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AVLSWEB 
 
Avlsweb er et internettbasert styringsverktøy laget for Norsvins avlsbesetninger, utenlandske 
avlsbesetninger og utenlandske seminstasjoner. 
 
Avlsweb er først og fremst et verktøy for å hente ut resultater og andre oppdaterte data, 
fortrinnsvis fra egen besetning. Avlsweb benyttes også, i enkelte tilfeller, til registrering, men det 
er Ingris web som er hovedverktøyet for registrering av data. 
 
På Avlsweb legges det også ut viktig informasjon fra Norsvin spesielt beregnet for de norske 
avlsbesetningene. 
 
 
PÅLOGGING / AVLOGGING 
 

1. Gå inn på Norsvin hjemmesider (http://www.norsvin.no/) 
 

2. Klikk på «AVLSWEB” øverst til høyre i skjermbildet 
Du kommer nå inn på forsiden på Avlsweb. Her legges all informasjon til avlsbesetningene. 
Herfra logger du deg inn for å få tilgang til data fra egen besetning. 
 

3. Klikk på «AVLSWEB” øverst i dette meldingsbildet. 
 

4. Logg inn med besetningens brukernavn og passord. 
 

 

 
 

 
5. Logge av gjøres ved å klikke på «Logg av» på menylinjen. 

 
  
 
OPPBYGGING/STRUKTUR 
 

 Ved å klikke på «Meny» ser man ulike flagg nederst i menyen. Ved å klikke på flaggene får 
man Avlsweb i ulike språkversjoner. 
 

 Skjermbildene har gule menylinjer. Dersom man er inne på en side hvor man kan 
registrere data eller gjøre endringer i data som ligger i PigFo, så vil menylinjene og 
knappene være røde. Et eksempel på dette er i skjermbildet som viser «inntak av kull» 
hvor besetningen selv kan gå inn og trekke kullet fra test eller redusere antallet råner som 
blir sendt til test. Ved å velge trekk/endre vil et skjermbilde dukke opp hvor man kan gå 
inn og endre. Her vises menylinjene og knappene i rødt. (dette er kun aktuelt for 
testråneleverandører). 

Valg for ulike 
språkversjoner. 
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 Øverst i hver kolonne på rapportene er det en ”pil opp” og ”pil ned”. Disse brukes til å  

   sortere dataene slik man ønsker (hvis man ønsker dataene sortert annerledes enn hva som  
           er standard for rapporten). 
 

 Alle rapporter som vises på skjermen kan enten publiseres som pdf- eller Excel-filer.  
Benyttes Excel, kan rapporten bearbeides etterpå. Skal man ha en utskrift av rapporten, 
anbefales det å velge PDF-format. Disse valgene finner dere øverst til venstre i 
skjermbildet. 

 
 
Eksempel fra en seminrånerapport: 
 
Øverst i hver kolonne er det en «pil opp» og «pil ned». Disse brukes for å sortere dataene slik man ønsker. 
Deretter kan man velge om en vil ha listen publisert i pdf- eller excelformat (øverst til venstre i skjermbildet) 
 
 
 
 Valg for å se rapporten i 

excel- eller PDF-format «Pil opp» og «Pil ned» 
brukes for å sortere 
dataene.  
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Seminrånerapport publisert i PDF-format 
 

 
 
 
 
 
Seminrånerapport publisert i excel-format 
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RAPPORTER 
 
Avlsweb inneholder flere ulike type rapporter og oversikter: tappelister, seminrånerapporter, 
eliterånebruk, resultater fra unggrismåling, rangeringslister osv. Noen rapporter er generelle og 
andre viser data fra egen besetning.  Klikk deg fram til ønsket rapport. 
 
Dersom man ønsker å skrive ut en rapport, sorterer man først dataene slik man ønsker å få dem 
publisert. Klikk deretter på ikonet for pdf-publisering og skriv ut rapporten på vanlig måte. 
 
