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Internasjonal satsing 
Fra slutten av 1980 tallet har Norsvin arbeidet målretta med eksport av 
avlsmateriale til internasjonale markeder. I 1996 ble eksportselskapet Norsvin 
Internasjonal AS opprettet. Selskapet eies med 66 % av Norsvin og 34 % av 
Norsk Kjøtt.  
 
Norsvin Internasjonal sin visjon er :”Vi gir svineindustrien konkurransefordeler” 
 
Målsettingen med Norsvins satsing på det internajonale markedet er å skape 
inntjening som skal bidra til å finansiere en vesentlig del av utviklingskostnadene 
innen avlsarbeidet. I tillegg vil internasjonal satsing bidra med verdifull 
informasjon fra de internasjonale markeder om Norsvins avlsmateriale i 
konkurranse med andre lands/selskapers avlsmateriale. Med bakgrunn i de siste 
10 års resultater og utvikling av norsk avlsmateriale har Norsvin i sin nye 
strategiplan 2005-2010 satt seg som mål om å bli ett ” Nasjonalt og internasjonalt 
avl og seminselskap”. Dette er en ambisiøs målsetting i det perspektiv at  Norge 
produseres kun 1,4 millioner gris sammenlignet med Danmark som produserer 22-
23 millioner. I USA produseres det vel 100 millioner gris per år. Årlige FoU og 
avlskostnader i Norsvin ligger på vel 20 mill. Selv om investering i avlsarbeid er 
den investeringen som gir størst verdiskaping og forrentning av innsatt kapital, 
kan en på sikt ikke forsvare disse kostnadene med en nasjonal produksjon på kun 
1,4 mill slaktegris per år. Dette er bakgrunnen for  Norsvins strategi om å satse på 
det internasjonale markedet. Hva er det som skal tilsi at vi med med vår marginale 
svineproduksjon skulle kunne bli en vesentlig aktør innen svinegenetikk på det 
internasjonale markedet. Det er flere gode grunner for det:   
 

• Vi har en unike helsestatus på vårt dyremateriale.  
• Vi har en sterk og målrettet satsing på forskning og utvikling med  

høg implementeringstakt 
• Våre databanker gir muligheter for å utvikle spesialiserte og brede 

avlsmål per rase 
• Vi kan vise til positive resultater i konkurranse med internasjonalt 

avlsmateriale 
 



Unik helsestatus 
Norsvin har som eksportør av genetikk en betydelig konkurransefordel i forhold 
til de fleste av våre konkurrenter på grunn av vår unike helsestatus. Globalt blir 
konsumentene mer kritiske og kvalitetsbevisste. I stadig flere markeder settes det 
spørsmålstegn ved utstrakt bruk av antibiotika i fôr på grunn av frykt for resistens 
hos dyr og mennesker. I tillegg koster sjukdom penger i form av redusert 
produksjonseffektivitet samt kostnader med  medisiner og vaksiner. Med de 
marginene som er i internasjonal svinkjøttproduksjon er produsentene avhengig 
av en stabil, høg effektivitet i produksjon med minimale behandlings- eller 
saneringskostnader. Leverandører av genetikk som kan dokumentere effektivitet 
og sikker helsestatus har derfor en klar konkurransefordel.Tradisjonelt har 
livdyrsalg vært den vanligste måten å distribuere genetikk fra leverandør til 
kunde. Da smitte av en aller annen karakter spres lettest med levende dyr ser en nå 
en klar vridning fra livdyr til semin. Dette drar nå Norsvin stor fordel av da 
organisasjonen de siste 40 årene har bygget sin virksomhet og kompetanse 
omkring avl- og seminkonseptet. 
 

Satsing på forskning og utvikling med høg 
implementeringstakt 
Det overordna målet for Norsvins avlsarbeid er å utvikle en gris som skal være et 
klart førstevalg for våre kunder, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr utvikling av 
egenskaper som gir økt konkurranskraft for svineprodusentene, slakt og 
foredlingsindustrien i det nasjonale og internasjonale markedet Det vil si at den 
avlsmessige kvaliteten og den årlige framgangen må være i verdenstoppen.     
Samtidig med at Norsvin på slutten av 1980 tallet vedtok strategier om en økt 
internasjonal satsing ble det  samtidig vedtatt å øke satsingen på forskning og 
utvikling. Denne satsingen sammen med et langsiktig avlsarbeid gjennom mer enn 
40 år har gitt gode resultater. Spesielt har utviklingen de siste 15 årene vært en 
suksess.  Avlsframgangen er nå på vel kr 30,- per slaktegris per år for landsvin og 
15,- kr for duroc. Sterk satsing på forskning og utvikling i egen regi og i 
samarbeid med de beste miljøer nasjonalt og internasjonalt har bidratt sterkt til 
denne utviklingen. Samtidig har oppbygging av gode databanker og registrering 
av nye egenskaper ute hos avlsbesetningener gitt oss muligheten til å ta i bruk 
egenskaper som for noen år siden ikke var mulig i det operative avlsarbeidet. 
Denne muligheten gir også en konkurransefordel i forhold til våre konkurrenter. 
 

