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1. INNLEDNING 
 
Det skal tas vevsprøve av alle levendefødte grisunger i foredlingsbesetningene (renraset 
landvin og duroc). Ikke alle vevsprøvene blir genotypet, og det er et eget program som velger 
ut aktuelle vevsprøver til genotyping. Det blir selektert dyr på populasjonsnivå for å sikre at 
det blir genotypet dyr fra alle foredlingsbesetningene. 
 
Vevsprøvene sendes direkte til BioBank som ved mottak vet hvilke prøver som skal 
genotypes. BioBank registrerer alle prøvene ved mottak og lagrer eller sender prøvene videre 
til GeneSeek (laboratorium i Skottland) eller Cigene (laboratorium på Ås) som utfører 
genotypingen for henholdsvis landsvin og duroc. Når prøvesvar foreligger, mellom 4-7 uker 
etter at prøven er mottatt hos BioBank, vil dette være synlig på Avlsweb. 
 
Denne protokollen beskriver alle rutinene for tildeling av nummer, merking av dyr, 
registrering i Ingris og innsending av vevsprøver. Protokollen viser også hvor man kan finne 
informasjon om resultatet av genotypingen. 
 
 

2. CAISLEY-MERKET 
 

 
 
Caisley-merket er et øremerke som, i tillegg til å identifisere grisen, også består av et prøverør 
for vevsprøvetaking. Caisley-merket skal brukes for identifisering av dyr og for 
vevsprøvetaking. Merket er preget med et åttesifret produsentnummer, et unikt tattoonummer 
og individnummer og en strekkode. Tattoonummeret og individnummeret samsvarer ved at 
individnummeret er en del av tattoonummeret.  
 
Tattoonummeret består av 2 bokstaver (som ofte indikerer navnet på besetningseier og er unik 
for hver besetning) + 8 siffer. Tattoonummeret er grisens unike identitet og vil også være 
identiteten på vevsprøven. 
 
De 6 siste sifrene i tattoonummeret vil være sammenfallende med individnummeret på grisen 
(ledende nuller slettes): 
 
 

Eksempel: Tattoonr: TG00001234 
 
   Individnr: 1234 
 

 
 
 
Se eget kapittel med beskrivelse av isettingen av Caisley-merker. 
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3. TILDELING AV INDIVIDNUMMER/TATTOONUMMER 
 
Hver besetning har sin unike tattoonummerserie som er forhåndsbestemt av TopigsNorsvin. 
 
Ved oppstart, får besetningen forslag om hvor nummerserien skal starte og Caisley-merkene 
skal være nummerert med tattoonummer som samsvarer med individnumrene som benyttes i 
besetningen. Her kan besetningen velge å fortsette på dagens nummerserie eller starte med en 
helt ny nummerserie. 
 
Når tattoonummerserie er satt, tildeles tattoo nummer og individnummer automatisk for alle 
levendefødte ved grising.  
 
Ideelt sett skal Caisley-merkene erstatte de øremerkene som besetningene har benyttet, men 
erfaring viser at de kan falle ut før unggrismåling. Purkene i kullet (og også rånene/kastratene 
som skal unggrismåles i durocbesetningene) bør derfor merkes både med dagens øremerke og 
Caisley-merke for å sikre riktig identitet ved unggrismåling.  
 
Ved at individnumrene automatisk tildeles for alle levendefødte ved registering av grising, vil 
nummerserien for fødte kull være forhåndsbestemt med løpende tattoo-nummer som 
samsvarer med Caisley-merkene. Dette ligger klart i Ingris. Ved grising registreres antall 
levendefødte purker, antall levendefødte råner og antall dødfødte. Antall levendefødte purker 
og antall levendefødte råner registreres i feltene «LF purker» og «LF råner». I Ingris vil det 
ikke lenger være mulig å registrere manuelt i feltet «antall levendefødte».  Feltene som 
tidligere ble brukt til manuell registrering av merking, «nummer fra» og «nummer til», er 
også fjernet fra skjermbildet «Grising». Etter lagring av grising, vises tildelte individnummer 
for kullet i feltet «Avkom». 
 
Caisley-merker blir bestilt automatisk for hver besetning ut i fra opplysninger registrert i 
Ingris. Det skal dermed ikke være nødvendig for produsenten selv å følge med på 
lagerbeholdningen av Caisley-merker. 
 

