
Arvbarheter på androstenon og skatol 
hos landsvin og duroc 
HÅVARD TAJET   
Geninova, Norsvin og Institutt for husdyr- og aquakulturvitenskap, NLH 
 
Innledning 
Mange råner utvikler en ubehagelig smak og lukt av kjøttet, rånesmak. Spesielt 
framtredende er lukten når kjøttet varmes. Denne er i hovedsak forårsaket av to 
kjemiske komponenter; androstenon og skatol.  Androstenon er et steroid som 
produseres i testiklene. Som biologisk funksjon stimulerer androstenon brunst hos 
purker. Kjemisk er androstenon nært beslektet med testosteron og mye av den 
biokjemiske pathwayen er felles for disse komponentene. Androstenon lagres i 
fettvev. Skatol produseres av bakterier i tjukktarmen ved nedbryting av 
aminosyren tryptofan.  Det tas opp over tarmveggen og følger blodbanen til 
leveren hvor noe brytes ned. Det som ikke brytes ned transporteres og lagres i 
fettvev, i likhet med androstenon. Androstenon er påvist å kunne hemme et enzym 
som er involvert i nedbryting av skatol.  
  
Så langt har man unngått rånesmak gjennom kastrasjon av råner i ung alder, før 4 
ukers alder. I 2009 vil ikke lenger kastrering av gris være tillatt. Med bakgrunn i 
dette er det viktig å kartlegge muligheten for å redusere nivået av androstenon og 
skatol i spekk gjennom avlsarbeid, slik at det ikke lenger er nødvendig med 
kastrering av hanngris. Et første steg i dette arbeidet er å beregne arvbarheter for 
skatol og androstenon hos norsk landsvin og duroc. 
 
Det er store raseforskjeller når det gjelder innhold av androstenon. Duroc er kjent 
for å ha høgere nivå enn landsvin og yorkshire (Xue et al., 1996). Willeke (1993) 
fant høgere nivå hos landsvin enn hos yorkshire. Det er funnet arvbarheter for 
androstenon fra 0,25 til 0,87 (Willeke, 1993). Sellier et al. (2000) fant tilsvarende 
arvbarhet på 0,5. Med bakgrunn i androstenons biokjemiske tilknytning til 
testosteron, er det viktig å kartlegge forholdet mellom androstenon og 
reproduksjonsegenskaper hos rånen. Sellier et al. (2000) brukte mål av størrelsen 
på en aksesorisk kjønnskjertel, bulbo urethralis, som indikator på kjønnsmodning, 
og fant en genetisk korrelasjon på 0,65 mellom kjertelstørrelsen og androstenon. 
Det ble videre funnet en korrelasjon mellom kjertelstørrelse og kjønnsmodning 
hos purker på 0,3 til 0,4. 
 



Materiale og metoder 
Dyrematerialet består av råner fra Norsvins rånestasjoner på Skatval og Bjørke. 
Registreringene av lengden på glandula blubo urethralis er gjort på slakteriet. 
Androstenonanalysene er basert på metodikken ”time-resolved 
fluoroimmunoassay” (Tuomola et al., 1997). Skatol er analysert ved hjelp av 
”high performance liquid chromatographi” (Tuomola et al, 1996). Analysene er 
utført ved NVH. Androstenon- og skatolverdier i spekk har en ekstremt skjev 
fordeling og log-transformerte androstenon- og skatolverdier gir en tilnærmet 
normalfordeling. Dataene som er brukt i varianskomponentestimering er vist 
nedenfor i tabell 1. Slektskapsfil er basert på mellom 5 og 7 generasjoner.  
 
Tabell 1. Antall, gjennomsnitt og standardavvik på fenotyper brukt i estimering av 
genetiske parametre  for landsvin og duroc 

 Antall dyr Gjennomsnitt Standard 
avvik 

Landsvin    
     Glandula bulbo urethralis (cm) 910 10,9 1,47  
     Log(androstenon) (ppm) 1239 1,08 1,04  
     Log(skatol) (ppm) 752 0,08 0,12  
Duroc    
     Glandula bulbo urethralis (cm) 635 11,4 1,60  
     Androstenon (ppm) 776 3,15 2,46  
     Log(skatol) (ppm) 401 0,04 0,07  

 
Beregningene er utført ved hjelp av DMU (Madsen og Jensen, 2003). Det er 
viktig å presisere at dette kun er foreløpige beregninger og at datainnsamlingen 
også vil fortsette utover i 2005. 
 
