes og rengjøres. Alt løsøre i alle rom som saneres må enten kastes 
eller gjøres skikkelig rent og desinfiseres. Husk også på møbler og andre ting på kontoret. Klær og 
støvler som tidligere har vært brukt i grisehuset må kastes eller vaskes ved minst 60°C. Kalking 
gjøres etter at desinfeksjon er utført og tørket godt opp. Kalken renner godt inn i sprekker og ned 
innimellom spaltene og sørger for en ekstra desinfiserende og uttørkende effekt.

Ved vask og desinfeksjon av grisehus utsettes du for støv, kjemikalier og potensielt sjukdoms- 
fremkallende bakterier og virus. Bruk alltid beskyttelsesutstyr.

Er det er umulig å sanere til SPF dersom en har pustende himling i grisehuset?
Nei – taket støvsuges fra dyrerom-siden og rommet desinfiseres med gass 
etter rengjøring.
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Vaskekontroll
Etter at huset er grundig vasket, men før desinfeksjon anbefales det at en rådgiver med erfaring fra 
saneringer kommer og kontrollerer at vasken er godt nok gjennomført og at all skitt og biologisk 
materiale er borte fra grisehuset. Den eksterne vakekontrollen sikrer at en får ut alt av bakterier.

Animalia har laget et skjema for vask- og desinfeksjonskontroll av grisehuset ved rengjøring og 
sanering. Skjemaet som kan brukes både til dokumentasjon, intern og ekstern kontroll finner du  
på animalia.no, eller ved å scanne QR koden.

Tomtid
Etter at grisehuset er vasket, desinfisert og tørket i forbindelse med sanering må det stå tomt i mist 
tre uker før nye og rene SPF dyr settes inn. Denne tomtida er en viktig for å sikre at alle smittestoff 
blir borte – disse liker seg dårlig når det er tørt og varmt.

Gjødsellager
Gjødselrenner må tømmes både før og etter vasking. Etter desinfeksjon skal gjødselrenner fylles av 
vann og hydratkalk. Etter at dette har fått virke en stund tømmes blandingen ut i gjødsellageret.  
Er det gjødselkjeller under grisehuset må denne tømmes i saneringsprosessen. Gjødselkummer på 
utsiden av fjøset er det ikke nødvending å tømme i forbindelse med saneringen.

Endringer i og rundt bygninger
Fugler og gnagere er potensielle smittebærere. Disse dyrene skal ikke inn i grisehuset etter sanering. 
Det er viktig at det er helt tett mellom golv, grunnmur og veggelementer. Kontroller og tett 
eventuelle glipper med silikon. For å lette skadedyrbekjempelsen og redusere smittefaren er  
det viktig at det er ryddig og ingen vegetasjon langs fjøsveggene. Etter en sanering er det viktig  
å holde god orden og ha gode systemer og rutiner både inne i og utenfor grisehuset. Hunder og 
katter skal ikke  inn i grisehuset etter sanering.

Leie grisehus
Dersom en går for en løsning med å leie et grisehus for å bygge opp SPF-besetningen samtidig 
som utslakting av gammel besetning og rengjøring av eget grisehus foregår må dette huset være 
rengjort og desinfisert på samme måte før SPF dyra settes inn. I perioden hvor en har både et rent 
og et urent grisehus må en være svært nøye med smittebeskyttelsen i fjøset med SPF griser.
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1. Se filmen «Planlegging av sanering» på YouTube - Norsvin SA.  
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter hvem en bør involvere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av sanering til SPF 

 b. Diskuter hvorfor en sanering til SPF krever lang og god planlegging

 c. Diskuter hvilke punkter en plan for sanering til SPF bør inneholde 

2. Se filmen «Vask og desinfeksjon ved sanering» på YouTube - Norsvin SA.  
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter hva som må demonteres og hvilke bygningsmessige endringer en må gjøre ved  
  sanering til SPF

 b. Diskuter hvordan vask og rengjøring i forbindelse med sanering til SPF skal gjennomføres og  
  hvordan en vet om det er rent nok

 c. Diskuter hvordan desinfeksjon ved sanering til SPF skal gjennomføres

Arbeidsoppgaver studieenhet 2
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 L ITEN FORSKJELL I  DAGLIG DRIFT

SPF løser ikke alle utfordringer i produksjonen. Godt stell, gode systemer og rutiner er fortsatt 
avgjørende for å oppnå gode resultater. Når vi snakker med svineprodusenter som har gått over til 
SPF så forteller de at det ikke er så stor forskjell i den daglige drifta om en har SPF eller konvensjonell 
helsestatus. Det som trekkes fram som endring er at det er et systemskifte og litt mer fokus på 
smitteforebygging. Mange har hatt gode rutiner for smitteforebygging tidligere også og forteller  
at det egentlig ikke er så store forskjellen der heller ved overgang til SPF. 

Fôring
SPF-dyr har potensiale for svært god tilvekst og lavt fôrforbruk slik at det er viktig å ta høyde for 
det i fôringen. Det kan derfor være lurt å få hjelp av en fôringsrådgiver i forbindelse med overgang 
til SPF slik at en sikrer at dyra får i seg det de har behov for av energi, protein, aminosyrer, vitaminer 
og mineraler. Riktig fôring, god nok tilgang på vitaminer og mineraler er viktig for å utnytte 
grisenes potensiale og unngå at grisene får problemer med beina. Griser som vokser fort trenger 
også mye vann slik at vanntilførsel er viktig.