3.1 Mulighet for flere nummerserier 
 
Det vil være mulig å velge en eller flere nummerserier avhengig av type besetning: 
 

 En felles serie for purker og råner (gule merker) 
 Ulike serier for purker (gule) og råner (hvite merker) 

o Behov for renummerering av purker 
o Kan kjøpe doble merker av bare purkeserien 

 Forskjellige serier for ulike raser (og kjønn) 
 
 
To nummerserier kan være rasjonelt for landsvin foredling som bare skal unggrismåle 
purkene i kullet. Purker kan dermed merkes med eksisterende øremerker, f.eks. ved tre uker, i 
tillegg til Caisley-merkene ved fødsel.  Landsvinråner som leveres til test, kan om nødvendig, 
merkes med eget merke skrevet på med tusj. For duroc foredling, som unggrismåler begge 
kjønn, bør alle griser dobbeltmerkes og de trenger ikke nødvendigvis å ha to nummerserier. 
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3.2 Gjenbruk av nummer 
 
Tattoonummeret er dyrets unike identitet og kan aldri gjenbrukes. 
Individnummeret kan gjenbrukes fra 2 år etter at forrige dyr med samme individnummer er 
utmeldt. 
 
 

Eksempel: Tattoonr: UF00001234 Tattoonr: UF01001234 
 
 
   Individnr: 1234  Individnr: 1234 

 
 

3.3. Tildeling av individnummer/tattoonummer i Ingris 
 
De besetningene som skal ta vevsprøver (alle foredlingsbesetningene), får dette registrert i 
Norsvins CRM (kundedatabase) og informasjonen overføres automatisk til Ingris. 
 
Dette kan ses, men ikke registreres, i Ingris under fanen «Brukervalg»: 

 Vevsprøver Ja/Nei 
Nei=ingen spesielle regler for nummerering og registrering 
Ja=egne regler for tildeling av nummer og registrering 

 
Administrasjonen i Norsvin legger inn de tattoonummerseriene som skal brukes i Ingris. 
Produsenten kan se seriene, men ikke endre på disse. 
 
 

4. REGISTRERING AV GRISING 
 
Antall levendefødte purker (LF purker), antall levendefødte råner (LF råner) og antall 
dødfødte skal registreres i fanen «Grising».         
                                                                                                                                                              

 Antall purker og råner i kullet kan justeres opp, men ikke ned. 
 Økning fører til at nye individ genereres i «Merka smågris» 
 Reduksjon av antall må gjøres ved sletting av enkeltdyr i «Merka smågris». 

 
Antall levendefødte beregnes og vises ut fra antall registrerte purker og råner.  
 
Eksempel fra skjermbildet «Grising»: 
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Tips! 
 
Justèr kolonneoppsettet i slik at du får et praktisk vindu å registrere i og slipper å «hoppe 
over» felt som det ikke skal registreres i. Dette gjøres ved å åpne redigeringsbildet via valget 
«Kolonneoppsett» i det enkelte skjermbildet. 
 

 Velg nye felt som skal med (hake av i boksen under tilgjengelige kolonner) 
 Fjern felt som ikke er i bruk (fjerne hake av i boksen under tilgjengelige kolonner). 
 Sett felt det skal registreres i etter hverandre tidlig på linja og i samme rekkefølge som 

i notatene deres (Klikk på og dra feltet opp eller ned til ønsket rekkefølge). 
 

 
 
 
 

5. REGISTRERING I SKJERMBILDET «MERKA SMÅGRIS» 
 
Kjønn settes automatisk på grisene i «Merka smågris» ut fra antall purker og råner registrert i 
skjermbildet «Grising».  

 Purkene tildeles de første numrene i kullet dersom det brukes en felles nummerserie 
for begge kjønn. 

 Kjønn på merka smågris kan endres og det må endres på alle råner som kastreres. 
o Tattoonummer og individnummer beholdes på dyret når kjønn endres. 

 Antall levendefødte purker og råner kan reduseres ved at enkeltindivid slettes i 
«Merka smågris». 

 Enkeltindivid kan opprettes i «Merka Smågris» (men det er enklere å gjøre dette ved å 
øke antall fødte purker og råner i fanen «Grising»): 

o Legg inn individnummer, fødselsdato, kjønn og mor. Da genereres 
tattoonummer /individnummer ved lagring. 

o Nummer må stemme med serien satt for det aktuelle kjønnet. 
 Endringer i antall griser i kullet og på kjønn som gjøres i «Merka smågris», fanges opp 

i antall purker, råner og levendefødte fanen «Grising». 
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6. MERKING, PRØVETAKING OG INNSENDING  
 
Utstyr:  
Caisley-tang, Caisley-merker, ferdig frankert konvolutt med adressen til BioBank. 
 

Fremgangsmåte: 

 
1. Øremerkets hunndel med prøverør plasseres i tangen 

som vist på bildet. For å feste øremerket dras 
metallklemmen på tangen litt opp og tilbake, og legges 
over merket. 
 