Resultater 
Resultatene for landsvin er presentert i tabell 1 og 2.  I modellene bak tabell 2 
inngår prøvedato som fast effekt, og arvbarheten er da beregnet som additiv 
varians dividert med fenotypisk varians. I modellene bak tabell 3 inngår prøvedato 
derimot som tilfeldig effekt. Den fenotypiske variansen som normalt inngår i 
telleren består da av variansen for prøvetakingsdato i tillegg til den additive og 
error-variansen. Arvbarheten er da beregnet som additiv varians dividert med 
summen av additiv og error-varians. På grunn av flere tilfeldige effekter er det 
ikke presentert standardfeil på parametrene i tabell 3. Ikke alle familier er 
representert ved alle prøvetakingsdatoer, slik at en modell med prøvetakingsdato 
som fast effekt vil kamuflere noe av den genetiske variansen. Dette kommer også 
klart fram ved at arvbarhetene er høgere når prøvetakingsdato er tilfeldig.  



For duroc er datamengden noe mindre, slik at det er vanskelig å oppnå 
konvergens når miljøeffekter blir behandlet som tilfeldig effekter. Arvbarheten er 
derfor tradisjonelt og entydig definert som additiv varians dividert med 
fenotypevarians. Ved slike beregninger kommer standardfeilen på parametrene 
direkte fram. På grunn av større datamengder på landsvin er sikkerheten på 
estimatene bedre enn på durocparametrene. 
 
Tabell 2. Genetiske parametre med dato for prøvetaking som fast effekt for landsvin; 
arvbarheter på diagonalen, genetiske korrelasjoner over og errorkorrelasjoner under 
diagonalen. 

 Glandula bulbo 
urethralis 

Androstenon Skatol 

Glandula bulbo urethralis 0,36 ± 0,10 0,40 ± 0,16 0,38 ± 0,22 
Androstenon 0,30 ± 0,09 0,45 ± 0,09 -0,03 ± 0,21 
Skatol 0,04 ± 0,11 0,29 ± 0,11 0,32 ± 0,11 

 
Tabell 3. Genetiske parametre med dato for prøvetaking som tilfeldig effekt for landsvin; 
arvbarheter på diagonalen, genetiske korrelasjoner over og  errorkorrelasjoner under 
diagonalen. 

 Glandula bulbo 
urethralis 

Androstenon Skatol 

Glandula bulbo urethralis 0,46 0,47 0,29 
Androstenon 0,24 0,50 -0,04 
Skatol 0,05 0,32 0,40 

 
Tabell 4. Genetiske parametre for duroc; arvbarheter på diagonalen, genetiske 
korrelasjoner over og  errorkorrelasjoner under diagonalen. 

 Glandula bulbo 
urethralis 

Androstenon Skatol 

Glandula bulbo urethralis 0,69 ± 0,13 0,49 ± 0,14 ikke est.bar 
Androstenon 0,06 ± 0,24 0,63 ± 0,11 ikke est.bar 
Skatol ikke est.bar ikke est.bar 0,02 ± 0,10 

 
Diskusjon 
Vi ser av tabellen over at arvbarhetene for androstenon og lengden på bulbo 
urethraliskjertelen er svært høge og stemmer godt overens med andre 
undersøkelser. Det er meget stor forskjell i arvbarhet på skatol mellom landsvin 
og duroc. Nivået på skatol er lavt, spesielt hos duroc, i forhold til andre norske 
undersøkelser (Aldal et al., 2001, Fredriksen et al., 2004). Dette må tas med i 
vurderingen vedrørende skatol. Det kan hende datamengden på skatol foreløpig er 
for liten til å kunne gi fornuftige konklusjoner på duroc. Det er en betydelig 



korrelasjon mellom bulbo urethralis og både androstenonnivået og skatolnivået. 
Korrelasjonen til androstenon stemmer godt overens med det man vet om de 
biokjemiske pathwayene til androstenon og testosteron. Sammenhengen mellom 
kjønnsmodning og skatol er derimot mindre kjent. Resultatene tyder likevel på at 
begge rånesmakskomponentene delvis er knyttet til rånens kjønnsmodning. 
Korrelasjonene er ikke sterkere enn at det er mulig å redusere rånesmaken uten at 
det går utover kjønnsmodning hos rånen. På grunn av sammenhengene vil et slikt 
avlsarbeid kreve store datamengder og ta lang tid. Androstenon og skatol viser 
ingen genetisk korrelasjon, til tross for de påviste effektene av androstenon på den 
enzymatiske nedbrytinga av skatol.   
 
Konklusjon 
Innholdet av androstenon viser høg arvbarhet både hos landsvin og duroc. Skatol 
viser høg arvbarhet hos landsvin. Det er en sterk sammenheng mellom 
androstenon og kjønnsmodning hos råner i begge raser. Tilsvarende sammenheng 
finnes mellom kjønnsmodning og skatol hos landsvin. Androstenon og skatol er 
ikke genetisk korrelert. Det bør være mulig å redusere rånesmak gjennom 
avlsarbeid, men det må tas hensyn til reproduksjons- og fruktbarhetsegenskaper 
hos rånen. Dette hensynet vil bremse et slikt avlsarbeid. 
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