Faste avtaler
Innkjøp av dyr fra mange besetninger øker sannsynligheten for helsemessige utfordringer og gjør 
det vanskeligere å planlegge produksjonen. Det beste er å kjøpe livpurker og smågris fra en eller 
kanskje to faste besetninger. Mange har i en årrekke hatt faste avtaler om levering og kjøp av dyr 
etter puljeplaner. I disse avtalene er tidspunkt for omsetning og antall griser avtalt for lang tid  
framover. Smågris i spot-marked blir en stadig mer krevende øvelse. Ved overgang til SPF blir du 
mer attraktiv som livdyr- og smågrisleverandør. Om du ikke allerede har faste avtaler er overgang  
til SPF en gylden anledning til å få dette på plass både for smågris- og slaktegrisprodusenter.  
Det er slakteriene som administrerer avtaler mellom besetninger og de er behjelpelige med å finne 
besetninger som passer sammen med hensyn til produksjonssystem, kapasitet og geografi.

Studieenhet 3 Drift med SPF

SPF løser ikke alle utfordringer i produksjonen. Godt stell, gode systemer og  
rutiner er fortsatt avgjørende for å oppnå gode resultater.

Drift med SPF
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 SMITTEFOREBYGGING 

Smitteforebyggende tiltak har som mål å hindre at smitte kommer inn i besetningen.  

Fra utlandet er vi blant annet redd for å få inn: 
• Afrikansk svinepest 

• PED - gir tarmsykdom, høy dødelighet

• PRRS - gir reproduksjonsproblemer og luftveislidelser

• Ekte svineinfluensa 

• Antibiotikaresistente bakterier - MRSA

Alle disse kan smitte via klær, sko og utstyr og har store konsekvenser for både den enkelte 
produsent og samfunnet.

Hvis du har vært i utlandet og vært i kontakt med klauvdyr (f.eks storfe, sau, svin) eller fjørfe skal 
du ikke ha kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge før det har gått 48 timer. Dette gjelder selv 
om dyrene du var i kontakt med i utlandet så ut til å være friske. Dersom du derimot har vært  
i et land eller område med en pågående meldepliktig dyresjukdom (f.eks. afrikansk svinepest) 
anbefales det å vente minst 72 timer før du har kontakt med klauvdyr eller fjørfe i Norge. 

Foreta alltid grundig kropps- og hårvask før du går inn i grisehuset. Bruk aldri samme sko og  
klær som har vært brukt i utlandet. Det er også et krav i forskrift om at de som har vært i en 
risikosituasjon må bruke  hansker, munnbind og hodeplagg i grisehuset inntil negativ MRSA-test 
foreligger. Dette kravet gjelder alle svinebesetninger.

Fra andre besetninger i Norge er vi redd for å få i inn:
• Dysenteri 

• Salmonella

• APP 

• LA-MRSA

• Nysesjuke

Disse kan alle smitte mellom fjøs ved direkte kontakt via klær og sko.

Konsekvensene ved å få inn smitte i grisehuset er: 
• Sykdom og nedsatt dyrevelferd

• Produksjonstap

• Får ikke omsatt smågris/ livdyr

• Restriksjoner på slaktelevering

• Kostbar sanering

Smittestoff trives i fuktig miljø og lever lenge i passe kjølige forhold. De misliker varme, tørke og 
UV-stråler, og liker dårlig såpe og desinfeksjonsmidler.
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Smittesluse
De fleste svineprodusenter har hatt fokus på smitteforebygging i lang tid og derfor er det ikke  
så store endringene som skal til ved overgang til SPF. Det er viktig at en har gode rutiner og en 
funksjonell smittesluse som både besetningens egne folk og besøkende bruker når de skal inn  
i grisehuset. Alle som skal inn i grisehuset må skifte til besetningens sko og klær, samt vaske 
hender. Besøkende bør også bruke hansker, munnbind og hodeplagg. Smitteslusa i inngangspartiet 
skal ha et tydelig skille mellom uren og ren sone.

Skillet mellom de to sonene skal være en fast, minst 20 cm høy tett terskel som markerer grensen 
mellom ren og uren sone. Terskelen hindrer urenheter på gulvet å passere fra det urene til det 
rene området. Smitteskille skal ha tette vegger på hver side. På hver side av det faste skille mellom 
sonene bør det være en rist hvor en kun trår med sokker - sko skal aldri opp på rista. Smitteskillet 
skal ha en hylle som kan nås fra både ren og uren sone. Slusen skal ha håndvask med varmt og 
kaldt vann og det skal alltid være rent og ryddig. Den urene sonen starter like innenfor ytterdøra 
og her skal det være plass for å henge av seg yttertøy. Utesko må settes like foran smitteskillet slik 
at du kan trå rett opp på rista. Det kan med fordel være sluk i denne delen av slusa for å lette 
renholdet. Den rene sonen er innenfor smitteskillet. Besetningens klær og sko skal være lett 
tilgengelige i den rene delen av slusa. Det bør også være sluk i denne delen av slusa slik at det  
er lett å gjøre rent. 

SPF-besetninger bør også ha dusj og omkledningsrom i tilknytning til smitteslusa slik at besøkende 
kan dusje seg inn og ut av besetningen. Besetningens egne folk trenger ikke dusje seg inn i fjøset 
hver gang. Man må alltid vurdere smitterisiko. Har en vært på steder der det kan være fare for  
å trekke med seg smitte hjem, for eksempel på møte sammen med andre husdyrprodusenter, 
anbefales det å dusje før du går inn i grisehuset. Dusj-sluse gir mulighet til å ta inn personer  
som må inn i besetningen med større sikkerhet enn uten dusj og er en ekstra sikkerhet i perioder 
med sykdomsutbrudd.

Avtal planlagte besøk av veterinær til blant annet kastrering og vaksinering i god tid slik at den 
kan legge opp ruta si slik at SPF-besetninger besøkes på tidspunkt hvor det er lenge siden siste 
besøk i en annen svinebesetning. Dyrlegekofferten skal stå igjen i smitteslusa og det en fordel om 
besetningen selv har det meste av det utstyret veterinæren trenger. Besetningen bør også ha eget 
vanlig verktøy. Det anbefales at det som må tas inn av verktøy, utstyr, medisiner og sæd-doser 
vaskes over med desinfeksjonsmiddel. 

