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Innledning 
Fôr er den største kostnaden i slaktegrisproduksjonen og de siste årene har fôrprisene økt 
kraftig. I tillegg til det også er et stigende kostnadsnivå generelt i næringen, kreves det nå 
bedre tilvekst og fôreffektivitet til høyere slaktevekter enn tidligere for å kunne ha en 
bærekraftig primærproduksjon. Tilvekst i avlsmålet i dag måles med egenskapen antall dager 
fra 25 kg til 100 kg for rånene på teststasjonen. Rånetesten har tidligere avsluttet når rånen har 
nådd 100 kg levendevekt, selv om levendevekten på gris ved utslakting i Norge er ca 120 kg. I 
USA, som er et viktig marked for Norsvin, er det vanlig med en levendevekt på 130 kg ved 
slakt. Basert på dagens avlsmål og testopplegget vi har hatt, vet vi svært lite om grisens 
tilvekst etter 100 kg. Tilbakemeldinger, spesielt fra USA, påpeker at Norsvins genmateriale er 
særdeles konkurransedyktig på tilvekst og best på fôreffektivitet og slaktesammensetning opp 
til 100 kg levendevekt. Fra 100 kg og oppover virker det som fôropptaket hos Norsvins 
genmateriale ikke er høyt nok, og bidrar til begrenset tilvekst i samme periode. Med bakgrunn 
i dette startet Norsvin våren 2011, med støtte fra Innovasjon Norge, et prosjekt hvor målet var 
å undersøke muligheten for å bedre tilveksten i perioden fra 100 til 120 kg. Som en del av 
prosjektet ble det besluttet at vektintervallet i rånetesten skulle endres fra 25 kg - 100 kg til 40 
kg - 120 kg. Høsten 2011 ble vektintervallet endret og i begynnelsen av mars 2012 var de 
første rånene med nytt vektintervall ferdig i test. Samtidig har vekt ved unggrismåling økt og 
ny tilvekstegenskap for disse dyrene er vekt ved 150 dager (tidligere brukte vi alder ved 100 
kg). 
I denne studien vil vi undersøke tilveksten i ulike tilvekstperioder, genetiske korrelasjoner 
mellom tidlig og sen tilvekst, korrelasjon mellom tilvekst og andre egenskaper i avlsmålet. 
 
Genetisk analyse 
I den første genetiske analysen av landsvin og duroc ble tilvekstegenskapene alder ved 40 kg 
(a40) og antall dager fra 40 kg til 120 kg (d120) analysert sammen med andre 
produksjonsegenskapene i avlsmålene for landsvin og for duroc. I den andre analysen ble fem 
ulike tilvekstegenskaper for landsvin i tilvekstperioden fra 40 kg til 120 kg analysert sammen. 
   
Data  
Opplysningene ble tatt ut fra Norsvins database. I den første analysen inkluderte datautplukket  
opplysninger for alle unggrismålte dyr etter 2004 og for alle råner som har vært og avsluttet 
test på Delta (råneteststasjon) fra 2008. Hver råne som har vært på testingsstasjonen har 
registrert vekt for hver dag i testingsperioden. For å beregne alder ved en gitt vekt ble 
regresjon brukt hvor opplysningene om vekt i intervaller var inkludert. d120 var differansen 
mellom alder ved 120 kg og a40. Tabell 1 viser antall observasjoner, gjennomsnitt og 
standardavvik for landsvin og duroc for de ulike egenskapene: vekt ved 150 dagers alder 
(v150), spekk ved 100 kg (s100), individuell vekt ved 3 uker (v21), a40, d120, fôropptak fra 
25 kg til 100 kg (f100), kjøttprosent (kjpr), slakteprosent (slpr), intramuskulært fett (imf), pH 
og drypptap (drt). For duroc var også opplysningene om antall levendefødte (levf ) i første 
kull med i analysene.  
Følgende egenskaper var med i analysen med de fem tilvekstegenskapene for landsvin: a40, 
antall dager fra 40 kg til 60 kg (d40_60), antall dager fra 60 kg til 80 kg (d60_80), antall dager 
fra 80 kg til 100 kg (d80_100) og antall dager fra 100 kg til 120 kg (d100_120). De fem 

jannbr
Typewritten Text
133

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



tilvekstegenskapene ble beregnet på tilsvarende måte som i den første analysen. Tabell 2 viser 
antall observasjoner, gjennomsnitt og standardavvik for de ulike tilvekstegenskapene. 
 
