
Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? 
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Norsvin  
 
Hybridpurka 

Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis 
mora til smågrisene ei hybridpurke som er en krysning mellom Norsvin landsvin og 
yorkshire. Det er derfor viktig hybridpurka er velfungerende og at avlsarbeidet på begge 
rasene som er komponenter i hybridpurka tar hensyn produksjon og dyrevelferd. Da Norsvin 
for over 50 år siden startet avlsarbeidet på landsvin, var det produksjonsegenskapene som var 
viktigst. Etterhvert har landsvinet utviklet seg til en morrase og i det siste tiåret har det blitt 
lagt mer på de på purkeegenskapene i avlsmålet enn tidligere. I de siste årene er det svensk 
yorkshire sæd som har vært brukt for å inseminere landsvin purker for å lage hybridpurkene 
(LY-purke). Våren 2012 ble 20 drektige Yorkshire purker av Topigs Z-line importert fra 
Nederland. De har vært igjennom et karanteneregime og i januar 2013 ble de første Z-rånene 
satt inn på seminstasjonen for å produsere sæd og skal etter hvert erstatte svensk yorkshire 
som far til hybridpurka (LZ-purke).   
 
Landsvin og purkeegenskapene 

Landsvinrånene som skal bli fedre til neste generasjon, selekteres på grunnlag av den totale 
avlsverdien til rånen. De skal også fungere som seminråner og det er derfor minstekrav til 
blant annet eksteriør og sædkvalitet for å bli valgt ut til å bli seminråne. Den totale 
avlsverdien beregnes på grunnlag av avlsverdiene til hver av de 26 egenskapene (Tabell 1) 
som er vektlagt i avlsmålet til landsvin og der purkeegenskapene inngår i de fire 
egenskapsgrupper: kullstørrelse, morsevne, reproduksjon og styrke/helse.  
 
Kullstørrelse  

Antall levendefødte ble med i avlsmålet i 1992 og i 1999 ble vektlegging av denne 
egenskapen økt betraktelig. Både antall levendefødte og dødfødte kan øke samtidig og i 
oktober 2010 ble derfor antall levendefødte erstattet med totalfødte og antall dødfødte i 
avlsmålet. Ved å dele opp egenskapen levendefødte i totalfødte og dødfødte, har vi bedre 
kontroll på hvilke genetiske endringene som skjer for de tre egenskapene. Figur 1 viser at det 
har vært en genetisk økning for antall totalfødte (heltrukken linje) i landsvin populasjonen 
(dyr som har vært unggrismålt de siste 2.3 årene). For prognosen (stiplet linje) som er 
beregnet på grunnlag av ½ avlsverdi far + ½ avlsverdi mor for dyr som skal unggrismåles, ser 
det ut til at vi har en trend med redusert antall totalfødte. For antall dødfødte har vi hatt 
nærmest ingen genetisk endring mens prognosen for antall dødfødte viser en ønskelig liten 
nedgang.  
 

Morsevne 

I egenskapsgruppen morsevne inngår egenskapene spedgrisdødelighet (dødelighet innen 3 
uker), totalt antall spener og inverterte spener. Egenskapen kullvekt er nå ikke vektlagt i 
avlsmålet men inngår som en korrelert egenskap når avlsverdiene beregnes. Totalt antall 
spener har vært med i avlsmålet siden 2001 mens inverterte spener og dødelighet ble inkludert 
i 2010. I tillegg er det krav om minst 14 velutviklede spener for landsvinråner som tas inn til 
rånetesten.  Antall avvente som er et resultat av differansen mellom antall totalfødte og 
summen av dødfødte og spedgrisdødelighet viser, viser en gunstig genetisk utvikling (Figur 
1). Funksjonelle spener viser også en gunstig genetisk utvikling ved at antall spener øker og 
antall inverterte spener blir færre enn tidligere.            
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Figur 1. Genetisk utvikling i landsvinpopulasjonen de siste 2.3 år (heltrukken linje) og prognose (stiplet linje) 

for egenskapene antall totalfødte, antall dødfødte, spedgrisdødelighet (dødelighet inntil 3 uker) og antall 

avvente.  

 
Figur 2. Genetisk utvikling i landsvinpopulasjonen de siste 2.3 år (heltrukken linje) og prognose (stiplet linje) 

for egenskapene antallspener, antall inverterte spener-råner og purker.  

 

Reproduksjon og styrke/helse 

Fra 2004 har reproduksjonsegenskapene alder ved første bedekning og antall dager fra 
avvenning til første bedekning vært med i avlsmålet men siden 2010 har kun antall dager fra 
avvenning til første bedekning vært vektlagt. I styrke/helse inngår eksteriøregenskapene som 
har vært med i avlsmålet siden 2001 med stadige forbedringer både med registrering av 
eksteriør og bruk av dataene i avlsverdiberegningene. Fram til 2007 var kun et helhetspoeng 
for eksteriør inkludert i avlsmålet men dette ble erstattet av enkeltegenskaper for eksteriør.  
I tillegg til den totale avlsverdien blir det også tatt hensyn til eksteriøret til purka ved 
seleksjon i foredlingsbesetningene. Den genetiske utviklingen for eksteriøregenskapene har 
vært og positiv. 
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Økt antall avvente og økte kullvekter krever mer ressurser fra mordyret. Skuldersår som har 
forholdsvis høy gunstig genetisk sammenheng med hold, ble inkludert i avlsmålet i 2010. For 
å få enda mere trykk på hold ved avvenning ble denne egenskapen inkludert i avlsmålet 
(2012). Ei purke som samtidig har høy produksjon og godt hold ved avvenning har 
sannsynligvis god appetitt med høyt fôropptak og god fôrutnytting i dieperioden.  
Oestokondrose målt i CT på råneteststasjonen som ble i fjor også med i avlsmålet. 
 