Studieenhet 3 Drift med SPF

Må de som har SPF dusje hver gang de skal inn i grisehuset?

Nei – besetningens egne folk må bare dusje seg inn dersom de har vært på  
steder som innebærer risiko for å trekke med seg smitte.
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Eksempel på funksjonell smittesluse med dusjmulighet:

Inn

Ren sone

Til dyr

DusjOmkledning Omkledning

Uren sone Smittesluse

Håndvask
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Besøk i grisehuset
SPF er ikke noe hinder for å ta imot besøk i grisehuset. Barnehage- og skolebesøk bør planlegges 
i god tid. Gi informasjon på forhånd om at de ikke kan ha vært i utlandet og må ha rene klær og 
sko. Ha gjerne parkeringsplass litt unna fjøset. Hodeplagg eller hårnett og munnbind tas på i uren 
sone. Ta på engangsdresser eller andre rene kjeledresser. En og en går over skillet mellom ren og 
uren sone og tar på skoovertrekk. Alle vasker og desinfiserer hendene og tar på hansker.

Smitterisikoen er større med besøk av andre bønder, veterinær og håndverkere. Vær tydelig på 
dine rutiner for smittebeskyttelse og ha en ryddig sluse, så tar alle besøkende smittebeskyttelsen 
din på alvor.

Skal du på besøk hos andre svineprodusenter så skift både før og etter fjøsbesøk, og bruk 
selvfølgelig slusa som andre besøkende.

Utlasting
Et annet sted en skal være nøye med smitteforebygging er ved levering av slakt. Ved SPF er det 
viktig å sørge for at det kommer ren og tom dyrebil. Ha gode utlastingsforhold med utlastings-
rampe og gjerne utlastingsrom slik at det blir avstand mellom husdyrrommet og dyrebilen. Du  
må drive dyrene ut på rampa og sørge for at dyrebilsjåføren aldri kommer over «streken». Det er 
viktig at rampa og området rundt den rengjøres og desinfiseres med kalk hver gang du har hatt 
besøk av slakteribilen. 

Enkelte SPF-besetninger velger et ekstra sikkerhetstiltak ved å ikke ha dyrebilen inn på tunet.  
De kjører selv grisene et stykke unna fjøset hvor de møter dyrebilen og laster om dyra. I slike tilfeller 
må den interne transporten rengjøres.

Etter hvert som det blir flere og flere SPF-besetninger reduseres faren for smitte mellom besetninger 
og ved transport.

Kadaverbilen representerer en stor smitterisiko og bør ikke slippes inn på gårdsplassen. Kadaver 
bør oppbevares i tette kasser og kjøres bort fra fjøset slik at kadaverbilen kan hente dem der.

Drift med SPF

Kan en ta imot besøk i en SPF-besetning?

Ja – det kan en dersom de besøkende bruker smitteslusa og følger besetningens 
regler for smittebeskyttelse
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Mottak av livdyr
Livdyr og smågris bør ikke tas inn på samme sted som det leveres slakt. Generelt er det ikke 
nødvendig med karantene for innkjøpte dyr, men formeringsbesetninger og andre store besetninger 
bør det vurdere å ha egen karantene hvor innkjøpte livpurker står noen uker etter ankomst.

Andre smitteveier
Vær oppmerksom på luftsmitte. Hold fugler ute av grisehuset, vekk fra fôrsilo og lager for grovfôr 
og strø. Hunder og katter skal holdes ute av grisehuset. Det er viktig å ha gode rutiner for 
gnager- og fluebekjempelse, og en avtale med et profesjonelt firma er ofte en fordel. Et godt 
tiltak for å unngå gnagere er å fjerne vegetasjon langs veggene og gruse eller legge fast dekke 
inntil veggene.

Ultrafiolette stråler fra sol dreper det meste av smittestoff, men unngå å bruke halm, høy og silo 
fra arealer der det et er spredd grisemøkk fra besetninger som ikke er SPF.

Verktøy og annen redskap som har vært i andre grisehus skal være rent og desinfisert før det kan 
tas inn. Unngå å ha felles utstyr med andre svineprodusenter; for eksempel drektighetsscanner, 
vaskerobot og maskiner til gjødselhåndtering. Dersom utstyr likevel tas inn må det vaskes, 
desinfiseres og hvis mulig pakkes i plast, før bruk hos deg. 

Studieenhet 3
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 TESTINGSREGIME VED KONVERTERING TIL  SPF

Helsetjenesten for svin har utarbeidet to ulike testingsregimer tilpasset de to metodene for 
konvertering. Testingsregimet er basert på det danske SPF-SuS-systemet. 

Uten bytte av besetning
Det ene testingsregimet er utarbeidet med tanke på besetninger som konverterer uten bytte av 
besetning og dermed har kjent helsestatus som utgangspunktet. Testingsregimet tar ca. 18 
måneder fra første prøveuttak til eventuell SPF-godkjenning. Analyser for APP, svinedysenteri og 
nysesjuke skal hver tas ut sju ganger. Prøver uttatt i forbindelse med det nasjonale overvåkings-
programmet analyseres for smittsom grisehoste en gang i løpet av denne perioden. 

I tillegg skal besetningsveterinæren utarbeide fire besøksrapporter hvor bl.a. klinisk frihet for skabb 
erklæres. Utbrudd av nysesjuke oppstår som oftest i vinterhalvåret. Minst tre av prøveuttakene for 
nysesjuke skal derfor gjøres i perioden oktober til og med mars.

