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Bakgrunn 
Formålet med norsk svineavl er å bidra til økt konkurransekraft for norske 
svineprodusenter og foredlingsindustri. Dette har vært gjort gjennom en effektiv 
seleksjon for økonomisk viktige egenskaper som tilvekst, fôrforbruk, kjøttprosent 
og holdbarhet. I 1992 ble antall levende fødte tatt inn i avlsmålet, og etter at den 
økonomiske vekten for egenskapen ble økt i 1997, har antall levende fødte økt 
med mer enn en grisunge per kull. I 2001 initierte Norsvin et prosjekt for å 
evaluere hvilke andre egenskaper knyttet til purkenes reproduksjon og morsevne 
som kunne inkluderes i avlsmålet til Norsk Landsvin for å sikre en videre økning i 
antall godt voksende avvendte smågris per purke per år. Dette ble gjennomført 
som et resultat av internasjonale forskning som viste at et effektivt avlsarbeid for 
produktivitet, inklusive kullstørrelse, kan ha uheldige innvirkning på purkenes 
reproduksjonsevne og overlevelse hos spedgris (Rydhmer et al., 1994; Johnson et 
al., 1999; Knoll, 2001). Hovedtiltaket i dette prosjektet er at alle Norsvins 
avlsbesetninger registrerer individuell vekt på all spedgris ved tre ukers alder. I 
tillegg blir fødselslengde og eventuelt behov for fødselshjelp registrert i 
forbindelse med grising, og ved bedekning registreres intensitet på 
brunstsymptomer. I internasjonal sammenheng er det unikt at et avlsselskap 
gjennomfører slike omfattende registreringer.  
 

Material og metoder 
Fruktbarhetsdata  
Norsvins foredlings- og formeringsbesetninger er forpliktet til å sende inn data 
regelmessig. I 2003 sendte i gjennomsnitt hver foredlings- og formeringsbesetning 
inn data via InGris henholdsvis hver 10. og 44. dag. Fra det sentrale InGris lagret 
kunne da følgende egenskaper knyttet til purkenes reproduksjon og morsevne 
hentes ut: alder ved første bedekning (AFB), brunst symptomer, omløp, antall 
levende fødte (LF), antall dødfødte, behov for fødselshjelp, grisingens varighet, 
dager fra avvenning til første bedekning og individuell vekt ved tre ukers alder 
(IV3). Disse dataene ble koblet opp mot Norsvins produksjonsdata fra 
unggrismåling, søskentest og rånetest.  



Flere analyser ble foretatt på dette materialet, hvor for eksempel 56.225 
registreringer for AFB fra perioden 1990 – 2000, og 278.000 for IV3 fra perioden 
2001 – 2004, var inkludert. 
 
Produksjonsdata 
Norsvin gjennomfører tre ulike former for tester, som i tillegg til InGris data, 
legges til grunn for seleksjon av både råner og purker. Hver foredlingsbesetning 
besøkes 10 ganger årlig for å måle ryggspekktykkelse og tilvekst på ungpurker så 
ved 100 kg levendevekt. Årlig testes ca. 22.000 landsvin i denne unggrismålingen. 
Norsvin avgjør også fra hvilke kull dyr skal sendes til rånetest og søskentest, hvor 
henholdsvis fôrforbruk og kjøttprosent er to viktige egenskaper som registreres. 
Årlig testes henholdsvis ca. 1.700 og 2.000 dyr i råne- og søskentesten. Data fra 
all testet dyr i periodene 1990 - 2004 ble inkludert i forskjellige analyser. 
 
Metoder 
Egenskaper med binær respons (enten/eller egenskaper) ble analysert ved hjelp av 
terskelmodeller og GIBB’s sampling, mens lineære modeller og standard REML 
prosedyrer ble hovedsakelig benyttet for egenskapene med tilnærmet kontinuerlig 
respons. Alle analyser ble foretatt med en såkalt dyremodell, dvs. en tilfeldig 
effekt av hvert dyr var inkludert i modellene. 
 

Resultat og Diskusjon 
Når LF ble tatt inn i avlsmålet ble det forutsatt at egenskapen ikke var genetisk 
korrelert til de andre egenskapene. Dette hadde konsekvens for hvordan 
avlsverdienen til egenskapen ble estimert. De siste 7 årene har norske 
smågrisprodusenter opplevd en markant fremgang for LF, men samtidig har 
Norsvin opplevd at fremgangen for tilvekst ikke har svart til det som har vært 
forventet. (Holm et al., 2004; Holm et al., 2005a) viste derimot at genetiske 
korrelasjoner mellom LF og viktige produksjonsegenskaper ikke er genetisk 
ukorrelert, og at spesielt sammenhengen mellom LF og tilvekst var sterkt uheldig. 
Denne sammenhengen kan forklare noe av misforholdet mellom forventet og 
realisert framgang for tilvekst hos landsvin. For å oppnå en fremgang for begge 
egenskapene må avlsverdiene til egenskapene estimeres simultant, dvs. man må ta 
hensyn til den genetiske sammenhengen mellom egenskapene. Den 
bakenforliggende årsaken kan være at seleksjon for økt kullstørrelse bidrar til øket 
ovulasjonsrate og forbedret uterusmiljø. For å klare dette virker det som alderen 
ved kjønnsmodning øker for at purkene skal klare å fremskaffe økt ovulasjon og 
mer utviklet uterus (Cassady et al., 2001). Når samtidig avl for økt tilvekst er 
positivt korrelert til kjønnsmodning, dvs. genetisk raskt voksende purker når 
kjønnsmodning raskere enn genetisk langsomt voksende purker, blir det et 
motsetningsforhold mellom tilvekst og kullstørrelse. Alder ved første bedekning 