Der det er markert med gul farge (for eksempel avlsnummer), kan man gå inn og lese slektstreet 
for det aktuelle dyret, samt eliterånestatistikk og eksteriørdata dersom det er en råne. Her kan 
man også få fram stamtavlen for det aktuelle dyret og få skrevet den ut. 
 
Alle rapportene er dynamiske, dvs. at innhold og avlsverdier til enhver tid er oppdatert. 
 
Tappeliste 
 
Tappelistene finner man under menyvalget Rapporter\. Velg aktuell tappeliste (landsvin foredling, 
duroc eller landsvin formering/eksport).  
 
Tappelistene viser hvilke råner som tappes på de ulike dagene og avlsverdiene oppdateres hver 
natt. Rapporten viser tapping to dager tilbake i tid og ut tappelisteperioden. Tappelistene 
oppdateres hver 14. dag. De nyeste landsvin eliterånene er forbeholdt testråneleverandørene de 
første fire ukene de står på tappelista, derfor er det to ulike tappelister for landvin (landsvin 
foredling og landsvin formering). Det er mulig å bestille fra en av de reserverte eliterånene, men 
kun dersom man setter opp en reserveråne som ikke er forbeholdt testråneleverandørene. 
 
Informasjon om tappelistene blir lagt ut på nyhetssiden man kommer til før pålogging til Avlsweb. 
Ytterligere informasjon om rånene på tappelista fås ved å klikke på avlsnummeret (merket med 
gult) på tappelista. Da vises slektstreet for det aktuelle dyret, eliterånestatistikk og eksteriørdata 
for rånen. Stamtavlen for rånen vises ved å klikke på ”stamtavle”. 
 
Tappelista kan sorteres etter ønske. Etter å ha sortert den slik man ønsker, kan man skrive den ut. 
Vi anbefaler å velge PDF-format dersom tappelista skal skrives ut 
 
For å få en samleoversikt over eliterånene på tappelista, må man gå inn på menyvalget 
«Seminrånerapport”, velge rase og status ”eliteråne”. 
 
Seminrånerapport 
 
Under seminrånerapport må man velge hvilken rase rapporten skal gjelde for og hvilken type 
seminrapport man ønsker: alle seminråner, kun eliteråner, alle aktive råner eller kun tidligere 
eliteråner. 
 
På seminrånerapportene kan man gå inn på hver enkelt råne for å se på stamtavle, 
eliterånestatistikk og eksteriørdata (gjøres ved å klikke på avlsnummeret merket med gult). Disse 
dataene vises fortløpende ved å bla seg nedover i skjermbildet.  
 
Besetningsgjennomsnitt, aktive purker 
 
Denne rapporten er tilgjengelig for foredlingsbesetningene og viser gjennomsnittlige verdier for 
aktive purker (bedekt/griset eller bare for de som har griset) i alle besetninger som leverer råner til 
test. 
 
Puljegjennomsnitt 
 
Dette er en rapport for foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger til bruk i 
seleksjonsarbeidet. For formeringsbesetningene er det kun renavlskullene som er inkludert i 
rapporten. Rapporten viser, som navnet tilsier, nøkkeltall for alle puljene i besetningen. 
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Eliterånebruk 
 
Rapporten viser oversikt over hvor lenge og hvor mye de ulike eliterånene er brukt. Rapporten 
viser hvor mye den er brukt i egen besetning og generelt i populasjonen. 
 
Når man skal generere rapporten må man velge rase, hvilken status det skal være på de rånene 
som skal inkluderes i rapporten og hvor langt tilbake i tid man ønsker data fra. 
 
Stamtavler  
 
Under dette valget kan det genereres og skrives ut inntil 16 stamtavler som gjelder dyr i egen 
besetning.  Skriv inn aktuelle individnummer og trykke <fortsett>. Man får valg om man vil åpne 
eller lagre filen med stamtavlene (PDF). Dersom man kun skal skrive ut stamtavlene, er det 
enkleste åpne filen og skrive dem ut direkte. NB! Vi anbefaler ikke å skrive ut så mange som 16 
stamtavler samtidig fordi stamtavlene nå inneholder mye informasjon og krever stor kapasitet. Ved 
å sette i gang en så stor operasjon kan det skje at jobben stopper opp midt i prosessen. 
 