Spesialiserte og brede avlsmål  
Den sterke satsingen på FoU og oppbygging av gode databanker har gitt oss 
mulighet til å utvikle spesialiserte og brede avlsmål . Brede avlsmål vil på sikt bli 
en svært viktig faktor for at Norsvin skal kunne bli en betydelig leverandør av 
svinegenetikk på det internasjonale markedet. Norsvin valgte i 1995 å konsentrere 



sine ressurser på to raser, norsk landsvin og norsk duroc. Norsk landsvin er per i 
dag helt i verdenstoppen når det gjelder effektivitet. Norsk duroc har fremdeles et 
stykke å gå for å kunne hevde seg blant verdens fremste farraser. Imidlertid viser 
de senere års utvikling både genetisk og fenotypisk at rasen har stor framgang. 
Samtidig med å konsentrere ressursene om to raser ble det vedtatt å utvikle norsk 
landsvin som morrase. Resultatet av dette er at en har utviklet og implementert i 
alt åtte reproduksjons- og moregenskaper i avlsmålet  for norsk landsvin per år 
2004. Avlsmålet for landsvin består av egenskapsområdene: produksjon, 
slaktekvalitet, kjøttkvalitet, kullstørrelse, reproduksjon, morsevne og styrke/helse. 
For norsk duroc som er en ren farrase består avlsmålet av egenskapsområdene: 
produksjon, slaktekvalitet og kjøttkvalitet  
 

Positive resultater i konkurranse med internasjonalt 
avlsmateriale 

Hovedmarkedene for Norsvin avlsmateriale er i dag Sverige, Finland, Litauen og 
USA. Finland og USA er forholdsvis nye markeder.  
Beregninger og sammenstillinger av genetisk utvikling og fenotypisk utvikling fra 
de nordiske land viser at Norsvins avlsmateriale har større genetisk og fenotypisk 
utvikling enn det en ser i  Sverige og Finland . Vår utvikling er minst på samme 
nivå som det danskene kan vise til.  Som eksempel på det viser  figur 1 fenotypisk 
utvikling for levendefødte og  figur 2 viser fenotypisk utvikling for tilvekst.   
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Figur 1. Fenotyoisk utviking for 
kullstørrelse for de nordiske land 
  

Figur 2 viser fenotypisk utvikling for 
tilvekst fra fødsel til slakt for de 
nordiske land 

Sverige 
Fra 1995 da det ble inngått avtale med de private slakteriers avlsselskap  
Avelspoolen om  å få tilgang til norsk avlsmateriale og fram til i dag har norsk 
avlsmateriale sin markedsandel økt fra 16 til 35 % i Sverige. Det betyr at det  
slaktes ca 1,1 mill ”Norsvin” slaktegris i 2004. Erfaringene og tilbakemeldingene 
fra det svenske markedet er positive. I tillegg til erfaringer fra markedet er det 
gjennomført en sammenligning mellom norsk landsvin og svensk landsvin i en 
stor avlsbesetning som var den høgst rangerte avlsbesetning i Swedish Meets 



avlsselskap Quality Genetics. Det ”norske” materiale i sammenligningen bestod 
av 50 % norske gener og 50 % svensk (QG)gener. I sammenligningen inngikk 
data fra unggrismåling, data fra klassifisering samt måling av kroppslengde. 
 

Tabell I: Resultater fra sammenligning av landsvin slaktegris med 50% norsk genandel mot 
100% svensk genandel 

Egenskaper Norsk 
landsvin 

Svensk 
landsvin 

Differanse 

Alder v/100 kg,dager 157,6 164,3 - 7 
Tilvekst fra fødsel til slakt 
gram/dag 

635 606 + 29 

Kjøttprosent 59,5 58,2 + 1,3 
Fett 1, mm 10,4 11,2 - 0,8 
Fett 2, mm 12,1 14,6 - 2,5 
Muskedybde, mm 51,0 51,3 - 0,3 
Kroppslengde, cm  104,4 101,4 + 3,0 

 
USA 
I 2002 ble Norsvin USA LLC etablert. Selskapet eies av Norsvin Internasjonal, 
Felleskjøpet Øst Vest samt noen lokale partnere i USA. Det er etablert en avls 
besetning og en seminstasjon med norsk avlsmateriale. Første ledd i etablering av 
norsk avlsmateriale i USA var å teste ut avlsmateriale hos potensielle kunder. Det 
en i første omgang  testet var norsk noroc slaktegris (LYLD). Testresultatene er 
sammenlignet med resultater fra det avlsmateriale som potensielle kunder benytter 
i dag. I tillegg har en sett på kullresultater oppnådd i den ”norske besetningen 
sammenlignet med kullresultater fra besetninger i USA. Tabell 2 viser resultater 
på egenskaper mellom norsk avlsmateriale og avlsmateriale hos potensielle 
kunder i USA, samt verdien av dette med hhv produksjon av 5000 og 1 mill 
sl.gris. 
 

Tabell 2: Resultater fra utprøving av norsk avlsmateriale i USA(Lang Ree, pers med 2004) 
 
 
Egenskaper 

 
For-

bedring 

 
Verdi per 
slaktegris 

Verdi per 
5000 

slaktegris 

Verdi per 1 
mill 

slaktegris 
Lbs fôr/lbs levende vekt 0,18 $3,97 $19.830,- $3.965.955,- 
Tilvekst lbs/dag 0,15 $1,15 $5.769,- $1.153.846,- 
Kjøttprosent 1,55 $0,05 $233,- $46.500,- 
Dødelighet, % 1,5 $1,10 $5.516,- $1.103.181,- 
Sum slaktegrisproduksjon  $6,27 $31.347,- $6.269.482,- 
Antall avvente 2,07 $1,35 $6.750,- $1.350.000,- 
Sum totalproduksjon  $7,62 $38.097,- $7.619.482,- 
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