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Det blir endringer i avlsmålet for landsvin og duroc fra og  
med tirsdag 17. september, men muligens allerede mandag  
16. september:

Landsvin:  
Avlsmålet for landsvin vil fortsatt ha som utgangspunkt at vi ønsker 
ei purke som har flere totalfødte, færre dødfødte og lavere 
spedgrisdødelighet. Utfordringen i senere tid har vært å opprett-
holde treukersvektene. For å unngå en ytterligere reduksjon av 
disse, øker vi derfor vektleggingen av denne egenskapen, som en 
konsekvens blir framgangen for hold og skuldersår mindre enn den 
har vært i dag. Ny egenskap inn i avlsmålet er slaktegrisdødelighet.

Duroc:  
Nytt avlsmål for duroc får en økt vektlegging av kjøttkvalitet 
sammenlignet med dagens avlsmål. I de senere årene har det  
vært en målsetting å holde kjøttkvaliteten stabil, nå ønsker vi en 
moderat framgang. De viktigste egenskapene i avlsmålet er imidlertid 
fortsatt tilvekst og fôrforbruk, her forventer vi stor framgang!  
Når det gjelder slaktekvalitet (kjøttprosent, spekk, muskel), 
forventer vi at nivået stabiliseres på dagens nivå. Tre nye egenskaper 
inkluderes i avlsmålet: slaktegrisdødelighet, totalfødte, dødfødte. 
De to sistnevnte har begrenset vekt siden duroc er en farrase.
 
Endringene er for begge raser mindre enn de vi hadde ved 
omleggingen av avlsverdiberegningene i vår, men de påvirker 
likevel rangeringen av dyr. De siste ukene har det vært publisert 
midlertidige avlsverdier basert på det nye avlsmålet. Rangeringen 
av dyr er den samme med nye avlsverdier sammenlignet med  
de midlertidige, men gjennomsnittet for de nye verdiene er ca.  
2 poeng lavere for landsvin, og ca. 4,5 poeng lavere for duroc, 
sammenlignet med de midlertidige verdiene som har vært  
publisert tidligere.

Fra januar 2019 ble det obligatorisk for landsvin foredling å registrere 
bingenummer inn i slaktegrisavdelingen i ToNo-app’en. Vi ser nå at vi 
ikke får inn gode nok data for denne egenskapen for bruk i avlsarbeidet. 
Vi kutter dermed ut denne registreringen. 

NB! Det er imidlertid viktig at dere fortsetter å registrere korrekt 
utdato, utkode og utårsak i Ingris på dyr som dør i slaktegrisperioden. 
Dette gjøres i merka smågris. 

Durocbesetningene, som veier individuelt ved 70 dager, fortsetter  
å registrere i TONO, som før.

Endringer i avlsmålet for landsvin og duroc

Registrering av bingenummer  
inn i slaktegrisavdelingen



Det er nå tilrettelagt for at SPF besetninger som leverer råner  
til Delta får samme SPF-tillegg som ved annet salg av SPF livdyr, 
f.t. 35 kr per råne.

Gris i ‘19 arrangeres torsdag 21. til fredag 22. november 
på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. 

Avlsbesetningsmøtet arrangeres dagen i forveien,  
onsdag 20. november så blir det litt møtevirksomhet  
også på morgenen torsdag, før Gris i ‘19 starter.

I uke 34 ble durocrånen Yale innlemmet i den eksklusive 100-dosers 
klubben!  Her får bare noen få, utvalgte råner være med, og de må 
da selvsagt ha hatt et uttak som har gitt mer enn 100 doser.  
Yale slo for sikkerhets skyld til med et rekorduttak på 115 doser! 

En rask kontrollmåling måtte til for å sjekke at dette faktisk stemte, 
da dette ikke er hverdagskost, men det viste seg altså å være riktig. 
For sammenligningens skyld var snittet for durocrånene ellers denne 
dagen på 30 doser pr uttak.

Avlsarbeidet er i rask utvikling og avlsbesetningsoppgjøret 
skal gjenspeile viktige elementer i dette arbeidet, dvs. det 
skal gjenspeile en godt drevet foredlingsbesetning. Det vil 
derfor bli gjort noen endringer i oppgjøret for landsvin 
foredling og duroc foredling f.o.m det nye oppgjørsåret  
som starter 1. oktober 2019. Alle detaljene rundt de nye 
delelementene i oppgjøret, og vektleggingen av disse, er  
ikke på plass ennå, men foreløpig kan vi varsle om følgende:

Delelementer tas ut av oppgjøret:
 • Andel målte av antall veide purker per kull
 • Alder v/40 kg rånetest
 • Seleksjonsverdi kull

Disse delelementene blir erstattet med nye og mer relevante 
elementer, blant annet, seleksjonsverdi på individnivå for de 
50 % beste purkene ved 3 måneders alder, seleksjonsintensitet, 
genotyping (etterslep antall dager fra fødsel til prøven er 
mottatt i BioBank evt. frekvens mottatt innen x antall dager) 
og andel råner levert til test.  

Endringene i oppgjøret vil bli presentert på  
Avlsbesetningsmøtet og gjelde fra det nye oppgjøreåret  
som starter 1. oktober 2019. 

Avlsbesetningsoppgjøret for formeringsbesetninger:  
dette blir sak i møte i formeringsbesetningsgruppa i høst.

SPF tillegg for råner som leveres til test

Nytt fra Norsvin Alfa seminstasjon

Endringer i avlsbesetningsoppgjøret

21. og 22. november



Norsvin vil gjerne presisere at Gjensidige har en egen forsikring for norske avlsbesetninger som dekker driftstap. Tap av dyr 
beregnes som driftstap. Driftstapet settes til differansen mellom resultatet av driften som ville ha vært oppnådd i ansvarstiden 
uten skade og resultatet av driften etter skade.  Det vil si at driftstapet som oppstår i ansvarsperioden vil bli dekket helt til 
driften går som normalt igjen slik det var før skaden, men begrenset til den avbruddstiden produsenten har valgt for forsikringen, 
vanligvis 24 - 36 måneder. For mer informasjon om forsikringen kan du kontakte ditt lokale Gjensidige-kontor.

Vi ønsker å minne om at det nå er mulig å registrere forekomst av halebiting i ToNo-appen, både forekomst av halesår og om 
man observerer dyr som er halebitere. Registreringsbildet i ToNo er tilgjengelig for alle avlsbesetninger og det er frivillig å 
gjøre registreringen. Det er lav forekomst av halebiting i avlsbesetningene slik det ser ut til nå. Dette er positivt! Likevel ønsker 
vi oss de observasjonene som finnes, dette er viktig for de genetiske analysene av egenskapen. 

Dersom du har spørsmål angående innlogging - brukernavn eller passord, ta kontakt med Torunn Aasmundstad  
(torunn.aasmundstad@norsvin.no). For andre spørsmål angående registrering eller halebitingsprosjektet generelt, 
ta kontakt med Kristine Hov Martinsen (kristine.martinsen@norsvin.no). 

Forsikringer for avlsbesetninger

Registrering av halebiting


