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Link og pålogging til Breedingweb 
 

Dette er koblingen for å komme inn på Breedingweb: 

https://breedingweb.topigsnorsvin.com/ 

Slik ser påmeldingsbildet ut: 

 

 

Alle foredling- og formeringsbesetninger skal ha fått tilgang til Breedingweb (BRW). Brukernavn er 

epostadressen din. Har du glemt passord, kan du lage nytt ved å gjøre følgende: 

Trykk på knappen «Request Password Reset».  Her skriver du epostadressen du bruker i forbindelse 

med gårdsdriften, og trykker fortsett.  

 

 

 

 

 

https://breedingweb.topigsnorsvin.com/
https://breedingweb.topigsnorsvin.com/
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Ved å velge alternativet e-post og trykke fortsett vil du få tilsendt en e-post med et midlertidig nytt 

passord. 

 

E-posten dere får tilsendt ser slik ut og inneholder en kode:  

 

Når du har lagt inn denne koden må du lage deg et nytt passord og dette må inneholde: 

• Tall 

• Spesialtegn som for eksempel: @ ! + ? 

• Både store og små bokstaver  

• Eksempel på et passord: 2020Høst?1430 

 

Når du har laget deg et passord som fungerer trykker du på denne koblingen en gang til: 

https://breedingweb.topigsnorsvin.com  

  

 

 

 

https://breedingweb.topigsnorsvin.com/
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Når du nå kommer helt tilbake til påloggingssiden, logger deg inn med brukernavn (som er din 

epostadresse) og passord (det passordet du nettopp laget deg). Når du har logget deg inn ser det slik 

ut: 

 

 

Generell informasjon om alle rapporter i BRW 
Breedingweb er et verktøy for å se avlsdata fra egen besetning.  Man kan enten benytte ferdig 

definerte underrapporter eller man kan lage seg personlige underrapporter, det vil si underrapporter 

og statistikker som inneholder de dataene man selv ønsker å se. Dette til forskjell fra Avlsweb som 

kun bestod av ferdig definerte rapporter og lister. Det er laget egne rapporter tilpasset norske 

avlsbesetninger. 

Først blir det tatt opp litt generell informasjon om hva som er mulig å gjøre i nesten alle rapporten, 

denne informasjon kan være nyttig å kunne.  

Hjelpetekst-knapp 
Mange av rapportene i Breedingweb har en hjelpetekst-knapp. Ved å trykke på den får du opp 

informasjon om den aktuelle rapporten. Ikke alle rapporter har en slik hjelpetekst-knapp, og vi har 

per i dag ikke nådd å få laget ferdig forklaring til alle rapportene som har en slik knapp. 

Hjelpetekst-knappen ser slik ut:   

 

Underrapporter  
En rapport kan ha flere underrapporter. Et eksempel er rapporten Smågrisstatus som viser et 

begrenset antall egenskaper. Ut fra denne er det laget flere underrapporter som inneholder ulike 

egenskaper og laget for ulike formål.  

Første gang du logger deg på BRW og går inn på en rapport (som smågrisstatus) vil du alltid starte 

med å få opp «Primary Report». Dette er altså standardrapporten som vises for alle besetninger i 

Topigs Norsvin systemet. Vi har imidlertid laget egne underrapporter kun for de norske 

avlsbesetningene. De norske rapportene starter med NOR, deretter et navn på rapporten. Se 

eksempel her:  
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Hvordan legge til eller fjerne en kolonne 
I de fleste rapportene i BRW finnes det flere kolonner enn det som vises i den ferdig definerte 

rapporten, og hvilke data man ønsker å se kan variere. Det er mulig å både legge til og/eller fjerne 

kolonner i en rapport. 

Alle rapporter har en knapp som heter «Actions», hvis du trykker på denne får du opp flere 

alternativer.  Velg «Select Columns» 

 

 

Da får du opp en liste med egenskaper. Til venstre vises et vindu med overskriften: «Do Not Display». 

Her er alle egenskapene som er tilgjengelig, men som ikke vises i rapporten, listet opp. I vinduet til 

høyre «Display In Report» er alle egenskapene som vises i rapporten listet opp.   
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Hvis du ønsker å legge til en egenskap fra vinduet til venstre så trykker du på egenskapen for deretter 

å trykke på knappen =      

Hvis du ønsker å ta bort en egenskap fra rapporten, så trykker du på egenskapen i det høyre vinduet 

for deretter å trykke på knappen =  

Etter du har gjort endringer så trykker du på knappen Apply.  

