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God sommer

Vi har nå lagt bak oss første halvår 2022, et halvår som vil gå
inn i historien som et av de mest krevende med krig i Europa,
som har medført store menneskelige tragedier for de som er
rammet. Samtidig har det bidratt til stor global usikkerhet for
framtidig matsikkerhet og mattrygghet og en historisk kostnadsutvikling. Som følge av dette, vil den globale matproduksjonen
få større oppmerksomhet i årene som kommer, og de enkelte
land vil sette større krav til økt selvforsyning for å kunne brødfø
sin egen befolkning. Det politiske Norge har også innsett
behovet for økt grad av selvforsyning. Vi må rett og slett sørge
for å utnytte alle de marginale ressursene vi har for å bidra!
Situasjonen det siste halve året har minnet oss på at vi i Norge
ikke er en isolert enhet, men faktisk en del av en internasjonal
matproduksjon. Årets landbruksoppgjør var et oppgjør i riktig
retning, sett i forhold til de utfordringene vi ser innen norsk og
global matproduksjon.
Hva betyr dette for norsk svineproduksjon, norsk svineavl og
Norsvin som avlsselskap? Sett fra mitt ståsted, betyr det at vi
må fortsette vår vedtatte strategi om å satse på økt bærekraft.
Økt bærekraft skapes gjennom økt produktivitet i kombinasjon
med videreutvikling av den gode dyrehelsa og dyrevelferden vi

har i Norge. Det innebærer også at vi må sørge for å utnytte alle
norske fôrressurser enda bedre, ved blant annet å forbedre
fôreffektiviteten ytterligere. En forbedret fôreffektivitet vil bidra
til en arealeffektivitet som vil frigi landbruksarealer til produksjon
av andre matvarer og fôrråvarer. I tillegg til økt bærekraft, vil
dagens strategi bidra til redusert klimautslipp.
Norsvins bærekraftstrategi har ikke bare stor betydning for norsk
matproduksjon og klima, men i enda større grad i et globalt
perspektiv. Med den stadig økende bruken av norsk genetikk
internasjonalt, og med våre framtidige muligheter, vil den
avlsmessige framgangen som skapes i de norske avlsbesetningene
og i Norsvin som avlsselskap, få en stadig større betydning for
en global bærekraftig utvikling.
Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer og håper dere får noen
velfortjente fridager!

Med vennlig hilsen
Olav

Status ny råneteststasjon for Norsvin
Som dere er kjent med, skal det bygges ny
råneteststasjon med kapasitet til å teste
5000 råner i året, 2500 landsvin og 2500
duroc. Reguleringsplan for ny tomt ved
Brattbakken, på Budor i Løten kommune,
forventes vedtatt 14. september.
Det planlegges for igangsetting av grunnarbeid
i høst og byggestart i mars/april 2023.
Fjøssystemer har levert skisse til teststasjonen
og bygget er nå ferdigprosjektert. En endelig
kontraktsinngåelse forventes i august.
Foreløpig dato for ferdigstillelse er våren 2024.

Slik skal den nye råneteststasjonen se ut.

Registrering av dødelighet i slaktegrisperioden
Dødelighet som skjer mellom avvenning og unggrismåling er
en viktig egenskap i avlsmålet både for landsvin og duroc.
Til avlsverdiberegningene får vi viktige og gode data fra dere
via Ingris. Men for at denne informasjonen skal bli inkludert
i avlsverdiberegningene, må dødelighet registreres i Ingris

innen 2 uker fra dyret døde/ble slaktet/ble avlivet
(dette gleder fra avvenning frem til unggrismåling).
Det er også veldig viktig at dere registrerer salg av småpurker slik
at disse ikke påvirker dataene i egen besetning.