Når prøvene er analysert uten funn av de ulike agens oppnår besetningen SPF-status. I besetninger 
der det tidligere er blitt analysert prøver for de aktuelle agens, vil Helsetjenesten for svin i samarbeid 
med varemottaker og Norsvin i avlsbesetninger, gjøre en skjønnsmessig vurdering basert på de 
analyseresultater som foreligger, og foreslå et alternativt testingsregime.

Bytte av besetning
Ved konvertering med skifte av besetning følges et mindre omfattende testingsregime. I henhold 
til dette regimet går det ca. fire måneder fra første prøveuttak til eventuell SPF-godkjenning. 
Første prøveuttak er avhengig av når man har dyr tilgjengelig i de aktuelle aldersgruppene.  
Prøver skal kun tas fra griser født i besetningen etter sanering, dvs. tidligst fire måneder etter 
første grising når man kjøper inn purker fra annen SPF-besetning.

Detaljer om testregime ved sanering og helseovervåking i SPF-besetninger finner du på animalia.no

Drift med SPF

Prøvetaking og dokumentasjon
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 HELSEOVERVÅKNING AV SPF-BESETNINGER 

Det er Helsetjenesten for svin, Animalia som har utarbeidet et opplegg for testing,  
godkjenning og helsekontroll i besetninger som ønsker SPF-status. Informasjon om dette  
finner du på animalia.no/spf

For å kvalitetssikre og opprettholde SPF-statusen må alle SPF-besetninger ta ut prøver som 
bekrefter friheten for de aktuelle agens med jevne mellomrom. Ved innkjøp av dyr er det  
svært viktig å be om dokumentasjon for at prøver er tatt ut når de skal og at ingen er positive  
i selgerbesetningen. Avlsbesetninger har tettere oppfølging og strengere krav til overvåkning og 
prøvetaking enn bruksbesetningene. I avlsbesetningene skal det tas ut prøver for APP tre ganger 
årlig, og prøver for nysesjuke og svinedysenteri tas ut en gang per år. I bruksbesetningene skal  
det tas ut prøver hvert andre år for alle tre bakteriene.  Prøvetaking i SPF-besetninger skal  
dokumenteres i Helsegris.

Smittevernplan
Den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft i 2018 har krav om at alle dyreholdere i nærings-
retta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutiner skal beskrives i en skriftlig plan. 

Planen skal omfatte hele driftsopplegget og skal blant annet beskrive hvordan:
• Dyr tas inn og ut av dyreholdet

• God dyrehelse sikres ved livdyrkjøp

• Mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres

• Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår, med særlige krav til veterinærer og  
 andre som er tilknytta eller i mulig kontakt med andre dyrehold

• Kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes

• Fôrhygiene, (vanningsanlegg,) strø, redskap og utstyr sikres

• Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig

• Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten  
 av tilholdsrom for dyr kan reduseres

Planen skal følges av en plantegning over dyre- og persontrafikken. Dyreholdere skal sikre at alle 
som arbeider i besetningen, kjenner og følger smittevernplanen. Smittevernplanen skal oppdateres 
årlig og legges fram når Mattilsynet ber om det.

I utarbeidelsen av smittevernplanen er det viktig å tenke nøye gjennom hva smittestoffer er og 
hvordan de sprer seg, hvordan dyreholdet er organisert, hvor dører og porter er plassert, hvem 
som passerer åpningene og hva de gjør når de passerer. Når utgangspunktet er en frisk besetning 
i kontrollerte omgivelser, er dette den rene sona. Smittestoffene kan komme til gårds med folk og 
dyr, kjøretøy, redskap og utstyr. Fra gårdstun, traktorhytte og støvler kan bakterier og virus flytte 
seg inn til dyra, hvis man ikke gjør noe for å stoppe dem. 
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De som har gjennomtenkte og gode rutiner fra før har en overkommelig skrivejobb å gjøre for  
å oppfylle kravet om smittevernplan. De som ikke har tenkt så nøye gjennom rutinene sine, har 
nå en god mulighet til å få på plass nødvendige tiltak, forbedre smittevernet på gården og 
redusere risiko for trøbbel, kostnader og mistrivsel som følger med smittsomme dyresykdommer. 
Rådgivere og veterinærer kan bistå i utformingen av smittevernplan. Animalia utvikler et kurstilbud 
som vil tilfredsstille både kunnskapskravet og krav om smittevernplan. Opplæringen vil skje i form 
av e-læring, altså nettbaserte kursmoduler, og gjennomført kurs vil også generere en smittevernplan 
for dyreholdet. KSL har flere hjelpedokumenter som plakat for plantegning over dyre- og person-
trafikk, mal for smittevernplan og skjema for egenerklæring ved flytting av dyr og veiledning for 
smittevernplan fra Mattilsynet tilgjengelig for nedlastning ved QR koden til venstre, eller matmerk.no

 NYTT KUNNSKAPSKRAV OM DYREHELSE FRA 2020

Men smittevernplan er ikke det eneste som må på plass. Et sentralt tiltak i den nye forskriften er 
at alle som ikke er agronomer eller har husdyrfaglig utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå 
skal ta et kurs i dyrehelse. De som har gjennomført modulkursene til Norsvinsskolen de siste årene 
har godkjent kompetanse. Kurset i dyrehelse skal gi oppdatert kunnskap om sykdommer hos dyr, 
sykdommer som kan spres mellom dyr og mennesker og forebyggende tiltak mot smittespredning 
og utvikling av antibiotikaresistens. Kursdeltagerne vil også lære om sammenhengen mellom 
dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse. Dette kunnskapskravet trer i kraft 1. Januar 2020.

