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Bakgrunn
Stortingsvedtaket om forbud mot kastrering av gris fra 2009 representerer et
paradigmeskifte også for forskningen på området. Både nasjonalt og internasjonalt
har det vært drevet hanngrisforskning i mer enn 30 år uten at dette har ført til noe
gjennombrudd som har gjort det  mulig å produsere hanngris uten sterkt nedsatt
kvalitet på svinekjøttet. Drivkraften bak denne forskningen har hovedsakelig vært
muligheten for å utnytte hanngrisens produksjonsmessige fordeler.
Stortingsvedtaket tvinger fram økt forskning på området med fokus på dyrevelferd
og med en absolutt frist for å oppnå praktisk anvendbare resultatert.

Rånesmak og –lukt på svinekjøttet er hovedsakelig knyttet til substansene
androstenon og skatol. Kastrasjon av hanngris gjøres utelukkende for å sikre
spisekvaliteten på svinekjøttet. Derfor vil forbudet mot kastrering få svært store
økonomiske konsekvenser hvis ikke dette grunnleggende problemet er løst før
forbudet trer i kraft. Tapet for primærprodusentene er beregnet til ca 10 mill kr per
prosentenhet hanngris som må utsorteres. Foreløpige resultater tyder på et
utsorteringsbehov på 40-60% av alle hanngris med dagens dyremateriale og
driftsopplegg. I tillegg kommer ekstrakostnader videre i verdikjeden som følge av
analysebehov, nye varestrømmer og en stor risiko for tapte markeder som følge av
kvalitetsproblemer. I sum gir dette økonomiske konsekvenser næringa ikke vil
kunne håndtere.

Ny kunnskap er derfor en forutsetning for å kunne kombinere forbudet mot
kastrering med ei økonomisk bærekraftig svinenæring.  Næringa har i samarbeid i
Norges forskningsråd fått utarbeidet en egen forskningsstrategi og et opplegg for
finansiering av forskning på området. Programmet finansieres av Norges
forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og
Forskningsmidler over jordbruksavtalen, med en tredjedel på hver. Programmet
har en referansegruppe med representanter for næringen. Totalt er det bevilget 18
mill. NOK for perioden 2004-2006, og 27 mill. NOK for perioden 2007-2008. I
tillegg er næringa inne med en betydelig egenandel. Bevilgningene for den første
perioden er endelige, mens bevilgningene for 2. periode er foreløpige. Det vil
foretas en evaluering av programmet mot slutten av 2006. I forhold til
utfordringene er dette  likevel langt fra tilstrekkelig. Det arbeides derfor hele tiden
med å styrke det finansielle grunnlaget for forskningen.



Et verdikjedeperspektiv, med fokus på produktkvalitet og sammenhenger binge til
smak og spisekvalitet,  har vært styrende for forskningsstrategien og
prioriteringene. Tidsperspektivet har videre vært viktig, forskningsområder med
høy anvendbarhet på kort sikt og muligheter for å nå konkrete resultater innen
forbudet trer i kraft har blitt prioritert. Hovedprioriteringene er vist i tabell 1.

De forskjellige forskningsområdene
I det etterfølgende gis en nærmere oversikt over de ulike forskningsområdene
som er prioritert og hvilke prosjekter som er etablert.

Genetikk

Norge har lang erfaring med effektivt avlsarbeid med svin. En forutsetning for å
lykkes med avlsarbeid er at det foreligger genetisk variasjon for de egenskaper en
ønsker å påvirke. Det er dokumentert betydelig genetisk variasjon, både innen og
mellom raser, for både androstenon og skatol. Det er påvist genetisk sammenheng
mellom rånelukt og kjønnsmodning hos hanngris, og mellom kjønnsmodning hos
hanngris og purker. Det blir derfor en utfordring å sikre at seleksjon for lavere
androstenonnivå foregår uten negativ effekt på reproduksjonen. Ved å senke
frekvensen av gener som er assosiert med høyt nivå av rånelukt, vil vi over tid
kunne komme ned på et akseptabelt nivå av utsortert gris. Dette vil kunne oppnås
ved kombinasjon av tradisjonell genetisk seleksjon og bruk av nye
molekylærgenetiske metoder. Avlsarbeid foregår på nasjonalt nivå, og vil komme
alle svineprodusenter til gode. I tillegg vil det kunne gi Norge et attraktivt produkt
for eksport.
Prosjekter:
• Rånesmak – genetiske alternativer til kastrering (Norsvin)
• Genetics in boar taint (Norsvin)
• Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett (NVH)

