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Innledning 

Norsvin har alltid styrt sitt avlsarbeid etter de tre ledestjernene; bondens selvbestemmelses-
rett, vitenskapens landevinninger og fremgang for de mange. De siste 10 årene har fokuset 
dreid fra kvantitet til kvalitet, med økt fokus på generell robusthet, smågrisoverlevelse og 
funksjonalitet. Som forvalter av et nasjonalt avlsarbeid må Norsvin rette seg etter gjeldende 
lover og retningslinjer for avlsarbeid utarbeidet av myndighetene.  
 
Lover og retningslinjer 
I lov om dyrevelferd, § 25. Avl, sies det:  
«Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. 
Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:  
a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt,
 eller som viderefører slike arveanlegg,  
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller  
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.  
Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.» 
 
Forskrift om hold av svin sier videre (§ 4) at «Avl skal fremme god funksjon og helse hos 
dyra». 
 
Rådet for dyreetikk utarbeidet i 2009 en uttalelse om husdyravl i et etisk perspektiv. Her slås 
det fast at «Rådet for dyreetikk er tilfreds med at husdyravlen i Norge ikke ensidig har 
vektlagt utvalgte produksjonsegenskaper og eksteriøre trekk, men gjennomgående også har 
inkludert dyrevelferdsmessige forhold som helse og lynne.» 
 
Videre påpeker rådet at «Det er viktig at avlsarbeidet sikrer utvikling av robuste og 
funksjonsfriske dyr med god helse. I tillegg ligger det en klar samfunnsverdi i å opprettholde 
en stor nok genetisk variasjon til å møte kommende behov for tilpasning av husdyra til 
fremtidens miljø, klima, produksjonssystem og markedsbehov. (…) Seleksjon etter kun et 
fåtall egenskaper medfører tap av genetisk variasjon.» 
   
Alt dette er rammer som Norsvin forholder seg til, men kravene myndighetene stiller er svært 
vage og generelle. De angir mer en ønsket retning.   
 
Bredt avlsmål og stor avlspopulasjon fremmer robuste og funksjonsfriske dyr 

Når man driver et avlsarbeid, er målet å endre genfrekvenser i avlspopulasjonen slik at 
summen av dyrenes egenskaper presterer best mulig i produksjonsmiljøet. Ved hjelp av 
sannsynlighetsberegning estimeres dyrets genetiske verdi (avlsverdi), som utvelgelsen av 
avlsdyr baserer seg på.   
 
Norsvin har i dag avlsarbeid på to raser: landsvin og duroc, sistnevnte på oppdrag fra Nortura. 
For landsvin er det Norsvin som har ansvar for fastsettelse av avlsmål og mål for 
innavlsutvikling, og denne presentasjonen vil derfor omhandle landsvin. Pr i dag er 
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innavlsutviklingen 0,45 % pr generasjon. Dette er i henhold til gjeldende litteratur en 
bærekraftig populasjonsstørrelse, der målet er å ha en innavlsøkning lavere enn 0,5 % per 
generasjon (Nordgen). Norsvin har, siden 2006, brukt optimalt bidrag (Gencont) for effektivt 
å forvalte sin avlspopulasjon uten å øke slektskapet i populasjonen utover bærekraftig nivå 
(Olsen 2007). Effektiv populasjonsstørrelse er én side av et bærekraftig avlsarbeid. Et bredt 
avlsmål som tar hensyn til mange egenskapsgrupper, er en annen side. Figur 1 viser utvikling 
i avlsmålet hos landsvin fra 1959 til 2012.  Som figuren viser er det i dag et mye bredere 
avlsmål enn i 1959. Dette betyr at Norsvin i dag er i bedre stand til å følge med på positive og 
negative effekter av avlsarbeidet. 
 
 

 
Figur 1. Utvikling av avlsmålet hos Norsvin landsvin fra 1959 til 2012. Dagens avlsmål omfatter i overkant av 

30 egenskaper og hjelpeegenskaper.  

