
Effekt av tilvekst og spekk på 
reproduksjonsparametre hos gris 
GUNHILD MELBØ TAJET, SOLVEIG KONGSRUD OG MÅLFRID NARUM   
Norsvin  
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for å se på effekten av alder og spekkmål ved 100 kg på prestasjoner 
seinere i livet er at dagens anbefaling for fôring av purker bygger på snart 10 år 
gamle forsøk. Siden den gangen har det blitt utviklet et stadig magrere landsvin 
som legger på seg mer og mer muskler av mindre og mindre fôr. Samtidig har 
kullstørrelsen økt med 0,1-0,2 levendefødte pr. kull pr. år, noe som gjør at det 
stilles stadig større krav til purkene. De skal avvenne mange, tunge grisunger, for 
så å komme i brunst igjen og bli bedekt noen få dager etter avvenning.  
 
Flere utenlandske undersøkelser har vist at oppdrettsperioden har innvirkning på 
reproduksjon og holdbarhet (Tummaruk et al., 2001, Stalder et. al, 2004). 
Gjennom avlsarbeidet registreres alder og spekkmål på ungpurker ved 100 kg. 
Analyse av disse dataene kan si oss noe om hvordan purkene bør utvikle seg i 
rekrutteringsperioden for å ha en best mulig produksjon og holdbarhet. I denne 
artikkelen vil det fokuseres på kullstørrelse over flere kull, samt holdbarhet.  
 
Materiale og metode 
Samtlige foredlingsbesetninger får besøk av en avlskonsulent 10 ganger pr. år. 
Det veies og måles ryggspekk på purker innenfor vektintervallet 60-130 kg. 
Ryggspekkmålingene gjøres med Krautkrämer USM 22F. Spekkmålet korrigeres 
til 100 kg, og vekta regnes om til alder i dager ved 100 kg. I analysene er disse 
korrigerte/omregna verdiene benyttet. Datasettet omfatter både foredling- og 
formeringsbesetninger.  
 
Datasettet består av 26.876 individer med registrert alder og spekk ved 100 kg. 
Disse landsvinpurkene er født etter 01.01.2000, og samtlige er utrangert. Etter 
unggrismåling beregnes avlsverdier, og seleksjonen gjøres på bakgrunn av disse. 
Dette gjør at det unggrismåles en stor andel purker som ikke får kull. I datasettet 
er det 15.476 purker som har hatt kull, og kullnumrene varierer fra 1 til 10. 
Kullnummer høyere enn 5 er samla i ei gruppe i analysene. Totalt antall fødte kull 
er 29.964. Gjennomsnitt, standardavvik, min- og maksverdier for alder ved 100 
kg, spekkmål ved 100 kg, levendefødte, dødfødte og totalt antall kull før 
utrangering er beskrevet i tabell 1.  
 



Tabell 1. Gjennomsnitt, standardavvik, min- og maksverdier 
Variabel Gj.snitt St.dev. Min. Maks. 
Alder ved 100 kg, dager 144,4 12,9 103,6 221,3 
Spekkmål ved 100 kg, mm 8,86 1,11 5,02 13,44 
Levendefødte pr. kull 11,7 3,2 0 23 
Dødfødte pr. kull 1,4 1,7 0 23 
Antall kull før utrangering 1,95 1,25 1 10 

 
Statistisk analyse 
Analysene er gjort ved bruk av GLM i SAS. Antall levendefødte i hvert enkelt 
kullnummer (1, 2, 3, 4 og 5) og totalt antall kull før utrangering er avhengige 
variable.  I modellen for antall levendefødte er alder ved 100 kg, spekkmål ved 
100 kg, fødselsår, første beregna avlsverdi på purka og medlemsnummer brukt 
som forklaringsvariable. Inngrisingsalder inngår i modellen for antall 
levendefødte i første kull. Besetning, første avlsverdi, alder ved 100 kg og 
spekkmål ved 100 kg inngår som forklaringsvariable for antall kull før 
utrangering. I modellen for alle utrangeringsårsaker sett under ett inngår fødselsår 
i samspill med besetning.  
 
Resultater 
Resultatene viser at det er effekt på kullstørrelsen og holdbarhet av hvordan 
purkene har vokst og utviklet seg fram til 100 kg. Tabell 2 viser signifikante 
korrelasjoner mellom alder ved 100 kg, ryggspekktykkelse ved 100 kg, antall 
levendefødte pr. kull i 1. kull og antall kull før utrangering.  
 