Stamtavler - bestilling 
 
Denne måten å generere stamtavler egner seg best dersom du skal ha ut mange stamtavler eller 
du skal sende stamtavler via epost. Skriv inn epost-adressen som stamtavlene skal sendes til, 
fødselsår for de dyrene man ønsker å få ut stamtavle for og list opp alle aktuelle individnummer og 
trykk på <send>. Dermed sendes stamtavlene direkte til oppgitte epostadresse. 
 
Stamtavler – hent bestilte 
 
Her listes opp alle tidligere bestilte stamtavler (jfr. Stamtavler – bestilling) og man kan last ned 
alle tidligere bestillinger. 
 
ZikkZakk 

Denne inneholder en funksjon skal ikke benyttes for norske avlsbesetninger. 

 
Avlsbesetningsoppgjøret 
 
Avlsbesetningsoppgjøret er tilgjengelig på Avlsweb og oppdateres daglig og data fra 365 dager 
tilbake i tid inngår i oppgjøret. For å bevare noe av spenningen til avlsbesetningsmøtet, vises ikke 
poengsummene og plasseringene perioden 1. juni t.o.m 30. november. Avlsbesetningsoppgjøret 
består av følgende rapporter: 
 
Datagrunnlag 
Viser hvordan besetningene prestere i forhold til alle delementene i oppgjøret. 
 
Poeng 
Viser hvordan besetningene presterer i forhold til alle delementene i oppgjøre, omregnet til poeng. 
 
Utvikling egen besetning 
Viser utviklingen i besetningen for hvert av delementene i oppgjøret. Rapporten viser utviklingen 
måned for måned i egen besetning og inkluderer data to år tilbake i tid. 

 
Dyresøk/Stamtavle 
 
Her har man mulighet til å søke opp alle purker og råner som har status som avlsdyr (dvs. har blitt 
unggrismålt eller vært i rånetest) og få fram slektskapsinformasjon og stamtavle. Man kan søke 
opp dyr både fra egen besetning og andres besetning. Man kan søke med avlsnummer eller med 
kombinasjonene medlems-nummer/individnummer Søk opp ønsket dyr. Dersom stamtavle ønskes, 
trykk på «stamtavle» øverst i skjermbildet. 
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Ingris statuslogg 
 
Dette er et verktøy for enkelt å kunne følge opp datakvaliteten i egen besetning. Her vises status 
for alle kull etter purker hvor det er registrert grising, f.o.m grising og fram til kullet ligger korrekt 
registrert etter endelig avvenning. 
 
Når man går inn i rapporten, får man flere valgmuligheter ift hvilke kull som skal vises på Ingris 
statuslogg. Dersom man ikke endrer på oppsettet, men kun trykker <velg>, får man fram oversikt 
over alle fødte kull i besetningen siste 6 måneder. Dersom man ønsker å få oversikt over kun de 
kullene som teller med i avlsbesetningsoppgjøret, krysser man av i feltet <kun obligatoriske kull>. 
 
 

 
 
 
Feilprosenten sist 6 måneder vises øverst i venstre hjørne av skjermbildet. Det er denne som er 
avgjørende for om man får seminrabatt eller ikke (gjelder kun formeringsbesetningene). 
Feilprosenten inkluderer både kull som ligger med feil og kull hvor avvenning er registrert for sent i 
forhold til tidsfristen. 
 
Det er viktig å merke seg at med en gang grising er registrert på ei purke, vil kullet vises på 
statusloggen. Her blir det liggende helt til kullet er korrekt registrert med de obligatoriske 
registreringene (kjønn, treukersvekt, antall spener osv.) etter endelig avvenning. Når kullet er 
korrekt registrert, blir det borte fra statusloggen og det blir utbetalt per veide smågris i kullet 
dersom registreringene er gjort innen tidsfristen. 
 

