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God påske



En kan trygt si at norsk svineavl har vært en suksess! Gjennom 
målrettet faglig avlsarbeid og organisering kan vi i dag vise til  
verdensledende svinegenetikk på morsiden med Norsvin landsvin. 

Bakgrunnen for landsvinets sterke konkurransekraft er kombinasjonen 
av effektivitet på slaktegrisegenskaper kombinert med svært gode 
reproduksjon og moregenskaper. Avl for moregenskapene ble  
i vesentlig grad tatt inn i avlsarbeidet på slutten av 1990 tallet,  
med økende vektlegging i årene deretter. Det er resultatet av det-
te vi nå ser materialiserer seg gjennom, blant annet, resultatene fra 
TN70 purka.  Det er nå viktig å ta med seg denne suksessen inn  
i framtida når nye målsettinger skal settes og nye teknologier og 
kunnskaper skal tas i bruk.  

Globalt er det nå stort fokus på bærekraft og klima. Bærekraft som 
blant annet berører ressursutnytting i framtidig matproduksjon, 
bruk av mindre medisiner, bedre dyrevelferd og dyrehelse og en 
svineproduksjon med lavere klimaavtrykk i form av Co2 utslipp. 
Dette vil være viktige områder for Norsvin og norsk svineavl ved 

vektlegging av egenskaper og valg av teknologier framover. Konkret 
betyr det at vi må fortsatt utvikle et avlsmateriale som bruker minst 
mulige ressurser per produsert mengde svinekjøtt. Vi må sørge for 
at dette nås gjennom et purkemateriale som produserer livskraftige 
smågris med stor overlevelsesevne (lavere dødelighet), ei purke  
som er robust har god adferd og som melker godt og har god 
fôrutnytting, en smågris som har stor motstandskraft mot sjukdom, 
har stor tilvekst og god fôr- og proteinutnytting, en slaktegris som 
har god fôr- og proteinutnytting, stor tilvekst og god adferd.  
Dette er bare noen eksempler på utviklingsbehov i forhold til økt 
bærekraft og klima. For å utvikle nye egenskaper og forsterke 
dagens, må vi være i stand til å ta i bruk ny teknologi og kunnskap 
innen digitalisering og Big data. Norsvin er godt i gang med å få 
på plass dette og ser lyst på framtidige muligheter sammen med 
dere avlsbesetninger.

Riktig god påske!
Med vennlig hilsen Olav

Framtidige muligheter



Avlen har helt klart gitt oss fl ere fødte grisunger per kull, og vi 
opplever at egenskapen kullstørrelse kanskje er den egenskapen 
hvor vi møter mest variasjon i ønskene blant svineprodusentene. 
Noen er helt klare på at de får fl ere fødte grisunger enn hva som 
er ønskelig for sin besetning, mens andre ønsker seg enda fl ere 
grisunger per purke. Samtidig er det slik at både Norsvin landsvin 
og Topigs Norsvin Z-line avles for gode moregneskaper som resulterer 
i mer selvgående purker som gir mindre tap av grisunger under 
fødsel og i dietiden. Dette er krevende egenskaper å kombinere, 
og genetisk sett er det slik at noen familier enten er veldig gode 
på kullstørrelse eller på morsevne, mens andre er mer gjennom-
snittlige for disse egenskapene.  

Dette er bakgrunnen for at vi nå planlegger å lansere nye semin-
produkter for Landsvin og Z-line, der produsenter kan velge om de 
ønsker å ha mest vekt på kullstørrelse eller morsevne. Men aller 
først ønsker vi i Norsvin å gi formeringsbesetningene et fortrinn 
med å lansere et nytt verktøy som gjør det mulig å tilby TN70-purker 
med særlig vekt på kullstørrelse og/eller morsevne, slik at innkjøps-
rekruttering kan gi bruksbesetningene de purkene de ønsker seg.  

Det nye verktøyet heter Topigs Norsvin Breeding Web, og er en ny 
og moderne versjon av Norsvins Avlsweb. Vi forventer ikke at alle 
kommer til å selge TN70-purker selektert på avlsverdier, men vi 

kommer til å reklamere for muligheten ved å skrive en artikkel om 
dette i Svin samt informasjon i andre kanaler, og da kan det jo 
hende at dere har kunder som kommer til dere og spør. I tillegg 
oppfordrer vi dere som er formeringsbesetninger om å høre med 
kundene deres om de har spesielle ønsker.  

For eksempel, om en formeringsbesetning har en kunde ønsker 
TN70-purker som gir fl ere grisunger, og en annen kunde som 
gjerne vil ha purker med bedre morsevne og lavere kullstørrelse, 
anbefaler vi å utnytte dette nye verktøyet og gjøre en seleksjon slik 
at hver og en kunde får det som passer best. De som er fornøyde 
med de purkene de får i dag, kan fortsette å få purker av samme 
kvalitet, dvs. ingen spissing på kullstørrelse eller morsevne, men 
purker som er ganske gjennomsnittlige. En sortering på kullstørrel-
se og morsevne til de som ønsker det, vil gi mer fornøyde kunder 
og purker som er bedre tilpasset miljø og drift hos den enkelte. 

For de av dere som er nysgjerrige på dette og ønsker tilgang til 
Topigs Norsvin Breeding Web, ta kontakt med Målfrid Narum 
(maalfrid.narum@norsvin.no tlf. 90914566) eller Eli Gjerlaug Enger 
(eli.gjerlaug@norsvin.no tlf. 97952914), så vil de hjelpe dere 
å skreddersy en liste som gir dere det utplukket av dyr dere trenger.  