Topigs Z-line  

Topigs er Europas største og verdens nest største avlsselskap innenfor svinegenetikk. Norsvin 
trengte en samarbeidspartner som satser på avl for å videreutvikle Yorkshire komponenten i 
hybridpurka. Avlsmålet til Topigs Z-linje samsvarer godt med avslmålet til vårt landsvin 
(Tabell 1).  
 
Z-purka har noe mer fettreserver enn landsvinet som er en fordel når vi forventer at antall 
avvente øker med LZ-purka. I Topigs Z-linje brukes antall kull purka har hatt som holdbarhet 
i avlsmålet mens for landsvinet brukes eksteriøregenskapene som mål for å oppnå holdbarhet. 
Tabell 1 viser hvilke egenskaper som inngår i avlsmålene til landsvinet og Topigs Z-linje. 
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Tabell 1. Egenskaper i avlsmålene til s landsvin og Topigs Z-linje. 

 
 
Fra en norsk Yorkshire besetningen skal det leveres Z-råner til Norge, Sverige og Finland fra 
Z-purker i besetningen og importert Topigs Z-sæd fra Nederland. I begynnelsen vil det være 
begrenset tilgang på Z-råner men i slutten av 2013 og i begynnelsen av 2014 vil det være nok 
sæd etter Z-råner for det norske markedet. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom 
Topigs og Norsvin både innen forskning og videreutvikling av avlsarbeidet for genetisk  
forbedre våre to morraser. 
  
Diskusjon og videre arbeid  

Resultater fra prosjekter som Norsvin har vært involvert i, har medført endringer i avlsmålet. 
Nå pågår forskningsprosjektet, “Robust gris”, hvor avl for bedre eksteriør og mindre 

Gruppering (% vektlegging) Egenskaper Landsvin Z-linje

Kullstørrelse (21%) Totalfødte (antall) x x

Dødfødte (antall) x x

Morsevne (22%) Variasjon i fødselsvekter x

Antall avvente x

% døde i kullet x

Dødlighet til 3 uker (antall) x

Totalt spenetall (antall) x x

Invert. Spene x

Helse/styrke, holdbarhet og Kne frambein x

reproduksjon (18%) Koder bakbein x

Innerklauv x

Understilthet x

Dokk rygg x

Svingende bakpart x

Osteochondrose x

Hold x

Skuldersår x

Pungbrokk x

Navlebrokk x

Kryptorkisme x

Beinlidelse før 1 mnd x

Dager fra avvenning-bedekning (dager)x x

Alder første bedekning x

Holdbarhet - antall kull x

Produksjon (40%) Fôropptak x

Fôrforbruk 25-100 kg (kg) x x

Fødselsvekt x

Alder v/ 25 kg (dager) x

Dager 25-100 kg (dager) x x

Slakteprosent (%-poeng) x

Kjøttprosent (%-poeng) x x

Muskelmål, filet x

Skinke og filet (kg) x

Spekkmål x

Drypptap (%-poeng) x

Intramuskulært fett (%-poeng) x
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oestokondrose hos purka en del av prosjektet. I tillegg skal det også undersøkes om 
livstidsproduksjonen og holdbarheten til purkene har sammenheng med eksteriøregenskapene. 
En utfordring med holdbarhet er at landsvinpurkene blir utrangert eller solgt fra 
foredlingsbesetningene til formeringsbesetningene før denne egenskapen kan registreres.  
 
I flere prosjekter inngår kartlegging av gener for ulike egenskaper og når genomisk seleksjon 
for landsvin skal iverksettes vil purkegenskapene bli prioritert.  
 
I avlsmålet til Z-linja (Tabell 1) er variasjonen i fødselsvekter inkludert i avlsmålet. Økning i 
antall totalfødte medfører større variasjon i fødselsvektene mens seleksjon for færre dødfødte 
og spedgrisdødelighet har motsatt virkning. Norsvin vil følge med på utviklingen til variasjon 
av fødselsvekter og eventuelt inkludere egenskapen i avlsmålet hvis variasjonen øker.       
 
Atferden til mora i dieperioden er viktig. Dårlig tilgang til spene og sult og at mora ligger i 
hjel spedgrisen kan medføre store spedgristap. Hittil er ikke noen av purkas egenskaper 
knyttet til atferd med i avslmålet til landsvinet men Norsvin er nå med i UMB-prosjektet, 
“Årsaker til spedgristap, effekt av livmorkapasitet og genetisk basis for atferdsmessige 
morsegenskaper”, hvor det blant annet vil bli undersøkt muligheten for å registrere og avle for 
morsatferd.   
 
Beregning av avlsverdier for de ulike egenskapene medfører at vi kan følge med på den 
genetiske utviklingen for de ulike egenskapene. Genetiske trender for egenskapene i avlsmålet 
blir rutinemessig sjekket hver måned. I tillegg har vi også muligheter til å følge med på de 
fenotypiske endringene. Norsvin er avhengig av å avle for ei konkurransedyktig purke og 
tilbakemeldingene Norsvin får fra internasjonale kunder, produsenter i Norge, avlskonsulenter 
og veterinærer på hvordan purkene fungerer i besetningene er viktige. Dette medfører til 
grundigere undersøkelser og eventuelt tatt med i neste revisjon (2013) av avlsmålet hvor 
vektlegging av egenskapene blir endret og hvilke egenskaper som skal være med i avlsmålet.    
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