Tabell 1. Antall observasjoner, gjennomsnitt og standardavvik for vekt ved 150 dagers alder (v150), spekk ved 

100 kg (s100), individuell vekt ved 3 uker (v21), alder ved 40kg (a40), antall dager fra 40kg til 120 kg (d120), 

fôropptak fra 25kg til 100kg (f100), kjøttprosent (kjpr), slakteprosent (slpr), intramuskulært fett (imf), pH, 

drypptap (drt) og levendefødte (levf ) for landsvin og duroc. 

 Landsvin  Duroc 

Egenskap Obs Gj. snitt Std.avvik  Obs Gj.snitt Std.avvik 

v150 77771 101,1 13,8  27215 94,7 10,7 
s100 74465 6,5 1,4  27062 10,4 2,4 
kg3uker 78681 7,1 1,5  30516 6,3 1,4 
a40 6815 85,0 6,6  5696 90,5 6,7 
d120 6127 79,7 8,4  4634 84,0 9,6 
f100 8044 152,1 11,1  6557 157,1 11,9 
kjottpro 7989 67,8 3,7  6590 62,3 4,5 
slaktpro 7986 70,5 4,0  6589 71,0 4,2 
imf 4200 1,0 0,2  3157 1,9 0,5 
ph 4321 552,3 8,7  3255 561,5 10,5 
drtap 4202 6,8 1,9  3171 4,5 1,6 
levf1     5192 8,0 2,8 
 

 

Tabell 2. Antall observasjoner, gjennomsnitt, min- og max verdier for tilvekstegenskapene : alder ved 40 kg 

(a40), antall dager fra 40 kg til 60 kg (d40_60), antall dager fra 60 kg til 80 kg (d60_80), antall dager fra 80 kg 

til 100 kg (d80_100) og antall dager fra 100 kg til 120 kg (d100_120) hos landsvin. 

Egenskap Obs Gj.snitt Std.avvik Min Max 

A40 7906 84,8 6,6 56,1 117,9 
d40_60 7684 22,8 2,9 9,36 57,4 
d60_80 7535 19,3 2,5 6,0 42,3 
d80_100 7288 18,5 2,8 7,1 40,7 
d100_120 4833 18,2 3,0 6,7 45,7 
 

Modell 
Egenskapene i Tabell 1 og Tabell 2 ble analysert i hver sin lineære multivariate dyremodell. I 
analysen for a40 var de faste effektene besetning x år, paritet (kullnummer) og fødselsmåned 
mens kull, dyr og rest var tilfeldige effekter inkludert. For d120 var de faste effektene 
besetning x år, måned x år og CT (skannet før eller etter 120 kg) mens de tilfeldige effektene 
var binge, kull, dyr og rest inkludert i analysene. I analysen med de fem tilvekstegenskapene 
hos landsvin var besetning x år og måned x år faste effekter mens binge, kull, dyr og rest var 
de tilfeldige effektene. Begge variansanalysene ble estimert med DMUAI (Madsen og 
Jensen).      
 

Arvegrader og genetiske sammenhenger 
Tabell 3 og Tabell 4 viser arvegrader, genetisk standardavvik, genetiske korrelasjoner for a40 
og d120 til de andre produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120) for landsvin og duroc. For 
landsvin er arvegradene for a40 og d120 henholdsvis 0,52 og 0,30 og for duroc er arvegradene 
0,48 (a40) og 0,24 (d120). For både landsvin og duroc er arvegradene til d120 lavere enn 
arvegradene for antall dager fra 25 kg til 100 kg som er 0,41 og 0,39 (pers kom) for 
henholdsvis landsvin og duroc. 
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Tabell 3. Landsvin. Arvergrader, genetisk standardavvik og genetiske korrelasjoner a40 og d120 til de andre 

produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120). 