 
Registrering av egenskaper i produksjonsmiljø sikrer seleksjon av funksjonelle dyr 

Målrettede individregistreringer foretas i nær 100 avlsbesetninger. Her registreres en rekke 
egenskaper hos purka og hennes grisunger. Eksempelvis ble det i 2012 registrert individuell 
vekt ved tre ukers alder på i overkant av 200 000 grisunger. På råneteststasjonen registreres 
fenotyper hos potensielle seminråner (seleksjonskandidatene). Alle egenskapene som 
registreres kan benyttes til å estimere avlsverdien for de ulike egenskapene til dyrene, men 
også til å overvåke populasjonen. Siden Norsvin registrerer egenskaper hos et stort antall dyr i 
foredlings- og formeringsbesetningene er det mulig å drive avlsarbeid for lavarvelige 
egenskaper, som helse-, reproduksjons- og holdbarhetsegenskaper.  
 
God defektregistrering førte til at Norsvin i 2009 tidlig fikk tilbakemeldinger om en 
utviklingsdefekt på øyeeplet (mikrophthalmi/anopthalmi) hos griser. Det viste seg at dette var 
avkom etter én bestemt seminråne. Seminrånen ble slaktet og sønner etter denne rånen ble 
ekskludert fra videre avl.  
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Figur 2. 3D modell av venstre lårbein til en råne (kneskjellet kan sees) med osteokondroseliknende lesjoner 

(piler) på leddoverflaten på både mediale og laterale kondyler. Brusken er ikke synlig på CT-bildet 

(Aasmundstad T et al, 2013). 

 
Datatomografering (computer tomografi – CT) av levende testråner ved 100 kilos alder ble 
innført i 2008. Data fra alle skannede dyr lagres slik at Norsvin raskt kan implementere 
egenskaper i avlsmålet basert på data fra skanningen. Et eksempel er osteokondrose (figur 2). 
I 2010 startet arbeidet med å utvikle en registreringsmetode basert på CT-bildene, og i 2012 
ble osteokondrose diagnostisert med CT innført i avlsmålet.  
 
Figur 3 viser variasjon i morfologien på spina scapula hos 6 tilfeldig utvalgte råner. Kanskje 
finnes det en sammenheng mellom denne variasjonen og prevalens for skuldersår hos purker. 
Her gjenstår mye forskningsarbeid, men data lagres for fremtidig bruk.  
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Figur 3. 3D modell av skulderbladet (scapula) hos seks råner. Det er tilsynelatende stor variasjon i morfologi til 

spina scapula. Det kan i fremtiden bli aktuelt å undersøke om denne variasjonen kan være korrelert med 

variasjonen i prevalens for bogsår. 

 
Et balansert avlsmål hindrer raske svingninger 

Avlsmålet for landsvin omfatter i dag 26 egenskaper. I tillegg kommer hjelpeegenskaper som 
bidrar til avlsframgang via sine genetiske korrelasjoner til avlsmålsegenskapene. Et eksempel 
er spekkmålinger i felt, som bidrar til sikrere seleksjon for kjøttprosent og tilvekst. Med et 
bredt avlsmål kan Norsvin foreta en endring i noen egenskaper hos grisen uten å ødelegge 
andre biologiske funksjoner. Et eksempel på dette er egenskapene totalfødte, antall avvente, 
antall spener og purkas hold etter avvenning. Her har Norsvin de senere år lagt mer og mer 
vekt på spedgrisdødelighet. Det har ført til at antall avvente smågriser har økt raskere enn 
kullstørrelsen (antall totalfødte).  
 
Overlevelsesevnen og smågrisenes robusthet har stor sammenheng med smågrisens vekt, både 
ved fødsel og ved avvenning. I 2004 ble vekt ved tre ukers alder tatt inn i avlsmålet for 
landsvin, noe som har medført at den gjennomsnittlige vekta ved tre ukers alder nå er ca 0,6 
kg høyere enn i 2004. Dette gir en mer robust smågris som har større mulighet for å tåle den 
påkjenningen som avvenning fra mora er. 
 
