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God 
sommer



Inngangen til sommerferien i år er, for alle oss som jobber med 
og for grisen, preget av dokumentaren «Griseindustriens 
hemmeligheter» som ble vist på NRK Brennpunkt i juni. Der ble 
det avdekket alvorlige regelbrudd og det ble vist holdninger og 
praksis som vi tar sterkt avstand fra! Vi føler alle på skam, 
frustrasjon og sinne over å være vitne til hvordan enkelte 
produsenter driver sin produksjon og de holdninger som 
avdekkes. Så er det vondt å oppleve at dette generaliseres til  
å gjelde all norsk svineproduksjon og at svinprodusentene og 
slakteriansatte presenteres som kynikere og dyremishandlere 
totalt blottet for etikk og moral og omsorg for dyrene. 

Det dokumentaren viste er store tillitsbrudd, og i etterkant har 
det vært møte mellom representanter fra næringa og Mat- og 
Landbruksdepartementet. Her presenterte næringa en rekke 
tiltak for å rydde opp, blant annet blir det nå obligatorisk å følge 
Dyrevelferdsprogrammet for alle svineprodusenter, og det vil bli 
satt enda større fokus på holdningsskapende arbeid. Det med 
holdningsskapende arbeid er særlig viktig, og dette vil Norsvin 
ha sterkt fokus på framover. Det hjelper lite med et strengt 
regelverk hvis dette ikke overholdes. Det viktigste tiltaket vil 
uansett være å feie for egen dør. Det vil si at hver enkelt må 
sørge for å holde seg innenfor regelverket, ha dokumentasjonen 
i orden og sørge for gode rutiner og god dyrevelferd i det 
daglige. Bare på den måten kan vi forhindre alvorlige regelbrudd 
i framtida og sørge for at norsk svineproduksjon igjen får et 
godt omdømme.

Alle vi vet at de aller, aller fleste svineprodusenter, på samme 
måte som andre bønder, tar oppgaven med å produsere mat på 
største alvor, har god dyrevelferd og stor omsorg for dyra.  

Norske svineprodusenter skal være stolte av næringa si og kan 
gå med hevet hode! Men, vi må ta grep og sørge for at de få 
som ikke egner seg til å drive med husdyrproduksjon, uansett 
hvilket dyreslag det gjelder, ikke får lov til å fortsette. Det er 
ingen menneskerett å drive med svineproduksjon, den oppgaven 
må vi sørge for gjøres av de som er egnet til dette.

Det legges ned mye arbeid, hver dag, i de norske avlsbesetnin-
gene. Dere gjør en formidabel innsats, har god dokumentasjon 
og vi vet at forholdene og rutinene i de norske avlsbesetningene 
generelt er veldig bra! Som avlsbesetninger har dere også den 
tryggheten at besetningene deres får oftere tilsyn av flere 
aktører fra næringa enn de fleste andre svinebesetninger. Dere 
blir fulgt opp i forhold til Helse- og hygienereglementet, dere 
har avlskonsulenter som er innom, i tillegg har dere rådgivere 
tilknyttet slakteriet som dere kan kontakte og rådføre dere med. 

Vi oppfordrer alle til å holde motivasjonen oppe og vi håper at 
dere fortsetter å ha gleden av å produsere sunt og godt svine-
kjøtt. Det er helt klart at norsk svineproduksjon har fått seg en 
solid knekk i omdømme, men sammen skal vi, sakte men sikkert, 
klare å gjenopprette tilliten og et godt omdømme for norsk 
svineproduksjon.

Riktig god sommer alle sammen!



Vi jobber nå med å effektivisere rutinene med genotyping 
av råner for at resultatene skal foreligge tidligere.

Per i dag gjelder følgende:
Vevsprøver av råner må sendes inn raskest mulig etter grising og 
ukentlig (ikke vent til hele puljen har griset). Vevsprøvene må 
være registrert inn i BioBank fredag for at de skal være med  
i selekteringen til genotyping som skjer hver mandag. Det vil si 
at prøvene må gå med posten senest tirsdag. De rånene som 
inkluderes i seleksjonen til genotyping er mellom 0 og 30 dager 
gamle (og vil på sikt bli endret til mellom 0 og 20 dager for enda 
raskere genotyping). Det betyr at dersom en råne er mer enn  
30 dager gammel når vevsprøven mottas i BioBanken, vil den 
aldri bli inkludert til selektering for genotyping.