Tabell 2. Tabellen viser Pearson korrelasjonskoeffisienter for alder ved 100 kg, spekkmål 
ved 100 kg, levendefødte pr. kull i 1. kull  og antall kull før utrangering.  

 Alder Spekk Levendefødte Antall kull 
Alder v 100 kg 1,00 0,03*** -0,05*** 0,06*** 
Spekkmål v 100 kg  1,00 ns 0,06*** 
Levendefødte    1,00 0,12*** 
Antall kull   1,00 

 *** p<0,001 
 
Kullstørrelse 
 
Utvikling fram til 100 kg har innvirkning på antall levendefødte i 1. og 2. kull. 
Rask tilvekst fram til 100 kg gir høyere kullstørrelse i første kull (se tabell 3). 
Spekktykkelsen påvirker kullstørrelsen i 2. kull slik at mye spekk gir større kull i 
2. kull.  
 



Tabell 3. Tabellen viser effekt av alder og spekkmål ved 100 kg på kullstørrelsen i ulike 
kullnummer (estimat og signifikansnivå).  

Kullnummer 1 2 3 4 5 
Alder v 100 kg -0,01*** ns ns ns ns 
Spekkmål v 100 kg ns 0,07* ns ns ns 
Avlsverdi *** *** * *** ns 
Fødselsår *** ns ns ns ns 
Medlemsnummer *** *** *** *** *** 
Inngrisingsalder ***    
        Antall 15252 7636 3967 1882 762 
        R2 0,05 0,06 0,11 0,14 0,25 

*     p<0,10,   **   p<0,05,   *** p<0,001 
 
Holdbarhet 
 
De purkene som får kull har i gjennomsnitt 1,95 kull før utrangering. Dette er 
lavere enn resultatene i In-Gris (2,8 kull pr purke), på grunn av kravet om at 
avlsbesetningene skal ha høy utskifting. Figur 1 viser gjennomsnittlig antall kull 
før utrangering fordelt på utrangeringsårsak.  
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Figur 1. Figuren viser gjennomsnittlig antall kull før utrangering fordelt på de viktigste 
utrangeringsårsakene.  
 
Brunstmangel skiller seg ut ved å ha kun 1,56 kull før utrangering, mens de eldste 
purkene i stor grad rangeres ut på grunn av moregenskapene (2,29 kull i 
gjennomsnitt før utrangering).  
Tabell 4 viser effekten av alder ved 100 kg og spekkmål ved 100 kg på antall kull 
før utrangering, avhengig av utrangeringsårsak. Både alder og spekk ved 100 kg 
har innvirkning på holdbarheten, dersom alle utrangeringsårsaker  ses under ett. 
For reproduksjonsrelaterte utrangeringsårsaker gir 1 mm ekstra spekk ved 100 kg 



0,07 ekstra kull før utrangering. Det er ingen effekt av tilveksten før 100 kg på å 
bli utrangert av reproduksjonsårsaker. Effekten av spekkmålet på antall kull før 
utrangering på grunn av bein/eksteriør er omtrent like stor; +1 mm spekk gir 0,08 
ekstra kull før utrangering. En økt alder ved 100 kg på 1 dag gir 0,007 ekstra kull 
før utrangering, dersom utrangeringsårsaken er bein/eksteriør.  
 
Tabell 4. Tabellen viser effekt av alder ved 100 kg og spekkmål ved 100 kg på antall kull 
før utrangering ved ulike utrangeringsårsaker. Purker utrangert på grunn av lav avlsverdi 
er unntatt fra analysen.  

 Alle Reproduksjon Bein/eksteriør 
Alder ved 100 kg 0,002**   ns 0,007*** 
Spekk ved 100 kg 0,04*** 0,07*** 0,08** 
Første avlsverdi *** *** ns 
Medlemsnummer  *** *** 
Medlemsnr* fødselsår ***   

**   p<0,05,   *** p<0,001 
 
Oppsummering 
 
Resultatene viser at en økt spekktykkelse ved 100 kg gir flere kull før utrangering 
og en økt kullstørrelse i kull nr. 2. Økt spekktykkelse reduserer sjansen for å bli 
utrangert tidlig på grunn av reproduksjonsårsaker og bein/eksteriør. Rask tilvekst 
fram til 100 kg gir økt kullstørrelse i første kull, men er ugunstig for holdbarheten. 
Redusert daglig tilvekst fram til 100 kg reduserer risikoen for å bli utrangert tidlig 
dersom alle utrangeringsårsaker ses under ett, og dersom kun bein/eksteriør legges 
til grunn.  
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