 

 

Filtre 

Filter  
Ønsker du å legge på et filter, som for eksempel at du bare vil se på dyr med alder mellom 10 og 100 

dager, trykk på knappen «Actions». Her får du opp flere alternativ.  Velg «Filter» 
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Du kan velge om du vil sette filter på kolonnen (Column) eller på raden (Row). Det vanligste er å 

bruke filteret på kolonnen. Under «Column» må du velge hvilken egenskap det er du vil legge et filter 

på, i dette eksemplet er dette alder. Under «operator» har du også flere alternativer ettersom hva 

du ønsker å filtrere på, men i denne sammenhengen så ønsker vi å se på alderen til dyr mellom 10 og 

100 dager, så her velger du da «Between» (mellom). «Exspression» er intervallet du vil sortere på, så 

her setter du 10 i ruta til venstre og 100 i ruta til høyre. Når du har laget deg det filtrert du ønsker, 

trykk på «Apply».  

 

 

  

Det er også mulig å lage et filter ved å trykke på kolonnenavnet for deretter å velge det du vil se på. 

Trykk på kolonnenavnet kjønn (som et eksempel). 

 

Deretter velger dere det kjønnet dere ønsker å se på, som et eksempel så velger jeg her Purke. Da vil 

du ha opprettet et filter som gjør at du nå bare ser purker i denne rapporten. Dette er mulig å gjøre 

på alle kolonnenavnene.  
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Endre et eksisterende filter  
Dersom du er i en rapport som allerede har et eller flere filtre, kan det hende du ønsker å endre eller 

fjerne dette. Dette kan gjøres på ulike måter: 

Som eksempel bruker vi rapporten «NOR Potensielle hybridpurker for salg» under menyen 

Dyr\Smågrisstatus\Merka smågris. 

I denne rapporten er det allerede satt noen filtre, for eksempel at det skal være rase ZZLL (TN70) og 

at vi bare ønsker å se på purker. Nå ønsker jeg å endre filteret fra å bare se purker til å bare se 

kastrater. 

 

 

 

 

 

 

Trykk i feltet hvor det står Kjønn = Purke. Da får du opp et tilsvarende filter som tidligere beskrevet. 

Her kan du da endre Purke til Kastrat under «Expression». Når du har gjort dette så trykker du på 

«Apply», og du vil bare kunne se kastrater i denne rapporten. Så enkelt kan du endre et eksisterende 

filter! 
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Ønsker du å fjerne filteret helt, er det to måter å gjøre dette på. Sett at du ha et filter som gjør at du 

bare ser Purker, men at du ønsker å se både purker, råner og kastrater. Den ene måten å endre dette 

på er å fjerne haka på fileter. Da vil filteret fortsatt ligge der, men du sorterer ikke lenger på det. Det 

andre alternativet er å fjerne hele filteret helt. Da vil hele filteret forsvinne, og du må lage det på nytt 

hvis du vil ha med filteret.  

 

 

 

 

 

 

 

Fargefilter  
Det er mulig å lage egne fargefiltre i breedingweb også hvis dere ønsker å se det dere leter etter i 

rapporten lettere så er det fint å bruke fargefilter.  Dette gjør dere ved å gå inn på «Actions», 

«Format» og velger «Highlight». 

 

Under «Name» så skriver du det navnet dere ønsker å ha på filteret. Under «Highlight Type» så 

velger dere om dere ønsker at hele raden skal bli farget «ROW» eller bare akkurat den cella dere 

ønsker å se på skal bli farget «CELL». Ved å trykke på de fargenavnene ved siden av «Background 
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Color» så velger du hvilken farge du vil ha på filteret ditt, du kan også lage din egen farge ved å tykke 

på den pila til høyre istedenfor, da får dere opp et fargekart. Under «Column» velger dere kolonnen 

dere ønsker å sette filteret på som her kan f.eks. være Far = FABER, da vil alle dyr med Far som heter 

Faber være gule. Når du har gjort alt dette så trykker dere på «Apply» 

 

 

 

Når du har gjort som forklart ovenfor så vil det kunne se ca. sånn her ut: 

 

Lagre egne rapporter  
Når du har kommet så langt at du har laget deg din egen rapport slik som du vil ha den, kan det være 

lurt å lagre den slik at du beholder den slik til neste gang du går inn på BRW. Du lagrer din egen 

rapport ved å gå inn på «Actions» og velger «Save report». Under «Name» skriver inn det du ønsker 

rapporten skal hete og eventuelt kan du gi en forklaring til rapporten under «Description». Trykk 

deretter på «Apply». De rapportene som lager deg selv og lagrer er det bare du som har tilgang til.  
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Kolonneoverskrifter  
I rapportene er kolonneoverskriftene forkortet, men hvis du ønsker å se hele kolonneoverskriften 

kan du holde musepekeren over kolonneoverskriften.  