Framover vil vi genotype alle rånene fra kull som er tatt inn til 
test, uavhengig om besetningen brukes Improvac eller ei. Det  
vil si at samtlige besetninger må sende inn vevsprøver ukentlig!
Vi jobber parallelt med å endre rutinene for inntak av råner til 
test, men dette er ikke på plass ennå. Dere vil fortsatt få oversikt 
over hvilke kull det er tatt inn råner fra ved grising. Ved 6-7 
ukers alder vil dere få beskjed om hvilke råner dere skal lever til 
test basert på resultatet av genotypingen. Derfor er det uhyre 
viktig at dyra til enhver tid ligger inne med rett kjønn, råne/
kastrat, og at dere er raske med å registrere eventuelle defekter 

på rånene slik at det ikke selekteres feil dyr inn til rånetest. Hvis 
det er råner dere mener er uegnet å levere til rånetest, settes 
disse raskest mulig til kastrat for å unngå at feil dyr plukkes ut.

All genotyping av råner, både landsvin og duroc, vil fra nå av 
foregå i Norge. Genotyping av alle landsvin og duroc purker vil 
foregå i Skottland. Hittil har all genotyping av landsvin forgått i 
Skottland, mens genotyping av duroc har blitt gjort i Norge. 
Denne omleggingen av rutinene vil gi raskere genotyperesultat 
for rånene.

NB! Bruk konvoluttene som er adressert direkte til BioBanken 
ved innsending av vevsprøver. Det er spesielt viktig for råneprø-
vene, men gjelder nå både for purker og råner. Husk bare å 
legge råneprøvene i en pose og merk den med «råner» slik at 
disse får prioritet hos BioBank. De vil si at framover må dere kun 
benytte de konvoluttene som er adressert direkte til BioBanken, 
Hamar. De andre konvoluttene blir utfaset etter hvert.

Kort oppsummert: 
Rutinen gjelder alle foredlingsbesetninger og innsending av 
vevsprøver og genotyping skal gå raskest mulig. 

Rutiner for vevsprøvetaking og resultater av 
genotyping for råner

Rapportene «Mating Advice» - BreedingWeb

Rapporten «Mating Advice» har dere som er foredlingsbesetninger hittil mottatt jevnlig på epost fra Technical Administration (TA)  
i Nederland. Denne rapporten, som kan brukes som hjelp ved seleksjon av råner ved bedekning, er tilgjengelig i BreedingWeb og  
vil ikke lenger bli sendt som epost.



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.

Kongressen arrangeres av Norsvin, Nortura og Felleskjøpet,  
og har et stort stand-område hvor du kan treffe aktører og 
utstyrsleverandører til en fagprat. Utstillerområdet er større enn 
noen gang, og all bespisning og foredrag foregår i samme del av 
hotellet. Gris i ‘19 blir en komplett kongress der både utstyr, 
bygg, fag, fôring, forsikring og finansiering blir viktige elementer.

Det legges opp til et program i 4 delte sesjoner med god tid til 
pauser mellom foredragene, programmet vil bli lagt ut så snart 
det er klart. Foredragene vil variere i tema, både fag og annet, 

slik at det blir interessante foredrag for alle. Det er ikke direkte- 
påmelding til foredragene – du deltar der du vil.

Det er gode parkeringsmuligheter ved hotellet, eller kun 10 min 
med shuttlebuss fra flyplassen om du kommer med fly eller tog. 
De fleste vil få rom på Thon Hotel Oslo Airport, men noen får 
rom på nabohotellet, Thon Hotel Gardermoen. Dette hotellet 
ligger i gangavstand, kun 5 minutter å gå.

Gris i ‘19 

Meld deg på konferansen her  og les om kongressen på grisi19.no 

NB! Dere som også skal på Avlsbesetningsmøtet (eller kun 
Avlsbesetningsmøtet) må passe på å velge rett deltakerkategori  
ved påmelding!

https://grisi19.no
https://grisi19.no
https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/offer/83208/portal/1/attendee/0/registration/FTAciUnMblaXcnpk
https://www.grisi19.no