 
 

Kryss av her dersom man vil at 
bare de obligatoriske kullene (de 
som teller med på oppgjøret) skal 
vises på Ingris statuslogg. 

Her kan man velge hvor mange 
måneder tilbake i tid man ønsker å 
se kull som har griset. 
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Statuskodene er satt i forhold til hva som er obligatoriske registreringer. For oversikt over alle 
obligatoriske registreringer, vises det til «Protokoll for datafangst i hhv. foredlings- og 
formeringsbesetninger. 
 
Utbetaling 
 
Her ligger alle besetningens regnskapsbilag for utbetalinger som gjelder dyr som er levert til 
rånetest og for kompensasjon for treukersregistreringer. Man søker med fra-til dato og får opp 
oversikt over alle utbetalinger i perioden. Man kan gå inn på hver enkelt utbetaling ved å klikke på 
PDF-ikonet. Her vises utbetalingene på individnivå. Eventuelle individnummer/kull som blir avvist 
for utbetaling vises også her. Disse filene kan skrives ut direkte. Her er det også mulighet for 
enkelt å kunne videresende regnskapsbilagene, for eksempel til regnskapsfører, ved å klikke på 
epost-symbolet helt til høyre på linjen. Skriv inn aktuell epost-adresse, overskrift og evt. melding 
og trykk på <send>. 
 
 
TEST 
 
Under menyvalget TEST er det følgende rapporter:  
 
Felttest målingskandidat 
 
Dette er en rapport for foredlingsbesetninger og egenrekrutterende formeringsbesetninger. Denne 
rapporten viser aktuelle dyr for unggrismåling. Den skal også være et verktøy for å finne optimalt 
tidspunkt for måling (150 dager) 
 
Felttest unggris   
 
Her vises resultatene av målte dyr rangert med seleksjons- og avlsverdi. Resultatene er inndelt i 
en genetisk og en fenotypisk rapport. Man kan velge om man vil se dyrene som ble målt ved siste 
måledato, over en gitt periode osv. ved å legge inn fra-til dato før man generer rapporten. Man kan 
også søke opp måling for et eller flere gitte individnummer, med da må man også skrive inn til-fra 
dato. 
 
Felttest unggris – genetisk 
Viser måleresultater inkludert alle delavlsverdier. 
 
Felttest unggris - fenotypisk 
Viser måleresultater inkludert alle måledata for dyret (vekt, spekk- og muskelmål og 
eksteriørbedømming). 
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Felttest - rangering 
 
Denne rapporten viser en oversikt over alle aktive purker i besetningen med oppdaterte avls- og 
seleksjonsverdier og andre relevante data. Her kan man velge om man vil se alle aktive purker, 
kun rekrutter eller kun de purkene som er bedekt/har griset. 
 
I denne rapporten får man også oversikt over status i forhold til genotyping. Ved å holde 
musepekeren over kolonnen «genotyping» vil det komme en forklarende tekst til kodene som er 
brukt i feltet. Datoen bak koden indikerer når genotype første gang ble inkludert i 
avlsverdiberegningene. 
 
Felttest seleksjon 
 
Denne rapporten er tilgjengelig for foredlingsbesetningene og er et verktøy til hjelp med seleksjon 
av purker inn i puljene i besetningen. Her kan man sammenligne aktuelle rekruttpurker med aktive 
purker i besetningen og her er det flere valgmuligheter. 
 
Stasjonstest råne 
 
Denne rapporten viser testresultater fra ferdig testa råner fra egen besetningen. 
Rapporten er kun aktuell for foredlingsbesetninger. 
 
Inntak av kull 
 
Denne rapporten gjelder foredlingsbesetninger og gir en oversikt over kull hvor det er bestilt en 
eller flere råner til test (testform 2=rånetest).  
 