 

 

Eksportere rapporter til Excel og Word 
Du kan enkelt vise rapporten i Word eller Excel ved å trykke på ikonene øverst til høyre i 

skjermbildet:  

 

Sortering av kolonner  
Ved å trykke på kolonnenavnet så kan du endre på rekkefølge sånn som har blitt gjort i Avlsweb, hvis 

du for eksempel trykker på kolonnenavnet «AVL» så vil du få opp det svarte vinduet som er vist 

nedenfor. Deretter kan du bruke pilene for å velge fra høyest til lavest avlsverdi. Ved å trykke på pila 
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som går oppover så velger du fra lavest til høyest, og hvis du trykker på den som går nedover så får 

du fra høyest til lavest.  

 

 

 

Gruppesortering  
Det er mulig å sorter dyrene også i grupper. Hvis dere ønsker å fordele dyrene på f.eks. pulje, binge 

eller mor. For at denne sorteringen skal være synlig så må den kolonnen dere sorterer på være med i 

tabellen.  Dette kan dere gjøre ved å bruke «Control Break», da vil sortering kunne se sånn her ut: 
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Trykk på «Actions», «Format» og «Control Break». 

 

 

Det er mulig å ha 6 forskjellige sorteringer på engang i hver rapport. Så under en av radene hvor det 

står «Select column» så velger dere den kolonnen dere ønsker å sortere på, og la statusen være 

«Enable». Mine forslag til aktuelle kolonner er pulje, mor og binge. Til slutt så trykker dere på 

«Apply». 

 

 

Lage gjennomsnitt eller opptelling av en kolonner 
Det er mulig å telle opp antall dyr i kolonnen eller ta gjennomsnittet av alle tallene i kolonnen. Trykk 

på «Actions», «Format» og til slutt «Aggregate». 
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La det står på New Aggreagtion. Under «Function» så velger du den aktuelle funksjonen du vil ha. Du 

kan velge mellom sum, avg (gjennomsnitt), No. (antall), No distinct, min, max og median. Deretter 

under «column» så velger dere kolonnen dere ønsker å gjøre dette på. Hvis dere velger No. Under 

«Functions» og tattoo under «colums» så vil du finne antall dyr på lista. Hvis du derimot velger Avg 

under «Functions» og SEL under «colums» så vil du få den gjennomsnittlige seleksjonsverdien for 

dyrene som er på denne lista. Denne beregningen vil uansett havne helt nederst på lista. Husk å 

trykke «Apply» helt til slutt.  

 

 

Under fanen Dyr   

Smågrisstatus  
I rapporten smågrisstatus finner du informasjon om alle smågrisene i besetningen din: 

• Tattoo og Individnummer 

• Fødselsdato 

• Rase  

• Mor   

• Far 

• Kjønn  

• Avlskode 
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• Avlsverdier  

• Alder  

• GS status 

Hvis du ikke sorterer på alder, viser rapporten dyr som er født så langt som 1 år tilbake i tid.  

Rapporten kan vær nyttig å bruke i forbindelse med salg av purker. Rapporten kan brukes fra fødsel 

til grisen er 1 år, men hvis du bedekker purker for salg, vil disse forsvinne fra denne lista. 

Rapporten ligger under fanen Dyr. 

 

 

 

Første gang du logger deg på BRW og går inn på en rapport vil du alltid starte med å få opp «Primary 

Report». Dette er altså standardrapporten som vises for alle besetninger i Topigs Norsvin systemet. 