 Tabell 1. REML estimater av genetisk korrelasjon (over diagonalen), residual korrelasjon 
(under diagonalen) og arvbarhet (diagonalen) for Norsk Landsvin (2001 – 2004).  

Egenskap† IV3a IV3m LF1 A100 Fôr Kjøtt% 

IV3a 0.11 -0.24 (0.06) -0.72 (0.06) -0.82 (0.03) -0.48 (0.08) 0.26 (0.08) 

IV3m  0.04 -0.30 (0.09) 0.18 (0.05) -0.03 (0.10) 0.03 (0.09) 

LF1 0.13 (0.01) 0.13 0.57 (0.06) 0.45 (0.10) -0.26 (0.10) 

A100  -0.58 (0.01) -0.22 (0.02) 0.32 0.46 (0.07) -0.04 (0.07) 

Fôr -0.05 (0.02) 0.00 0.00 0.24 -0.45 (0.09) 

Kjøtt% 0.09 (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.52 
      
†Individuell vekt ved tre ukers alder (IV3), antall levende fødte i førstekull (LF1), alder ved 
100 kg i unggrismåling (A100), kg fôr fra 25 – 100 kg i rånetest (Fôr) og kjøttprosent 
basert på nedskjæring av dyr fra søskentest (Kjøtt%). ’d’ og ’a’ viser til direkte og 
maternal genetisk effekt.  

har siden 1992 økt med nesten 14 dager for Norsk Landsvin, og mye av denne 
økningen kan skyldes økningen i kullstørrelse.       

Ikke alle genetiske sammenhenger er uheldige. Seleksjon for økt kjøttprosent, 
redusert fôrforbruk og tilvekst har en positiv effekt på spedgrisens egen innflytelse 
på vekt ved tre ukers alder (Tabell 1). Seleksjon for økt kullstørrelse har derimot 
en uheldig effekt på spedgrisens bidrag på den samme vekta. Igjen virker det som 
om et avlsarbeid for redusert alder ved 100 kg og økt kullstørrelse har en 
antagonistisk innflytelse på spedgrisens tilvekst. Purkas bidrag, den maternale 
komponenten (morsevne), er lavere enn spedgrisens egen effekt på treukers vekt 
(h2

m = 0.04 vs. h2
d = 0.11). Seleksjon for kjøttprosent og fôrforbruk har ingen 

spesifikk effekt på morsevnen. Derimot har et effektivt avlsarbeid for økt 
kullstørrelse og redusert alder ved 100 kg begge en uheldig innvirkning på 
morsevnen. Det effektive avlsarbeidet på Norsk Landsvin kan dermed ha uheldig 
innvirkning på purkenes morsevne hvis ikke denne inkluderes i avlsmålet. Den 
lave arvbarheten på morsevne gjør det også nødvendig å ha så mye informasjon 
som mulig fra slektninger for å få en sikker avlsverdi. En sikker avlsverdi er viktig 
med tanke på å få selektert de rette dyrene som foreldredyr til neste generasjon.  

For å sikre en best mulig avlsmessig fremgang la Norsvin om sitt avlsmål for 
Norsk Landsvin sommeren 2004. Man gikk bort fra å benytte en gjentaksmodell 
for kullstørrelse og over til å se på kullstørrelsen i hvert enkelt kull som en egen 
egenskap. Kullstørrelsen i første, andre og tredje kull er nå inkludert i avlsmålet. I 
tillegg ble alder ved første bedekning og dager fra avvenning til første bedekning 



tatt inn i avlsmålet. Holm et al. (2004, 2005b) viste at disse egenskapene kunne 
inkluderes i avlsmålet. Hvis ikke det ble gjort kunne antall tomdager per purke per 
år øke som en følge av avlsmessig framgang for kullstørrelse. Den kanskje 
viktigste og mest unike omleggingen er inkludering av kullvekt ved tre ukers alder 
i første, andre og tredje kull. Denne omleggingen er første skritt på veien for å 
kunne avle frem en høyt ytende purke. I tillegg vil denne omleggingen bidra til å 
få en merkbar fremgang for andre viktige produksjonsegenskaper, deriblant 
tilvekst og fôrforbruk, gjennom at de genetiske sammenhengene mellom 
egenskapene blir tatt hensyn til når avlsverdiene beregnes.  På grunn av den lave 
arvbarheten for flere av egenskapene benytter nå Norsvin data også fra 
formeringsbesetningene ved avlsverdi estimeringen.   
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