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Vedlegg 2 til Avtale om avlssamarbeid for Norsvins foredlingsbesetninger: 
 
REGELVERK FOR AVLSARBEID I NORSVINS FOREDLINGSBESETNINGER 
 
1. FOREDLINGSBESETNINGENES OPPGAVE 
 
Foredlingsbesetningenes oppgave er å bidra til størst mulig avlsmessig framgang til beste for 
norsk svinekjøttproduksjon og norsk avlsmateriales konkurransekraft på det internasjonale 
markedet.  
 
2. BESETNINGSSTØRRELSE OG GENERASJONSINTERVALL 
 
Besetningsstørrelse har stor betydning for den avlsmessige framgangen i et effektivt 
avlssystem og vil bli vektlagt ved utvelgelse av nye besetninger. Det må være 
framfôringskapasitet til minimum alle purker. En foredlingsbesetning vil normalt ha en høy 
andel førstekull. Dette medfører økt avlsframgang på grunn av kortere generasjonsintervall 
(=alder på mor når avkommet blir født). 
 
3. PLIKTER 
 
Foredlingsbesetningseier plikter å: 
 

- Delta aktivt i avlsarbeidet i regi av Norsvin. 
- Produsere avlsdyr som tilfredsstiller strenge krav til avlskvalitet, brukskvalitet og 

helse. 
- Levere råner til Norsvins testingsstasjon av god kvalitet og i henhold til regelverket 

som til enhver tid gjelder. 
- Foreta mest mulig effektiv seleksjon av purker til påsett i egen besetning. 
- Gjennomføre avlsarbeidet i henhold til de krav og det regelverket som til enhver tid  

         gjelder. 
- Føre nøyaktige registreringer og innrapportere så raskt som mulig etter hendelse. 
- Registrere alle fødte kull i Ingris. 
- Gjøre alle obligatoriske registreringer i henhold til protokoll for datafangst. 
- Unggrismåle alle purker fra alle kull i besetningen. 
- Bruke det verktøyet som Norsvin pålegger i avlsarbeidet (f.eks. Ingris, Avlsweb osv.) 
- Inngå avtale om salg av livdyr til formeringsbesetninger dersom det er behov for det. 

Overskudd etter dette kan selges til bruksbesetninger. 
- Til enhver tid, gi Norsvin adgang til alle opplysninger vedrørende drift, helse og 

avlsdata i besetningen. 
- Følge Helse og hygienereglementet. 
- Utbedre eventuelle mangler og/eller krav pålagt ved fellesbesøk av avlskonsulent og      

  veterinær i Helsetjenesten for Svin 
- Delta på Norsvins arrangementer for avlsbesetninger. 
- Avklare med Norsvin ved eventuelle forespørsler om leveranser til prosjekter, forsøk 

eller lignende. 
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4. RETTIGHETER 
 
Foredlingsbesetningseier har rett til å: 
 
- Benytte seg av betegnelsens Norsvins foredlingsbesetning. 
- Dra nytte av de fellestiltak som Norsvin setter i verk for foredlingsbesetningene. 
- Få tilstrekkelig med avlsrådgiving og oppfølging fra Norsvin. 
- Ha tilgang til elitesæd. 
- Ha tilgang til det verktøyet som kreves for å gjøre  avlsarbeidet. 
- Bli gjort kjent med de regler og pålegg som til enhver tid skal gjelde i god tid før disse  
  innføres. 
- Konkurrere om Norsvins pris til beste foredlingsbesetning. 
- Konkurrere om Norsvins avlsstatuett for beste råne. 
 
 
 