Vi har imidlertid laget egne rapporter kun for de norske avlsbesetningene og det er mulig å endre slik 

at disse rapportene blir standardrapport. De norske rapportene starter med NOR, deretter et navn på 

rapporten. Se eksempel her:  
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Purkestatus  
Rapporten «Aktive purker/purkebeholdning» gir en oversikt over alle aktive purker og rekrutter i 
besetningen. Den gir opplysninger om bedekningsdato, grisingsdato, GS-kode, Avlskode, dyrestatus, 
kullnummer osv. Rapporten erstatter rapporten «Felttest rangering» i Avlsweb. 

 

Under fanen Bedekning  

Negativ bedekningsliste  
Denne rapporten viser en anbefaling om hvilke seminråner du ikke burde bruke på de enkelte 

purkene. Denne rapporten viser dyr som er aktuelle for bedekning i den nærmeste fremtiden, og her 

finners det også en norsk underrapport som heter «NOR Negativ Bedekningsliste».  

Du finner den under fanen «Bedekning». 

  

Under fanen Grising  

Stjernekull 
Denne rapporten finner dere under fanen «Grising».  

Stjernekull gir en oversikt over alle kullene til aktive purker som er har blitt inseminert mellom 105-

125 dager siden. Denne rapporten gir informasjon om kullet er et stjernekull eller ikke. Har den 1, 2 

eller 3 stjerner så er det et stjernekull som vi ønsker at dere skal beholde flest mulig råner ifra. Har 

kullet ingen stjerner så er vi ikke interrestert i råner fra dette kullet.  
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Her finnes det en norsk rapport som heter «NOR Stjernekull for utskrift». Denne rapporten viser 

bare kull som har stjerner (har kullet stjerne så står det Ja). Denne er laget for at den skal være enkelt 

å skrive den ut og ta den med i fjøset.  

Hvilke råner som blir bestilt finner dere under rapporten «Bestilte råner til Delta» (den er forklart 

leger nede). 

 

Under fanen Smågris   

Smågrisoversikt  
I rapporten Smågrisoversikt finner du også informasjon om alle smågrisen i besetningen din, men 

denne inkluderer i tillegg også dødfødte dyr. Her er det litt andre ting finne informasjon om: 

• Tattoo/individnummer  

• Kjønn  

• Rase  

• Ja/nei om dyret er levendefødt 

• Fødselsvekt (for de som registrerer det) og treukersvekt  

• Her finner du også om dyret har blitt registrert med en defekt.  

Denne rapporten kan brukes til mye av det samme som smågrisstatus, men her får du i tillegg enda 

mer detaljert informasjon, blant annet alle vektene som er registrert på grisene. 
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Under fanen Framfôring  

Bestilte råner til Delta 
Denne rapporten finner dere under fanen «Framfôring». 

Bestilte råner til Delta gir en oversikt over alle råner i besetningen din, og viser hvilke som blir bestilt 

eller ikke bestilt til Delta. Den viser også aktuelle eksportkandidater for de besetningene dette er 

aktuelt for.  

Her er det laget flere norske underrapporter:  

1. NOR Arbeidsliste, alle råner. Denne viser alle råner i en alder mellom 30 og 100 dager. 

Her får du se de som er vurdert og de som enda ikke er vurdert.  

2. NOR bestilte råner til Delta, viser alle rånene som er bestilt til Delta i en alder mellom 30 og 

100 dager. 

3. NOR Bestilte råner til Delta, UTSKRIFT. Denne viser det samme som rapporten ovenfor med 

samme navn, men er laget for at dere enkelt skal kunne skrive denne ut og ta den med i 

fjøset.  

4. NOR Mulige Eksportkandidater. Her finner dere listen over mulige eksportkandidater. 

Dere finner bare dyr her hvis Torunn og/eller Jørgen har «reservert» dyr, som kanskje 

er aktuelle for eksport.  

5. NOR Råner som ikke er vurdert. Viser lista over råner som ikke enda er vurdert. 

6. NOR Råner som ikke skal til Delta. Dette er råner som har blitt vurdert, men som ikke skal til 

Delta.  

 

 

Målekandidater 
Målekandidater erstatter rapporten «Felttest Målingskandidater» i Avlsweb. Her finner du dyr som 

er i en alder mellom 100 og 200 dager, og som ikke har blitt unggirsmålt. 

Målingskandidater finner dere under fanen «Farmfôring». 
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Unggrismålingsresultater  
Rapporten som viser unggrismålingsresultatet, finner du under fanen «Framfôring». Måleresultatene 

er normalt tilgjengelig dagen etter unggrismåling.  