Fôring
Nyere forskning har vist at endringer i fôringsregimer kan gi store utslag på
skatolnivået i fett. Dette gjør det spesielt interessant å undersøke hvordan endrede
fôringsregimer virker inn under norske forhold. De mest lovende studiene som er
gjort i senere tid går på fôring med potetstivelse. Dette og andre fôringsregimer
som det kan være aktuelt å benytte som sluttfôring (siste 1-2 uker før slakting) er
særlig aktuelle. Internasjonale studier tyder på at fermentert eller mysebasert
våtfôr også har reduserende effekt på skatolnivået i slakt, og bør utredes nærmere
under norske forhold. I tillegg bør tilskudd av organiske syrer prøves ut.
Fôringsforsøkene bør være konsentrert om fôrmidler og fôringsmetoder som er



tilgjengelige og økonomisk forsvarlig til bruk i norsk svineproduksjon.
Mulighetene for å redusere skatolnivået i slakt ved hjelp av fôringstiltak synes
gode. Fôringsrelaterte tiltak vil ha rask innsettende effekt, og vil derfor kunne
være med å redusere problemet også på kort sikt.
Prosjekt:
• Hanngris – fôring, drift og miljø (Fagsenteret for kjøtt og IHA)

Miljø- og besetningsfaktorer
Flere besetningsrelaterte faktorer er korrelert med skatolnivået i fett. Det har
likevel vist seg å være vanskelig å få ønsket effekt når tiltak i tråd med denne
kunnskapen implementeres i besetninger. Det vil derfor være av avgjørende
betydning å prøve ut de mest interessante tilnærmingene under norske forhold før
en kan si om dette kan ha vesentlig effekt i norske besetninger. Det er
indikasjoner på at forskjellige driftsformer kan påvirke nivåene av androstenon og
skatol ved at de påvirker tidspunkt for kjønnsutvikling.
Atferd hos ukastrerte hanngriser kan være et problem, da de kan være mer
aggressive enn kastrerte griser. Dette kan medføre bittskader og økning av
benproblemer. Dette må sees som vesentlige faktorer når det dyrevelferdsmessige
aspektet skal legges til grunn. Atferdsstudier bør derfor inkluderes i framtidige
prosjekter.
Prosjekter:
• Effekten av gruppesammensetning på innhold av androstenon og skatol

(Fagsenteret for kjøtt)
• Hanngris – fôring, drift og miljø (Fagsenteret for kjøtt og IHA)

Utsorteringsmetoder
Det er helt nødvendig å utvikle metoder for utsortering som tar hensyn til både
androstenon og skatol, og evt. også andre sensoriske egenskaper. Det er et krav at
metoden(e) er raske nok til å kunne benyttes ”on-line”, slik at slaktene kan
sorteres fortløpende på slaktelinja. Metoden(e) må også være tilstrekkelig sikre,
være kalibrert mot sensoriske panel, og være økonomisk akseptable. Videre vil
det være nødvendig å industrialisere den eller de metoder som velges for å tilpasse
metoden til on-line bruk på slakteriene. Betydelig arbeid er lagt ned for å komme
fram til hurtigmetoder for påvisning av rånelukt. På tross av dette er det bare for
skatol det per i dag finnes en slik metode.
Prosjekter:
• Utvikling av hurtigmetode for bestemmelse av substanser som er årsak til

rånelukt (NVH)
• Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt (Matforsk)



Anvendelse av kjøtt fra hanngris
Selv om andelen slakt som må utsorteres reduseres betraktelig, vil det fortsatt
være nødvendig å finne alternative bruksområder for dette kjøttet. Hvis kjøttet
skulle gå direkte ut på markedet vil det medføre negative forbrukerreaksjoner, og
sterke negative konsekvenser for norsk svinekjøttproduksjon. Det er viktig at en
med utgangspunkt i forbrukernes krav søker å finne tilfredsstillende løsninger. Per
i dag vet man for lite om den norske forbrukers følsomhet for rånelukt, og dette er
det sentralt å få kartlagt. For å kunne utvide bruksmulighetene for kjøtt fra
ukastrert hanngris er det også viktig å kjenne hanngriskjøttets andre sensoriske og
produksjonstekniske egenskaper. Videre bør et forskningsprosjekt innen
produktutvikling omfatte forsøk med utblanding, bruk av renskåret kjøtt,
produkter til kaldt konsum, gjenoppvarmede produkter og smakskammuflasje. Det
må også utarbeides grenseverdier for androstenon og skatol i de forskjellige
produktene.
Prosjekt:
• Rånekjøtt – forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Tabell 1. Oversikt over områder og prioriteringer som ble gjort ved etablering av et eget
program for hanngrisforskning.

Forskningsområder Prioritering Stipulert kostnad

Genetikk +++ 14-16 mill.
Fôring +++ 12-16 mill.
Utsorteringsmetodikk +++ 15-25 mill.
Forbrukeroppfatning / produktutvikling +++ 10-12 mill.
Kjønnseparering av sæd / inseminasjons-teknikk ++ 15-20 mill.
Miljø- og besetningsfaktorer ++ 4-6 mill.
Immunkastrering + 0,5-1 mill.
Bedøving +        3-4 mill.