Avlsbesetningsmøte og Gris i’22
Bli med på høstens store faglige og sosiale arrangement for norske svineprodusenter!
Det starter med Avlsbesetningsmøte tirsdag 8. november og fortsetter med
Gris i’22 onsdag og torsdag 9. og 10. november.
Alt foregår på Scandic Oslo Airport Hotell.
Dere må melde dere på hvert arrangement hver for seg og det kan gjøres
via følgende lenker:

Klikk her for å melde deg på avlsbesetningsmøtet

9.- 10. november
Klikk her for å melde deg på Gris i`22

Tappelista tilgjengelig på «Min Side»
Tappelista er nå tilgjengelig i bestillingsvinduet for semin på «Min side».

Det ser slikt ut når du kommer inn på siden. Klikk på linken «Tappeliste» for at denne skal vises.

Tappelista er ikke fullstendig og det mangler fortsatt data i noen kolonner, men de dataene som ligger der, er rett og den kan
brukes ved bestilling av semin. Tappelista vil fortsatt være tilgjengelig i Avlsweb fram til tappelista på Min Side er komplett.
Tips: Du kan bytte om rekkefølgen på kolonnene ved å klikke på ønsket kolonne og dra kolonnen dit du vil.

Kontaktpersoner i avlsavdelingen i sommer:
Uke 27: Tove Olsbyengen, Ellen Maud Langmoen Olsen og Hanne Hamland
Uke 28: Dan Olsen (11. og 12. juli) og Erling Sehested
Uke 29: Dan Olsen (21. og 22. juli)
Uke 30: Dan Olsen
Uke 31: Tove Olsbyengen, Ellen Maud Langmoen Olsen (4.-5. august) og Dan Olsen (1.-4. august)

Forsinkelse i registreringen av råner på Delta
Caisley sliter med å skaffe transponderdelen på Caisley-merkene som benyttes i rånetesten, noe som gjør at leveringen av øremerker
til Delta er forsinket. Vi har imidlertid blitt lovet å få levert flere Caisley-merker i uke 27.
Det betyr at mange av rånene som kommer til Delta må vente i mottaket før de kan bli registrert inn, og utbetalingen for rånene
blir dermed litt forsinket. Vi beklager dette!

Genotyping og levering av Caisley-merker i sommer
Caisley øremerker til flere foredlingsbesetninger er på vei og blir sendt ut fra Alfa i uke 27. Hanne har også lagt inn bestilling for dere
som trenger flere merker til høsten, slik at disse skal bli levert på sensommeren. De ukene Hanne har ferie, vil alle vevsprøver bli sendt
til Skottland for genotyping.

Alt om Ingris på en side!
Ingris har fått sin egen landingsside på norsvin.no/ingris
Der finner dere snarveier til innlogging og årsstatistikk fra foregående år,
men kanskje aller viktigst: en brukermanual. Brukermanualen er under stadig
utvikling og vil oppdateres fortløpende med informasjon om funksjoner etter
hvert som de rulles ut i Ingris.
Siden inneholder også et nyhetssegment der det fortløpende publiseres
artikler om nye funksjoner, tips og triks. Vi anbefaler alle å lagre linken til
Ingris i nettleseren.
Det blir arrangert flere webinarer på nye Ingris purkedel utover høsten og
vinteren, følg med på Norsvins hjemmeside og på Facebook. Nye Ingris blir
også et av temaene på avlsbesetningsmøtet.

Styret på skolebenken
I forbindelse med Norsvin sitt styremøte
21. juni, fikk styret omvisning på det nye
Veterinærinstituttet.
Der var det mye interessant å se og
høre om aktivitetene på instituttet.
Dagen etter var en fagdag for styret
med omvisning på genotypelab’en,
informasjon og diskusjon om viktige
deler av avlsarbeidet og presentasjoner
av forsknings- og utviklingsprosjekter.

Her er styret avbildet etter to travle dager på Ås: Fra venstre: Olav Eik-Nes, styreleder Per Inge Egeland,
Øyvor Åsbakk, Maria Østerås, Geir Brede, Gyda Gaarder Tøraasen (org.sjef), Solveig Kongsrud,
Dyre Johan Haug og Harald Bøhnsdalen.