Rapporten "Unggrismålingsresultater" erstatter rapporten "Felttest Unggris" i Avlsweb. Denne viser 

målingsresultatet av dyr målt i løpe av de siste 7 ukene. Her finner du opplysninger om kjønn, 

fødselsdato, GS-kode, binge, testdato (måledato), seleksjonsverdi, eksteriørdata, osv. 

Det er laget to rapporter spesielt for norske besetninger: 

1. NOR Unggrismåling, all data. Denne rapporten viser alle aktuell data for 
foredlingsbesetninger.  

2. NOR Unggrismåling, arbeidsliste. Denne viser de dataene vi mener er viktigst, og er den vi 
anbefaler dere å benytte. 

Det er mulig å lage individuelle rapporter. Ved å trykke på filteret "Sluttdato in the last 7 week", så 
kan dere f.eks. endre tallet 7 til 3. Nå vil dere se dyr målt innen de siste 3 ukene: 

 

 

Seleksjon, ungpurker og aktive purker  
Rapporten Seleksjon, ungpurker og aktive purker erstatter rapporten Felttest seleksjon i Avlsweb. 

Rapporten inkluderer alle unggrismålte purker og alle aktive purker i besetningen din og er et verktøy 
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for å sammenligne ungpurker med aktive purker. Rapporten skal hjelpe til ved seleksjon av 

ungpurker ved å sammenligne seleksjonsverdiene for ungpurkene med de aktive purkene.  

Denne rapporten finner du under fanen «Framfôring».  

 

Det første du må gjøre et å velg datointervallet for unggrismålinga i filteret «Filter for målingsdato» 
og velg puljenummer/dyrestatus i filteret «aktive purker» for å sammenligne. Ved å trykke «Bruk» 
får du fram en liste hvor du kan sammenligne de aktuelle dyrene basert på seleksjonsverdi. Husk å 
trykke «Bruk» i begge filter, også når du endrer noe!  Det er også mulig å hake av der det står bare 
rekrutter, for da får du bare opp de purkene du allerede har lagt inn som rekrutter i Ingris.  

 

Det finner norske underrapporter her og de heter: 

• NOR seleksjonslite, ungpurker og aktive purker. 

• NOR Seleksjonsliste, UTSKRIFT: denne er laget for at det skal være lett å skrive ut. Alle 
kolonnen i denne rapporten får plass på et Word-dokument. 
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Når du har valgt filtrene så skal rapporten se ca. sånn her ut:  

 

Under fanen Overvåkning 

Oppgjøret  
Oppgjøret finner dere under fanen Overvåking → Avl → Rangering av avlsbesetningene.  

Som standard kommer du først inn i rapporten «Utvikling i egen besetning». Rapporten viser 

utviklingen måned for måned to år tilbake i tid i egen besetning for alle delementene i oppgjøret. I 

tillegg vises historisk rangering og oppnådde poeng for hver delegenskap. 

Ved å klikke på den rosa knappen «vis dagens data for alle besetninger» vil du komme til rapporten 
«rangering av avlsbesetninger» (hhv foredlings- og formeringsbesetningsoppgjøret). Rapporten viser 
hvordan besetningene presterer for alle delementene i oppgjøret. I samme rapport er også 
prestasjonene for delegenskapene omregnet til poeng (dvs. at rapportene «datagrunnlag» og 
«poeng» fra Avlsweb nå er slått sammen). 

Avlsbesetningsoppgjøret 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. 
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Besetningsgjennomsnitt, aktive purker  
Rapporten «Besetningsgjennomsnitt, aktive purker» erstatter rapporten med samme navn 

i Avslweb. Rapporten inkluderer alle aktive purker fra foredlingsbesetningene og viser 

gjennomsnittlig seleksjonsverdi for hver besetning. I tillegg gir den informasjon om antall purker, % 

renrasekull og gjennomsnittlig kullnummer på besetningsnivå. Her kan man også hente fram 

informasjon om en rekke egenskaper på besetningsnivå ved å velge via menyen «Actions». 

Det er laget to ferdig definerte rapporter for de norske foredlingsbesetningene: 
1. NOR_Besetningsgjennomsnitt, landsvin 
2. NOR_Besetningsgjennonsnitt, duroc 

Denne rapporten finner dere under fanen «Overvåkning», «Avl» og deretter 
«Besetningsgjennomsnitt, aktive purker». 
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