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God sommer



Etter en vår med nye utfordringer for norske svineprodusenter 
med negativt søkelys på dyrevelferd er det mange som har 
behov for noen lyse og fine sommerdager og kvelder framover. 
La det være sagt med en gang, måten dyrevernaktivsetene har 
gått fram på er helt uakseptabel og en kriminell handling som 
ikke er en rettstat verdig. Denne hendelsen viser dessverre at det 
er andre grupper enn næringa selv som setter dagsorden overfor 
media i kommunikasjonen og presentasjonen av vår næring.  
Det er ikke bare en utvikling som gjelder vår næring, den berører 
hele norsk landbruk og matproduksjon. Hvordan møte denne 
utviklingen er det store spørsmålet. 
 
Det vi kan gjøre innenfor svineavlen er å fortsette og forsterke 
vår strategi med å satse på utvikling av dyrevelferdsegenskaper. 
Ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt vil denne strategien 
bli stadig viktigere. De valgene vi har gjort i avlsarbeidet så langt 
med økt vektlegging av overlevelse i tillegg til levendefødte,  
vil bli forsterket framover. Det samme vil gjelde for økt antall 
spener, bedre moregenskaper, redusere bogsår og redusere 
frekvensen av beinlidelser som osteokondrose. Dette er alle 
eksempler på tiltak som gjennomføres i dag for å bedre dyre- 
velferden. I tillegg jobbes det med å se på om vi kan ta i bruk 
nye registreringer i avlsarbeidet for å redusere uønsket adferd 
som halebiting. Det er derfor knyttet store forventninger til  

hva prosjektet Pig Brother vil bidra med. Prosjektet går ut på  
å filme testråner hele døgnet i bingene på Delta. Bildematerialet 
vil forhåpentligvis gi oss svar på hvor stor den genetiske effekten 
har på uønsket atferd. 
 
Utvikling av avlsframgangen første halvår viser samme positive 
utvikling som for 2020. En framgang som forsterker Norsvins 
internasjonale konkurransekraft og posisjon. Halvårsresultatet 
for Topigs Norsvin viser også samme utvikling som fjoråret der  
vi oppnådde tidenes beste finansielle resultater. Dette som følge 
av at vi stadig tar større markedsandeler. Flere internasjonale 
utprøvinger av Norsvin Duroc, sammenlignet med duroc fra 
konkurrerende avlsselskaper, viser svært gode resultater. Det er 
derfor store forventninger til at Norsvin duroc vil ta større og 
større markedsandeler internasjonalt i årene som kommer.  
Så en stor takk til dere alle som hver dag står på i arbeidet  
med å utvikle et stadig bedre dyremateriale til glede og nytte  
for norske svineprodusenter, og våre internasjonale kunder!
 
Med dette vil jeg ønske dere alle en riktig fin og god sommer.
 
Med vennlig hilsen
Olav
 



Styret har gitt administrasjonen i Norsvin mandat å utrede fremtidig modell for avlsbesetninger.

Bakgrunnen for dette er behovet for å øke rekrutteringen til landsvin foredling og måloppnåelse med SPF. Modellen går ut på  
å kombinere foredlings- og formeringsbesetningsstatus i samme besetning. For hjelp til denne utredningen har Norsvin tatt med 
representanter fra Nortura og KLF.

I utredningen ønskes det å få vurdert følgende spørsmål:
•Hvordan vil en åpning for flere kombibesetninger, eventuelt helt frislipp, påvirke den avlsmessige framgangen på landsvin? 

•Vil en åpning medføre større interesse for overgang til SPF? 

•Hvordan vil muligheten for inntjening for besetningene bli? 

•Vil en åpning øke interessen for å bli foredlingsbesetning? 

•Vil en åpning være i strid med myndighetenes/landbruksdirektoratets mål om å redusere omfanget av «engangspurker»? 

•Hvordan vil en åpning påvirke livdyrflyten i norsk svineproduksjon? 

Vi vil understreke at, uansett utfall, vil det ikke bli stilt krav til eksisterende foredlingsbesetninger om at de skal/må bli kombi.  
Dersom styret åpner for kombi vil alle som ønsker det kunne søke. Formeringsbesetninger vil i så fall også inviteres til å søke om  
å være kombinerte foredlings- og formeringsbesetning. Denne saken jobbes det med i disse dager og utredningen skulle vært klar  
i slutten av juni. Den er imidlertid forsinket og første rapportering til styret blir i slutten av august.

Per i dag bedømmes rånene på Delta etter 31 eksteriøregenska-
per ved 120 kg. Dette er langt flere eksteriøregenskaper enn det 
som benyttes i avlsverdiberegningene. Vi har etter hvert samlet 
inn mye data og ser at for en del egenskaper er det nesten 
ingen variasjon. Det vil si at i mer enn 90 % av tilfellene blir 
enkelte egenskaper scoret til 4, som er den optimale scoren. 

Derfor er det besluttet at vi ikke lenger skal bedømme egenskap- 
ene som ikke har noe variasjon, samt enkelte egenskaper som 
ikke lenger har så stor betydning. Til sammen reduserer vi 
eksteriørbedømmingen på Delta med 13 egenskaper. Ingen av 
disse egenskapene er med i avlsverdiberegningene, det vil si at 
endringen ikke vil ha noen påvirkning for avlsverdiene. 

Utvikling av avlsbesetingssystemet

Endringer i eksteriørbedømmingen på Delta

Merethe – ny avlskonsulent i Trøndelag og Nordland

Merethe Madsen Regland er ansatt i et vikariat som avlskonsulent  
i Trøndelag og Nordland. 

