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REGELVERK FOR AVLSARBEID I FORMERINGSBESETNINGENE 
 
1. Innledning 
 
Formeringsbesetningene skal gjennom sitt arbeid bidra til økt avlsmessig framgang gjennom 
innrapportering av data til Norsvin og bidra til minst mulig genetisk etterslep. 
Formeringsbesetningene har som oppgave å produsere hybridpurker (TN70-purker) for salg 
til bruksbesetningene. 
 
 
2. Krav til avlsarbeidet i formeringsbesetningene 
 
Formeringsbesetningene forplikter seg til følgende: 
 

- Gjennomføre avlsarbeidet i henhold til de krav og det regelverk som til enhver tid 
gjelder. 

- Bruke Ingris for å registrere de til enhver tid obligatoriske registreringer. 
- Føre nøyaktige registreringer av god kvalitet så raskt som mulig etter hendelse. 
- Produsere hybridpurker som tilfredsstiller krav til avlskvalitet, brukskvalitet og helse. 
- Selge hybridpurker til bruksbesetninger organisert gjennom Nortura eller 

Kjøttbransjens Landsforbund. 
- Ha en regelmessig gjennomgang av avlsmessige forhold i besetningen sammen med 

Norsvins avlskonsulent (ca. to ganger per år). 
- Sørge for at Norsvin og slakteri til enhver tid har adgang til alle opplysninger 

vedrørende drift, helse og avlsdata i besetningen. 
 
Det er obligatorisk å gjøre utvida registreringer, dvs. registreringer på individnivå (jfr. 
Protokoll for registrering av data i formeringsbesetninger). Kompensasjon for disse 
registreringene gis i form av rabatt på avlssæd og betaling per veide smågris. Dette gjelder 
bare dersom data er korrekt registrert og innrapportert innenfor den tidsfrister som gjelder 
(28 dager etter endelig avvenning).  
 
For å sikre høy avlsframgang og minst mulig genetisk etterslep, stilles det følgende krav til 
seminandel, seminrånekvalitet, andel ungpurker/første kull og rekrutteringsstrategi i 
formeringsbesetningene: 
 
Semin 

- Det skal benyttes 100 % semin.  
- Det er ikke tillat med internsemin. 
- Det skal benyttes identifisert sæd og kun fra en råne per bedekning. 

 
Ungpurker 

- Minimum 40 % ungpurkekull/førstekull. 
- Kun unggrismålte purker til rekruttering. 
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3. Rettigheter 
 
Formeringsbesetningene har følgende rettigheter: 
 

- Tilgang til Norsvin Z-line avlssæd. 
- Tilgang til avlssæd og sæd fra eliteråner ved egenrekruttering. 
- Tilgang til Avlsweb og Breedingweb med oppdaterte avlsverdier, rangeringslister og 

andre besetnings- og avlsdata. 
 
 
4. Krav til rekruttering av avlsdyr 
 
Innkjøpsrekruttering 
En formeringsbesetning skal kjøpe inn unggrismålte landsvinpurker fra en fast 
foredlingsbesetning.  
 
Egenrekruttering 
Det kan gis dispensasjon til å ha egenrekruttering. Det må da sendes skriftlig søknad med 
begrunnelse til Norsvin. Norsvin tar stilling til søknaden i samarbeid med slakteriet.  Det er 
ikke tillatt å bestille landsvin eliterånesæd før søknaden eventuelt er innvilget. 
 
Ved egenrekruttering skal det utføres unggrismåling i formeringsbesetningen og dette gjøres 
av Norsvins avlskonsulent. Følgende regler gjelder for egenrekruttering og unggrismåling: 
 

- Det skal produseres minst 30 % renavlskull og minimum 50 renavlskull per år. 
- Det skal produseres renavlskull på purker med høyest avlsverdi (i hovedsak 

ungpurker). 
- Alle ungpurker i renavlskull skal unggrismåles og alle kullsøsken skal unggrismåles 
  ved samme besøk. Ved måling skal alle ungpurker være så nær 150 dager som mulig. 
- Alle ungpurker i renavavlskull skal eksteriørbedømmes og dette skal gjøres i     

forbindelse med unggrismåling. 
 
 
5. Avlsbesetningsoppgjøret 
 
Formeringsbesetningene blir rangert etter gitte kriterier i et Avlsbesetningsoppgjør. Avl, 
produksjon, datakvalitet og salg er forhold som blir vektlagt. Hensikten med oppgjøret er å 
gjøre opp status og dokumentere kvaliteten i de norske formeringsbesetningene. Oppgjøret 
skal også være en motivasjonsfaktor og bidra til engasjement for avlsarbeid. Oppgjøret 
oppdateres daglig og publiseres på Avlsweb og  er offentlig tilgjengelig på Norsvins 
hjemmesider.  