Ved overgang til SPF må man ta stilling til rekrutteringsstrategi. De ulike måtene å rekruttere på  
er forskjellige når det gjelder:

• Avlskvalitet og avlsmessig etterslep i forhold til foredlingsbesetningene

• Krysningsfrodighet

• Variasjon i rasekombinasjoner både hos purker, smågris og slaktegris og  
 dermed i egenskaper hos disse.

• Kostnader 

• Risiko for smitte

Drift med SPF

Rekruttering
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 AVL-  OG HELSEPYRAMIDEN

Avl- og helsepyramiden består av ca 30 foredlingsbesetninger, ca 50 formeringsbesetninger,  
ca. 900 bruksbesetninger med smågrisproduksjon (smågris- /kombinertbesetninger) og ca. 1000 
slaktegrisbesetninger. Avl- og helsepyramiden er designet med tanke på at bruksbesetningene skal 
ha størst mulig gevinst av avlsarbeidet og best mulig helsestatus. Avl- og helsepyramiden ivaretar 
tre viktige forhold:

Avlsfremgang skapt i toppen av pyramiden kommer raskest mulig vanlige  
bruksbesetninger til gode. Foredlingsbesetningene har som hovedmål å sikre størst mulig 
avlsmessig framgang. De aller beste purkene blir mødre til neste generasjon i foredlings- 
besetningene, søstrene til disse purkene blir solgt til formeringsbesetningene. Både foredling 
og formering er rene landsvinbesetninger, og de har fokus på avlsverdi og kvalitet på livdyr.

Gjør det mulig å ha bare én type purke (TN70) og én type slaktegris i bruksbesetningene.
Når bruksbesetningen kjøper alle sine purker fra en formeringsbesetning, vil alle purkene være 
rene TN70 purker. Dersom man bruker kun en farrase, så vil alle grisunger i bruksbesetningen 
være samme trerasekrysning. Dette gir lik genetikk på alle purker (ZL) og alle slaktegriser (eks. 
DDZL), og det gir også 100 prosent krysningsfrodighet (heterosis) hos både purker og avkom. 
Lik genetikk gir jevnere gris, og heterosis gir bedre produksjon. Dette er en stor fordel for 
fôring og management både hos smågris- og slaktegrisprodusent. Spesielt i Norge med 
relativt små besetninger er det en fordel med kun en purkerase. Det kan være uheldig med 
felles oppstalling av ulike purkeraser.

Avl- og helsepyramiden er designet for å ivareta og forbedre svinehelsa. 
Avlsbesetningene må forholde seg til et eget helse- og hygienereglement som skal bidra til  
å opprettholde god helsestatus. Alle avlsbesetninger (foredling og formering) blir overvåket, 
og det tas jevnlig prøver som skal sikre at man raskt oppdager eventuell ny smitte. Dyr kan 
bare selges nedover i denne pyramiden, aldri oppover. Livdyrhandel mellom bruksbesetninger 
utgjør en stor fare for spredning av sjukdommer og frarådes på det sterkeste. 

Gjennom Norsvins krav til SPF i alle foredlingsbesetninger fra 2024, sikres tilgang til SPF-livdyr til 
formeringsbesetningene, som i sin tur kan sanere og tilby SPF-livdyr til bruksbesetningene. Dette 
skal sikre bruksbesetningene tilgang på gode livdyr med høy helse- og avlskvalitet. 

1

2

3
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Foredlingsbesetningene
Foredlingsbesetninger er besetninger som ligger i spissen avlsmessig og som har avtale med 
Norsvin. Besetningene er en del av avlssystemet til Norsvin med omfattende registreringer, 
unggrismåling, genotyping og beregninger av avlsverdier. Størst mulig avlsmessig framgang 
oppnås med høy andel unge purker med gode avlsverdier og bruk av sæd kun fra utvalgte 
eliteråner. Det er bare disse besetningene leverer ungråner til testing, og det er de beste av  
disse testede rånene som senere blir seminråner på seminstasjonen. Foredlingsbesetningene er 
underlagt et omfattende system for overvåking av helse og hygiene.

Formeringsbesetningene
Neste trinn i pyramiden er formeringsbesetningene som har som oppgave å produsere TN70 
hybridpurker for salg til bruksbesetninger. De fleste formeringsbesetningene kjøper inn unggrismålte 
landsvinpurker fra foredlingsbesetninger.  De formeringsbesetningene som har egenrekruttering 
unggrismåler ungpurkene sine. Disse besetningene inseminerer sine landsvinpurker med sæd fra 
Z-line (yorkshire) råner. Formeringsbesetningene er en del av avlssystemet til Norsvin med omfatten-
de registreringer og beregninger av avlsverdier. På denne måten sikrer formeringsbesetningene at 
de har høy avlsmessig kvalitet på purkene. Godkjente formeringsbesetninger har avtale med både 
Norsvin og slakteri og er en del av et strengt system for overvåking av helse og hygiene.

Bruksbesetningene
Nederst i avls og helsepyramiden er bruksbesetninger med produksjon av smågris og slaktegris. 
Målet med avlsarbeidet i foredlings- og formeringsbesetningene er å skape størst mulig framgang 
(lønnsomhet) for bruksbesetningene, både i smågris- og slaktegrisleddet. Disse besetningene skal 
kunne kjøpe gode TN70 purker fra formeringsbesetningene og dermed ta del i den store avlsfram-
gangen så raskt som mulig og i 100 prosent av besetningen. TN70 purkene insemineres med 
brukssæd av duroc eller hampshire for produksjon av smågris og slaktegris.