Vi ser av statistikkene over registreringer av treukersvekter at det 
i enkelte avlsbesetninger av og til slurves med registrering av rett 
vekt ved tre uker. Vi minner om at dere må være nøye med å lese 
av presis treukersvekt og passe på at vektene blir registrert på rett 
dato. Vi minner også om at det skal telles totalt antall spener (alle 
synlige spener skal telles), det er altså ikke lenger obligatorisk 
å spesifi sere «spener foran navle».

Det har skjedd at det har vært svikt i de automatiske rutinene for 
bestilling av vevsprøver til genotyping. Det kan derfor være lurt 
å holde et øye med status på dyra i Avlswebrapporten «Genotyping 
Status». Dersom dere synes det går urimelig langt tid uten at status 
endrer seg, så gi beskjed til Hanne Hamland, tlf. 41456622, epost: 
hanne.hamland@norsvin.no.

Statuskoden skal endres fra 0 (ikke mottatt prøve) til 1 (prøve mottatt) 
ca. en ukes tid etter at prøvene er sendt. Dette fungerer vanligvis 
greit. Deretter skal koden eventuelt endres til 2 (genotyping bestilt) 

hvis prøven skal genotypes. Følg spesielt med på de dyra dere vet 
skal genotypes (råner fra kull som er tatt inn til test og rekruttpurker). 
Prøver til genotyping bestilles hver mandag, men endring fra kode 
1 til 2 vises først litt senere, vanligvis i løpet av den samme uka. Det 
skal vanligvis gå drøyt fi re uker fra prøven er bestilt (dyra får kode 
2) til genotypene er inkludert i avlsverdiberegningene (kode 3). 
Nye genotyperesultater leses rutinemessig inn og inkluderes 
i avlsverdiberegningene som går hver helg.

TN70 med avlsverdier for kullstørrelse og morsevne   

Rapporten «Status genotyping» på Avlsweb

Treukersregistreringer



Karensregelverk

Dere trenger ikke lenger å registrere i Avlsweb dersom dere skal trekke kull til rånetest eller 
endre på antallet som leveres til test ift hva som er bestilt! Feltene «trekk» og «endre» vil om 
kort tid ble fjernet. Det gjelder også feltet «GS-id» som ikke lenger er relevant.

I disse tider hvor vi opplever stadig større smittepress, minner vi om 
karensregelverket som gjelder for avlsbesetninger og som er beskrevet 
i Helse- og hygienereglementet:

4.2.3 Utenlandstrafi kk
•Personer som har oppholdt seg i utlandet skal ikke inn i husdyr-

rommene før etter dusj og klesskift.

•For personer som har vært i kontakt med husdyrmiljø i andre 
land, inkludert husdyrkongresser, skal det gå minst 48 timer 
hvorav minst 24 timer i Norge, før man går inn i norsk 
avlsbesetning, og etter å ha gjennomgått grundig kroppsvask. 
Klær og sko som er brukt i utlandet skal ikke brukes i grisehuset.

•Ved besøk i svinebesetninger i andre land, anbefales bruk av 
engangshansker, hodeplagg og maske med ventil 

•Grundig vask og desinfeksjon av hender, helst kombinert med dusj 
umiddelbart etter besetningsbesøk i utlandet skal gjennomføres.

I tillegg kommer MRSA-kravene.Disse fi nner dere her:
lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-14-247?q=mrsa%20gris

Hjernebrokk
Det har vært noen tilfeller av hjernebrokk hos landsvin. Hjernebrokk 
er når deler av hjernehinner poser ut på utsiden av kraniet. Hvis 
du er i tvil om det er hjernebrokk, så ta kontakt og spør lokal 
veterinær. Hjernebrokk skal nå registreres med defektkode 15 
i Ingris. Det er viktig at alle tilfeller av hjernebrokk registreres slik 
at vi får oversikt over omfanget og om det er noen felles aner som 
er årsak til hjernebrokk.  Vi ønsker at det blir tatt vevsprøve også 
av disse grisungene. 

Avlsnytt- snart også som podkast!
Hvis du leser dette, er du av dem som leser Avlsnytt! Det er vi 
glad for, da har vi nådd fram med informasjonen. Ettersom Avlsnytt 
er den viktigste informasjonskanalen til avlsbesetningene, er vi 
veldig opptatt av at alle får med seg innholdet. Når vi har spurt 
om hvordan vi best kan sørge for at alle får med seg viktig infor-
masjon til avlsbesetningene, har vi fått innspill fra dere om at 
podkast kan være egnet. Som sagt så gjort, og snart kan vi tilby 
Avlsnytt og annen viktig informasjon som podkast! Først vil vi 
teste det ut på noen besetninger, deretter vil det bli tilgjengelig 
for alle. For de som er usikre på hva podkast er, betyr dette at vi 
sender en lydfi l som dere kan laste ned og høre på. Det vil si at 
dere snart kan høre på Avlsnytt i stedet for å lese det, smart når 
dere driver i fjøset eller når dere snart skal sette dere i traktoren 
for å kjøre våronn! 

Gris i ’19
Gris i ’19 som går av stabelen torsdag og fredag 21. og 22. november, 
og avlsbesetningsmøtet som arrangeres dagen i forveien, onsdag 
20. november, blir av og av praktiske årsaker fl yttet til Thon hotell 
Oslo Airport på Gardermoen. Avlsbesetningsmøtet vil i all hovedsak 
foregå på onsdag, men vi legger også opp til noe møtevirksomhet 
på morgenen torsdag før Gris i ’19 starter, kl. 11.00.

Trekking av kull/endre antall 
i Avlswebrapporten «Inntak av kull»

Karensregelverk