Merethe er 29 år og fra Lillehammer. Hun har Master i husdyrvitenskap fra NMBU og 
kommer fra stilling som fagrådgiver innenfor avl ved Norsk Hestesenter. Merethe har 
mye erfaring med hest, mindre med gris. Det har hun imidlertid brukt sommeren til  
å gjør noe med og etter intensiv opplæring i avl på gris og i norsk svineproduksjon, 
hospitering hos noen av foredlingsbesetningene og med opplæring i felttesten er 
hun snart klar til å ta fatt som avlskonsulent.

Merethe vil være på plass i Trøndelag fra 1. august.



1.juni ble det lansert en ny måte å registrere helse på i Ingris. Etter tilbakemeldinger fra brukerne har det imidlertid senere 
blitt lagt til noe ekstra funksjoner for å lette helseregistreringene, blant annet i merka smågris. 

Dyrehelseportalen 
En av de store nyhetene er at behandlinger utført av veterinæren 
automatisk kommer opp i Ingris. Opplysningene hentes fra 
Dyrehelseportalen (DHP). Behandling av enkeltindivider der 
veterinæren legger inn individnummer i DHP kommer direkte  
inn på purkekortet. Vaksinering eller andre flokkbehandlinger 
derimot, må fordeles til de riktige dyrene. Dette gjøres under 
Helse -> flokkbehandlinger. Her kan man filtrere på forskjellige 
kategorier, bl.a. kullnummer og pulje for å finne de aktuelle 
dyrene. Man kan fordele flokkbehandlinger både på purker og 
merka smågris. 

Masseregistrering 
Registreringsbildene «helse per individ» og «helse per pulje» er 
fjernet fra den gamle purkedelen og helseopplysninger registres 
nå i den nye purkedelen. Det er valgt å gå bort fra det tradisjo-
nelle «punchebildet» og i stedet søker man opp de aktuelle 
dyrene før man tar med seg disse over i et registreringsbilde. 
Måten man søker opp dyr på er å bruke den nye purkeoversikten. 
Her kan man enten velge med seg en hel pulje eller hake av 
enkeltindivider. I tillegg kan man bruke søkefunksjonen øverst  
i purkeoversikten til å hente opp de dyrene man skal registrere 
helseopplysninger på.  Her kan man enten søke på fra-til 
nummer i samme feltet og/eller skrive forskjellige nummer 
separert med komma. Eks: 9304-9315, 9354, 9432.  
Når dyrene er valgt, velger man hvilken registrering man vil  
gjøre i registeringsmenyen øverst til høyre. 

Merka smågris 
Under helsemenyen ligger det også en helt ny oversikt over 
merka smågris (etter samme modell som purkeoversikten).  
Her ligger de grisene som er født sist, øverst. Flere smågriser 
vises etter hvert som man blar/scroller nedover siden. Øverst  
i skjermbildet er det også et individsøk. I tillegg er det lagt til 
flere søkekriterier (fødselsdato, mornummer, kjønn) slik at man 
lett kan finne de aktuelle dyrene å registrere på. På denne måten 
kan man enkelt masseregistrere leddbetennelse, vaksinering av 

småpurker som skal bli rekrutter eller småråner som skal til 
Delta. I første versjon hadde automatikken med at småpurker 
som får en vaksine blir til rekrutter, falt ut. Dette er i orden nå. 
En annen ting å merke seg er at vaksinekodene nå ligger under 
samme liste som diagnosekode (i den gamle purkedelen var 
dette to forskjellige felt).  

Det er ikke lagt opp til masseregistrering av defekter. For å registrere 
defekter må man klikke på individkortet til det individet det 
gjelder og legge det inn under fanen «defekt». 
 
Dyr med tilbakeholdelsesfrist eller ekstra oppfølging 
I tillegg til å legge til medisin ved helseregistrering, kan man 
også legge til oppfølging på enkeltdyr (eks dyr du ikke behandler, 
men som bare skal sjekkes ekstra). Har man dyr med oppfølgings- 
dato frem i tid, eller med tilbakeholdelsesfrist pga. medisin,  
vil det dukke opp en rød «boble» oppe ved Ingris-logoen. Ved  
å trykke på denne får man opp en liste med de aktuelle dyrene.  

Arbeidet videre 
Etter sommeren fortsetter arbeidet med utvikling av Ingris og 
det skal lages flere registreringsbilder, bl.a. for den nye merka 
smågris-oversikten. Har dere innspill eller har lyst til å teste litt, 
send gjerne en e-post til: inger.marthe.kjolseth@norsvin.no  

Ny landsvin foredlingsbesetning:
Gunn Elisabeth Amundsen Eng fikk status som SPF landsvin  
foredlingsbesetning fra 01.11.20.

Landsvin foredlingsbesetninger som nylig har konvertert:
Terje Håheim
Ove Bruheim

Eierskifter i formeringsbesetningene fra 01.01.21:
Roald Gjeteskjær og Kari Borgen har overtatt etter  
Bjørn og Karen Borgen

Andreas Hemma har overtatt etter Johs Hemma

Linda Elisabeth og Lars Helge Mehlum har overtatt etter  
John og Evy Solbrekke

Endringer i avlsbesetningene f.o.m januar 2021

Registrering av helse er flyttet over i ny purkedel 

Brukerstøtte  
for Ingris i sommer 

Uke 27 og 31:  
Inger-Marthe Kjølseth, 917 56 775 

Uke 28:  
Solveig Kongsrud, 977 07 618 

Uke 29 og 30:  
Dyre Johan Haug, 977 51 725 