Figur: Avls- og helsepyramiden 
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Avlsframgang
Morrasene landsvin og Z-line som brukes til produksjon av norske brukspurker har et bredt og 
balansert avlsmål. Duroc som er en farrase har et smalere avlsmål og har ikke vekt på reproduksjon 
og moregenskaper. Avlsmålet til norsk landsvin vektlegger egenskaper innen:

• Produksjon (tilvekst, fôrutnyttelse)

• Slaktekvalitet

• Kjøttkvalitet

• Kullstørrelse

• Reproduksjon

• Morsevne

• Styrke og helse

Vi sikrer framgang for alle de 40 egenskapene ved bruk av store mengder data fra mange 
individer, genotyping, avanserte avlsmodeller og god datakapasitet.

Økt årlig avlsframgang
Alle som driver med svineproduksjon vet at avlsfremgangen har bidratt med en voldsom verdi-
skapning og dette er en fremgang alle nyter godt av. De siste åra har vi sett en stor forbedring  
for flere viktige egenskaper hos Norsvin landsvin, bl.a. antall dødfødte, dødelighet i dietida, 
skuldersår, purkas hold ved avvenning, antall spener og spenekvalitet. I 2014 startet vi med 
genomisk seleksjon. Genotyping gir oss informasjon om hvilke genvarianter dyra har, slik at vi får 
et bedre grunnlag for å velge ut de riktige dyra for neste generasjon. Dette har bidratt til økt årlig 
avlsframgang. Dermed har det også blitt enda viktigere enn tidligere å ha dyr i bruksbesetningene 
som er nært i slekt med dyra i toppen av avlspyramiden.

Har egenrekrutterte avlsdyr like stor avlsmessig verdi som de som er  
innkjøpt fra avlsbesetninger?
Nei – som oftest gir egenrekruttering mange års genetisk etterslep
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Genetisk etterslep
I norsk svineproduskjon er det foredlingsbesetningene som har størst avlsframgang og høyest 
genetisk nivå. Avstanden i avlsnivå mellom foredlingsbesetningene og andre typer besetninger 
kaller vi genetisk etterslep. For hver generasjon du er unna foredlingsbesetningene faller avlsnivået 
med et års avlsfremgang. Bruksbesetninger med egenrekruttering av landsvin har dermed en modell 
gris som er minst tre år eldre enn det foredlingsbesetningene har. Dette genetiske etterslepet har 
en kostnad for deg som svineprodusent i form av høyere fôrforbruk, lavere tilvekst, mindre kull, 
dårligere overlevelse og mindre robuste griser.

Figur: Beregnet etterslep i ulike besetningsgrupper. Beregningene er basert på opplysninger i Ingris
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Krysningsfrodighet – heterosis
De ulike rasene har et genetisk nivå for ulike egenskaper. Dersom vi krysser to raser hvor den ene er 
mye bedre enn den andre for en egenskap, vil avkommet havne på et nivå imellom foreldrerasene. 
Krysser vi derimot to raser som har et ganske likt nivå for egenskapen vil avkommet deres oppnå 
en krysningseffekt og ligge på et høyere nivå for egenskapen enn rasene til foreldrene. Når et slikt 
hybriddyr krysses med en tredje rase, utnytter vi igjen krysningseffekten og oppnår maksimal 
krysningsfrodighet på avkommet (smågrisen/ slaktegrisen). Det er dette vi utnytter i et opplegg 
med kryningsavl der TN70 purker bedekkes med duroc eller hampshire. Om TN70 purker bedekkes 
med landsvin eller Z-line blir det overvekt av den ene eller andre rasen slik at avkommet får 
mindre krysningseffekt og vil minne mer om renrase.     

Et år med avlsframgang for Norsk landsvin utgjør:

Egenskap Enhet Verdi

Fôrforbruk fra 40 - 120 kg: -2.67 kg fôr = 108.9 kr/kull

Vekt ved 3 uker:  0.08 kg = 11.5 kr/kull

Alder ved 40 kg: -0.74 dager = 44.4 kr/kull

Dager fra 40 - 120 kg: -1.58 dager = 94.8 kr/kull

Totalfødte: 0.15 grisunger = 127.5 kr/kull

Dødfødte pr kull: -0.05 grisunger = 42.5 kr/kull

Dødelighet til 3 uker: -0.04 grisunger = 34.0 kr/kull

Totalt spenetall: 0.13 spener = 3.9 kr/kull

Skuldersår: -0.07 poeng = 28.0 kr/kull

Hold ved avvenning: 0.04 poeng = 21.3 kr/kull

Kombinert produksjon = 517 kr/kull

Kombinert produksjonved 3 kull per purke = 1551 kr/purke

Smågrisproduksjon = 313 kr/kull

Smågris ved 3 kull per purke = 939 kr/purke

Figur: Eksempel på krysningseffekt - kullstørrelse hos TN70 hybridpurke:
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 ULIKE REKRUTTERINGSFORMER

De fleste i dag ønsker å rekruttere hybridpurker, da disse gir best produksjonsresultater. Dagens 
hybridpurker, som vi kaller TN70, er krysning av Norsvins landsvin og Topigs Norsvins Z-linje. På 
grunn av krysningsfrodighet, eller heterosiseffekten, gir TN70-purka vesentlig bedre produksjon 
enn renraset landsvin. 

Vi skiller mellom innkjøpsrekruttering og egenrekruttering. Den vanligste formen for innkjøps- 
rekruttering er kjøp av TN70-purker (landsvin x Z-linje) fra formeringsbesetning. Det er mulig  
å kjøpe småpurker (ca 12 ukers alder), bedekningsklare purker eller drektig purker. Alder på 
purkene ved kjøp er gjerne avhengig av plassforhold i bruksbesetningen og hvor stor del av 
oppdrettet bruksbesetningen ønsker å ha kontroll på og ansvar for selv. Det er også mulig  
å kjøpe renrasede landsvinpurker fra foredlingsbesetning, og produsere egne TN70-purker  
basert på disse. Landsvinpurkene kjøpes da ved ca. 5-6 mnd alder.