2. Øremerkets hanndel med kniv/lokk til prøven tres på 
den øvre delen av tangen som vist på bildet. Når de to 
delene er satt riktig på plass er tangen klar for bruk. 
Husk å kontrollere at hunn- og hanndelen treffer 
hverandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Merket festes mot midten av øret, men unngå å treffe de store blodårene i øret. Merket 
festes ved å klemme tangen bestemt sammen en gang. Det er ikke nødvendig å 
klemme flere ganger eller vri rundt. 

4. Når merket er festet trekkes tangen tilbake, og vevsprøverøret kan tas ut av tangen.  
 

5. Vevsprøverøret frigjøres ved å klemme forsiktig med tommelen på prøverøret på 
undersiden av tangen. Dersom ikke prøverøret kommer ut kan en tynn gjenstand 
benyttes for å få det helt ut (se bildet under) 
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Tips! 

- Hold grisungen rolig (for eksempel med frambeina over bingeskillet og grisens bakende mot 
kroppen din) 

- Bruk fingrene, som ikke holder merketangen, til å finne riktig posisjon på øret for merking. 
- Plassér Caisleymerket i øret på samme plass som beskrevet over, mellom bruskene. 
- Frigjør øremerket fra merketangen ved å holde merket med fingrene og løse ut fjæren som holder 

øremerket. Ikke rykk i øret eller i merket, dette fører bare til at hullet etter hvert utvider seg og 
merket kan falle ut.  

 
6. Rist litt på prøveglasset slik at kulene kommer i kontakt med vevsprøven.  

 
7. Dersom prøverøret eller lokket er skadet (ikke tett) eller det ikke ligger en vevsbit i 

røret, må det tas ny prøve. Denne tas ved å sette inn et nytt Caisley-merke. I slike 
tilfeller må det brukes et merke med GSID (gammel type, uten Tattoonr). Disse 
GSIDene skal registreres manuelt inn i Avlswebrapporten «GSID multireg ved tre 
uker» før prøven sendes til BioBank sammen med de øvrige vevsprøvene.  
 

8. Røret med prøven skal det legges sammen med de øvrige vevsprøvene i en ferdig 
frankert og adressert konvolutt og sendes til BioBank så raskt som mulig.  
 
Prøver av alle ukastrerte råner i kull der det er bestilt råner til Delta, skal sendes 

 i egne «prioritets-poser». De vil da bli genotypet så fort som mulig slik at genotypen 
 normalt vil foreligge før rånen(e) skal sendes til Delta dermed kan de(n) beste rånen(e) 
 selekteres. Prøver fra råner som er døde skal ikke sendes i prioritets-pose, men i vanlig 
 pose. 
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9. Dersom man ikke får sendt vevsprøvene innen få dager, legges de i egen frysepose og 
fryses ned fram til innsending. 
 

7. RESULTATET AV GENOTYPINGEN 
 
Når vevsprøven er ferdig genotypet, vil genotypene bli inkludert i avlsverdiberegningen 
påfølgende natt. Avlsverdiene/seleksjonsverdiene vil variere mye innad i kullet når dyrene får 
genomavlsverdi fordi slektningers prestasjoner nå påvirker avlsverdien til hvert individ etter 
nøyaktig genetisk slektskap. 
 
Det er mulig å følge med på dette i følgende rapporten på Avlsweb: 
 

- I rapporten «Felttest Målingskandidater» med Genotypestatus@dato 
- I rapporten «GS-id multireg ved tre uker» med Genotypestatus@dato 
- I rapporten «Felttest unggris – Genetisk» med Genotypestatus@dato 
- I rapporten «Felttest rangering» med Genotypestatus@dato 

 
Feltet heter «Genotyping» og forklaring på kodene som er brukt finner dere ved å holde 
musepekeren over feltet: 
  
1@08.03.2017 

 
Kode Beskrivelse 

0= Ikke genotypet 
1= Genotypet, ok 
2= Genotypet, midlertidig ikke godkjent, ny analyse nødvendig. 
3= Genotypet, midlertidig ikke godkjent, feil slektskap 
4= Genotypet, ikke godkjent 
Dato= Viser datoen for når genotypen første gang ble inkludert i avlsverdiberegningen 

 
Ved kode 2 (midlertidig ikke godkjent, ny analyse nødvendig), må det sendes inn en ny 
vevsprøve på samme måte som beskrevet i kapittel 6.7. Disse prøvene skal sendes i prioritets-
posen til BioBank sammen med de øvrige vevsprøvene.  