Her kan man også endre/trekke kull som er bestilt til rånetest. <Endre> er kun aktuell å bruke 
dersom man har fått inn flere enn en råne til test og kan levere færre enn bestilt. <Trekk> er 
aktuell å bruke dersom man skal trekke alle rånene som er bestilt fra kullet eller hvis det er bestilt 
en råne og denne skal trekkes. Når man skal trekke/endre bestilte råner, klikker man på aktuelt 
valg. I skjermbildet som dukker opp, må man velge trekkårsak (trekkode), eventuelt hva man 
endrer til, og deretter lagre ved å trykke «velg»/«endre». I skjermbildet <Trekk> og <Endre> er 
man i et registreringsbilde. Dette ser man ved at menylinjene og knappene er merket med rødt. 
Kullavls- og kullseleksjonsverdier vises også i denne rapporten. 
 
GSID multireg 
 
Dette er et registreringsbilde for foredlingsbesetningene som tar vevsprøver (øreprøver) av 
bedekte purker. Vevsprøvene tas ved å sette inn et Caisley øremerke med en egen GSID. I dette 
skjermbilde registreres hvilken purke som har fått hvilken GSID. 
 
GSID tilhørende hver av purkene skrives inn i feltet «GS-id». Velg <lagre> nederst til høyre på 
siden når man er ferdig. Forflytning mellom feltene skjer enten ved bruk av <tab>-tasten eller ved 
å klikke seg til neste felt ved bruk av musepekeren. Ikke bruk <enter> tasten til forflytning! Denne 
tasten lagrer dataene og man må starte på nytt.  
 
De registreringene man har gjort, kan man også få skrevet ut som en PDF-fil som kan vedlegges 
øreprøvene ved innsending/levering av prøvene (i stedet for å bruke «Følgeseddel til vevsprøver». 
Man kan enten krysse av for de aktuelle prøvene som skal sendes inn ved å hake av i feltet til 
venstre i rapporten elle man kan markere for «alle». Trykk deretter på «PDF-ikonet» nederst i 
skjermbildet. Man får da valget mellom å åpne eller lagre dokumentet. Åpne dokumentet, skriv ut 
og legg det ved øreprøvene som enten sendes med Norsvins dyrebil eller sendes direkte til 
BioBank. 
 
Man ser man er i et registreringsbilde ved at menylinje og knapper er merket med rødt. 
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Kalkulator – alder ved 35 kg 
 
Dette er et verktøy til bruk i foredlingsbesetningene for å kontrollere at rånene som leveres til test 
er innenfor verdiområdet for alder v/35 kg ved leveringsdato. Råner som overskrider 91 dager 
v/35 kg ved mottak avvises ved mottak. Det samme skjer hvis mottaksvekt er over 42 kg.  
 
I skjermbildet fyller man inn individnummer og vekt og «beregnet alder v/35 kg» vises enten i rødt 
eller grønt. Dersom alder vises i rødt, er rånen utenfor verdiområdet og skal ikke sendes til test. 
Dersom alder vises grønt, kan rånen sendes. Rapporten viser alle kull som er født siste 4-5 
måneder og hvor de er tatt inn en eller flere råner til test. 
 
Mottaksdata testråner 
 
Oversikt som viser data fra mottak og oppstart av rånetest for råner levert fra egen besetning. 
Gjelder kun for foredlingsbesetninger. 
 
Status testråner 
 
Rapport som viser status for råner som er levert til rånetest fra egen besetning. I rapporten 
framgår det om rånene fortsatt er i test, når de avsluttet testen og hva som har skjedd videre med 
rånene etter avsluttet test. 
 
HELSE 
 
Dokumentasjonsverktøyet «Helsegris» i regi av Helsetjenesten for Svin, har overtatt som 
dokumentasjons- og oppfølgingsverktøy for helse, velferd og hygiene i alle norske 
svinebesetninger. Helsegris  finner man ved å gå til hjemmesiden til Animalia, www.animalia.no, og 
velge «Helsegris», til høyre i øverste delen av skjermbildet. Her ligger brukermanualer, 
kontaktinformasjon og pålogginsopplysninger. 
 
INGRIS 
 
Ved å klikke på «Ingris» nederst i menyen, flytter man seg direkte inn i Ingris uten å måtte logge 
seg på. 