De siste årene har også antall spener inngått i avlsmålet og dette har medført at økningen i 
antall spener er høyere enn økningen i antall totalfødte. I tillegg er frekvensen av inverterte 
spener halvert i løpet av de to siste årene. Gjennomsnittlig antall totalfødte er 13,6 (2012) 
mens gjennomsnittlig antall spener er 15,3 (2012) noe som tilsier at alle fødte grisunger i 
gjennomsnitt har tilgang på minst én spene. 
 
De senere årene har Norsvin sett at en økning i antall avvente og vekt ved 3 uker hos 
grisungen kan gå på bekostning av holdet til purka. Dermed ble hold etter avvenning tatt inn i 
avlsmålet i 2012. 
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Figur 4. Genetiske trender (basert på avlsverdien til egenskapen) for antall totalfødte, spedgrisdødelighet, antall 

avvente og antall spener. Figuren viser at antall spener øker i takt med antall totalfødte. Det fødes i dag i 

gjennomsnitt 13,6 grisunger pr kull, mens purka har 15,3 spener i gjennomsnitt (Ranberg I, 2013).  

 
Genomisk seleksjon - fremtidens avlsarbeid? 

Rådet for Dyreetikk (2009) fremførte en viss skepsis til å ta i bruk genomisk seleksjon, og 
uttalte blant annet at: «Genomisk seleksjon er, per dato, en forenklet metode som i liten grad 
tar hensyn til genetiske sammenhenger mellom egenskapene og påvirkninger fra miljøet.» 
Bildet er imidlertid mer nyansert, det hele avhenger av på hvilken måte genomisk seleksjon 
implementeres.  
 
Tradisjonelt antar man at to helsøsken deler 50 % av arvematerialet. I teorien kan dette 
imidlertid variere fra 0 % til 100 %, mens det i praksis varierer mellom 35 % og 65 %. 
Norsvin tar nå genomisk seleksjon i bruk i avlsarbeidet. Ved å genotype 40-60 000 
enkeltmutasjoner (SNPer) kan man utnytte den genetiske informasjon i arvematerialet 
(genomet) til å estimere slektskapet mellom dyr mer presist. Mer eksakt kunnskap om 
slektskapet mellom dyr gjør estimater av avlsverdier mer presise uten at man direkte avler for 
spesifikke genkombinasjoner. Styrken med å ha genotyper fra mer enn 40 000 SNP-varianter 
er også at vi oppnår veldig bra informasjon om den genetiske variasjonen over hele genomet, 
og det er mulig å kontrollere innavlen i populasjonen på en mer nøyaktig måte. 
 
 
Informasjon om et enkelt gen har imidlertid også vist seg å være nyttig i Norsvin sitt 
avlsarbeid. Utryddelsen av «Halotangenet» et godt eksempel på hva slike metoder kan bidra 
med. «Halotangenet» er en naturlig forekommende mutasjon som, i tillegg til å medføre dårlig 
kjøttkvalitet, også fører til at griser med mutasjonen i dobbel dose er mer utsatt for kraftige 
stressreaksjoner, av og til med plutselig død (Porcine Stress Syndrome – PSS). Ved å benytte 
en gentest som avslørte hvilke dyr som var bærere av dette genet, utryddet Norsvin 
mutasjonen fra landsvinpopulasjonen i løpet av relativt kort tid. Disse bærerne (mutasjonen i 
enkel dose) viser ikke kliniske tegn på sykdom. 
 
Når det gjelder bruk av nye metoder i avlsarbeidet, må man i større grad se på hvilke 
fremskritt bruk av metoden vil gi og i mindre grad se på metoden i seg selv, så sant mål og 
metode ikke bryter med andre lover og regler. En utfordring for avlsselskaper er at lovverket 
ofte raskt blir utdatert på grunn av en rivende teknologiutvikling.  
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