 v150 s100 v21 a40 d120 f100 kjpr slpr imf pH drt 

h
2
 0,43 0,42 0,23 0,52 0,30 0,35 0,58 0,36 0,48 0,23 0,16 

K_a40 -0,90 -0,15 -0,75 1,00 0,31 0,06 0,25 0,13 -0,16 -0,05 0,20 

K_d120 -0,59 -0,39 -0,18 0,31 1,00 0,55 0,49 0,33 -0,15 0,16 -0,03 
 
Tabell 4. Duroc. Arvergrader, genetisk standardavvik og genetiske korrelasjoner a40 og d120 til de andre 

produksjonsegenskapene (K_a40 og K_d120). 

 v150 s100 v21 a40 d120 f100 kjpr slpr imf pH drt levf 

h
2
 0,44 0,32 0,21 0,48 0,24 0,41 0,69 0,37 0,71 0,35 0,27 0,15 

K_a40 -0,88 0,08 -0,78 1,00 0,43 0,02 0,32 0,27 -0,10 0,14 -0,03 0,30 

K_d120 -0,78 -0,02 -0,25 0,43 1,00 0,28 0,40 0,35 -0,33 0,01 0,27 0,15 
 
Tabell 5 viser arvegrader og genetiske korrelasjoner mellom de fem tilvekstegenskapene. 
Arvegradene  for a40 (0,38) i denne analysen er lavere enn arvegraden for samme egenskap i 
den første analysen. Den genetiske korrelasjonen mellom a40 til de andre egenskapene er 
mindre ettersom avstanden i tilvekstperioden øker. Høyeste korrelasjon er det mellom d60_80 
og d80_100 (0,94). 
 
Tabell 5. Landsvin. Arvegrader (diagonalt) og genetiske korrelasjoner mellom a40, d40_60, d60_80, d80_100 

og d100_120. 

 a40 d40_60 d60_80 d80_100 d100_120 

a40 0,38 0,39 0,20 0,14 -0,11 
d40_60  0,20 0,68 O,52 0,25 
d60_80   0,27 0,94 0,71 
d80_100    0,25 0,71 
d100_120     0,17 

 

 

Diskusjon 
Når rånene skal skannes på råneteststasjonen, får de beroligende middel (stresnil) og rånene 
mister appetitt et par dager. Dette påvirker også tilveksten. Derfor ble fast effekt av CT 
inkludert slik at det ble tatt hensyn til de rånene som ble skannet før 120 dager. Dette kan også 
ha medført at noe av den genetiske variasjonen ble mindre for tilvekst fra 40 kg til 120 kg og 
at arvbarhetene både for landsvin og duroc i denne analysen ble lavere enn forventet. I tillegg 
er det større usikkerhet ved estimering av d120 og d100_120 for råner som avsluttet test ved 
100 kg. Sannsynligvis vil det bli bedre estimat av genetiske parametere og avlsverdier hvis 
kun opplysningene for de rånene som har testperiode til 120 kg (dvs. rånene som har avsluttet 
test etter 1. mars i år).  
Ungpurkene i besetningene får sin første avlsverdi når de er unggrismålt og vanligvis 
selekteres de etter unggrismåling. Da tilvekstperioden er økt på rånetestperioden vil flere av 
de ungrismålte dyrene ikke ha informasjon om sein tilvekst inkludert fra nære slektninger på 
råneteststasjonen når første avlsverdi skal beregnes. Både d60_80 og d80_100 har forholdsvis 
høy korrelasjon til d120 (0,71). Det anbefales å inkludere tilvekstegenskaper før avsluttet test 
i avlsmålet slik at man indirekte via genetiske korrelasjoner tar hensyn til sein tilvekst 
tidligere i avlsverdiberegningene. Norsvin skal revidere avlsmålene våren 2013 og 
tilvekstperioden vil bli splittet i flere perioder på tilsvarende måte som i analysen med de fem 
tilvekstegenskapene og inkludert i avlsmålet for landsvin og avlsmålet for duroc. Det 
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medfører også at vi har mulighet til å vektlegge tilveksten forskjellig i de ulike 
tilvekstperiodene. 
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