En del besetninger lykkes godt med egenrekruttering, men dette krever interesse og  
kunnskap om avl, samt gode systemer. I tillegg må det være plass til framfôring av  
rekrutteringspurker i fjøset.

Det frarådes å kjøpe livpurker fra bruksbesetninger, da dette vil medføre en  
større helserisiko og redusert avlskvalitet sammenlignet med kjøp fra godkjente 
avlsbesetninger. Regelverket for helsegris sier at kjøp av avlsdyr fra bruksbesetninger 
medfører tap av helsegrisstatus.
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Innkjøp av TN70 fra godkjent formeringsbesetning

• Kjøper småpurker, bekedningsklare eller drektige hybridpurker fra  
 formeringsbesetning

• Lik rasekombinasjon på alle purker og slaktegris. Unngår at landsvinpurker blir  
 dominert av TN70-purker i løsdrift

• Jevnere hold på purker og enklere å produsere smågris

• Jevn kvalitet på smågris og slaktegris

• Gir purker, smågris og slaktegris med ønskede egenskaper, jmf. avlsmålet

• 100% heterosis (krysningsfrodighet) hos alle purker. Full heterosis også på alle  
 smågrisene og slaktegrisene hvis du velger en 3. rase som duroc som far 

• Det enkleste og det som viser flest avvente pr årspurke og samtidig en best  
 mulig og stabil kvalitet i slaktegrisproduksjon. Ingris viser i snitt 1 levendefødt  
 mer pr kull hos de som har innkjøpsrekruttering

• Du tar del i avlsframgangen raskest mulig, dvs. minst mulig genetisk etterslep.  
 Det handler ikke bare om kullstørrelse, men også om spenekvalitet,  
 holdbarhetegenskaper som skuldersår og eksteriør, overlevelse hos spedgrisen, 
 tilvekst og fôrforbruk.

• Beregninger viser bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon med denne  
 rekrutteringsformen sammenlignet med framfôring av smågris fra bruksbesetninger  
 som egenrekrutterer TN70-purker

• Formeringsbesetningene har som regel rikelig med dyr slik at du er sikret å få  
 riktig antall rekrutter til alle puljer. 

• Selve rekrutteringen koster mer sammenlignet med om du rekrutterer dyret selv,  
 men beregninger og data fra Ingris viser at denne rekrutteringsformen totalt sett  
 gir best lønnsomhet

• Å ta inn dyr i besetningen innebærer en risiko for smitte, selv om den er veldig  
 lav ved innkjøp fra formeringsbesetninger. Formeringsbesetningene er under et  
 strengt overvåkingsprogram og har strenge krav til smittebeskyttelse. Ha en åpen  
 dialog med livdyrleverandør - dra på besøk til hverandre.

• Still krav til din formeringsbesetning
- Rangering på Norsvins avlsbesetingsoppgjør
- Avlsverdi aktive purker
- Helsestatus og smittebeskyttelse    
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Figur: Skjematisk oversikt over rekrutteringsmodell ved innkjøp av TN70
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Figur: Eksempel på rasefordeling ved innkjøp av TN70
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Innkjøp av Landsvin purker for egenrekruttering av TN70

• Man kjøper L-purker fra foredlingsbesetning, dvs. du sikrer høy kvalitet på landsvinkjernen

• Er det som best kan konkurrere med innkjøpsrekruttering fordi du kan holde nesten like høyt  
 avlsnivå på landsvinpurkene som formeringsbesetningen

• Krever god kunnskap og god struktur for å få et godt resultat, egner seg ikke for alle.  
 Mange vil ha mer igjen for å bruke tid og ressurser på andre deler av svineproduksjonen

• Viktig å ha nok TN70-purker å velge blant for rekruttering til hver pulje, samtidig som  
 andel landsvinpurker ikke må blir for høy, siden landsvinpurker har dårligere produksjons- 
 resultater enn TN70

• Gir større variasjon i egenskaper hos smågrisen og slaktegrisen, noe som kan gi mer  
 utfordringer i valg av fôr og fôring og mer vektvariasjon ved utlevering

• Vær oppmerksom på at landsvin og TN70-purker går dårlig i lag i drektighetsavdelingen.  
 Landsvin blir lett tapere i ei gruppe med TN70. Dette gjør at denne rekrutteringsformen ikke  
 er så aktuell i Norge med små besetninger og løsdrift. Det er en klar anbefaling at landsvin og  
 TN70 oppstalles i hver sine binger    
 
Figur: Skjematisk oversikt over rekrutteringsmodell ved innkjøp av Norsvin Landsvin og egenrekruttering av TN70
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Figur: Eksempel på rasefordeling ved innkjøp Norsvin Landsvin og egenrekruttering av TN70
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Egenrekruttering av både landsvin- og TN70-purker

• Innebærer lukking av besetningen, du reduserer smitterisikoen via dyr. Samtidig må du 
 fortsatt ha fokus på å hindre å få inn smitte ved utlevering av smågris og slaktegris

• Du får lavere kostnad med rekruttering. 

• Tall fra Ingris har vist at man med denne rekrutteringsmåten har flere års genetisk etterslep  
 sammenlignet med innkjøp av TN70. Du får også en stor del landsvinpurker der du går glipp  
 av krysningsfrodighet for kullstørrelse og moregenskaper. 

• Teoretisk beregnet for en smågrisprodusent med 150 årspurker får vi en redusert lønnsomhet  
 på ca. 60.000 kr pr år med denne rekrutteringsformen. I tillegg vil det være en tilsvarende  
 ulempe fordelt på de som mottar smågrisen (ca. 15 kr pr slaktegris). 

• Egen landsvinkjerne er vanskelig å få til i Norge, med våre besetningsstørrelser. Det skyldes at  
 man ofte får en stor andel landsvinpurker og at også er vanskelig å ha L og TN70 atskilt  
 i drektighetsavdelingen. Stor andel landsvinpurker vil redusere effektiviteten. Det er en klar 
 anbefaling at landsvin og TN70 oppstalles i hver sine binger. Slike utfordringer kan gjøre at  
 det faktiske tapet blir større enn det som er teoretisk beregnet.

• Krever god kunnskap og god struktur for å få et godt resultat, egner seg ikke for alle.  
 Mange vil ha mer igjen for å bruke tid og ressurser på andre deler av svineproduksjonen 

Figur: Eksempel på rasefordeling ved egenrekruttering av både Norsvin Landsvin og TN70
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TN70 -  

Norsvin Landsvin - 

Norsvin Landsvin - Norsvin Landsvin

Norsvin Landsvin - Z-line

TN70 - Norsvin Duroc

70%

70%

30%

10%

20%

Norsvins studiekurs 2019  -  Friskere gris – med SPF54



Studieenhet 3

Figur: Skjematisk oversikt over rekrutteringsmodell ved egenrekruttering av Norsvin Landsvin og TN70
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Egenrekruttering – sikk sakk (rotasjonskryssing)

• 20-30% av purkene i pulja bedekkes med avlssæd, du bruker enten Landsvin (L) eller Z-linje. 
Fra disse kullene selekterer du nye ungpurker. Hvis faren til purka er L bedekker du med Z og 
motsatt. Viktig å holde styr på dette. Purkene blir enten 67% landsvin eller 67 % Z-line og du 
får dermed også kun 67 % krysningfrodighet

• Dersom du skal lukke besetningen, er egenrekruttering med rotasjonskryssing det som er mest 
aktuelt i Norge.

• Du selekterer ungpurker fra kull som har enten landsvin eller Z-far. Du må merke potensielle 
avlsdyr ved fødsel slik at du er helt sikker på avstammingen. 

• Krever god kunnskap og god struktur for å få et godt resultat, egner seg ikke for alle. Mange 
vil ha mer igjen for å bruke tid og ressurser på andre deler av svineproduksjonen

• I teorien skulle disse besetningene ligge ca. 3 år etter foredlingsbesetningene avlsmessig. Men 
i praksis, ut fra Ingris-resultater, ser vi at de ligger i snitt ca. 6 år etter. Dette kan blant annet 
skyldes at nye livdyr rekrutteres etter eldre purker slik at det genetiske etterslepet øker.  Det 
kan også være at det ikke er kontroll på avstamming og rekrutteres purker med feil rasekom-
binasjon, slik at dette gir dårligere produksjonsresultater

• Selv om vi tar hensyn til sparte kostnader med egenrekruttering, beregner vi en redusert 
lønnsomhet på ca. 130.000 kr pr år hos smågrisprodusent med ca. 150 purker dersom det er 
3 kull pr purke før utrangering.  Ved høyere andel ungpurker blir tapet mindre hos smågris- 
produsenten. I praksis ser vi dessverre større forskjeller enn dette hos smågrisprodusenten. 

• Resultater fra Ingris: Ser vi kun på antall avvente pr kull har besetninger med innkjøpsrekrutte-
ring 1 avvent smågris mer pr kull sammenlignet med de som har egenrekruttering. Det vil si et 
gjennomsnittlig tap pr besetning på ca. 240.000 kr pr år bare for denne ene egenskapen. 

• I tillegg er det viktig å være klar over at det også blir et tap hos slaktegrisprodusenten som 
følge av genetisk etterslep, tapt heterosis og ujevne griser. Vi antar at dette er minst 25 kr pr gris.
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Figur: Skjematisk oversikt over rekrutteringsmodell ved egenrekruttering med sikk sakk kryssing
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Figur: Eksempel på rasefordeling ved egenrekruttering av hybridpurker med sikk sakk kryssing
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 HVA KAN GJØRES FOR Å REDUSERE DET GENETISKE ETTERSLEPET 
 VED EGENREKRUTTERING?

• Rekruttere livdyr etter unge purker. Det vil si at ved egen landsvinkjerne bør du ha rask 
utskifting av landsvinpurker. Ved rotasjonskryssing bør du bruke avlssæd på de unge purkene.

• Bruke Landsvin Mor Pluss ved rekruttering av egne landsvinpurker eller som del  
av rotasjonskryssing.

• Delvis egenrekruttering ved innkjøp av landsvinpurker fra foredlingsbesetning

• Norsvin kan tilby avlsverdier til bruksbesetninger slik at du får bedre grunnlag for å velge  
de avlsmessig beste livdyrene. 
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1. Ifølge Dyrehelseforskriften må alle dyreholdere i næringsretta dyrehold ha rutiner som sikrer godt  
 smittevern. Rutinene skal være skriftlig beskrevet i en smittevernplan som skal oppdateres årlig og  
 legges fram når Mattilsynet ber om det. Diskuter hva som bør inngå i en slik plan hos dere. 

 

2. Se filmen «Smitteforebygging og smittevern» på YouTube - Norsvin SA. 
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter hvordan ei god smittesluse i en SPF-besetning bør være 

 b. b. Diskuter hvilke smitteforebyggende tiltak det bør være i en SPF-bruksbesetning

3. Se filmen «Rekrutteringsformer» på YouTube - Norsvin SA. 
 (Spilleliste: Friskere gris – med SPF) 

 a. Diskuter positive og negative erfaringer ved innkjøpsrekruttering 

 b. Diskuter positive og negative erfaringer ved egenrekruttering 

 c. Diskuter hvilken betydning rekrutteringsformen hos smågrisprodusenter har for  
  slaktegrisprodusenter og slaktegrisproduksjonen

Arbeidsoppgaver studieenhet 3
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