
Duroc for alle

Hvilke forventninger har vi til tilvekst, fòrforbruk og 
kjøttprosent.

Torunn Aasmundstad, Norsvin



Svinekjøttpyramiden:

Svinekjøttforbrukerne

Slaktegrisprodusenter

Smågrisprodusenter

Formerings-
besetninger

Vårt avlsarbeid skal gagne svineprodusentene

Foredling

Vil ha svinekjøtt av god kvalitet, god dyrevelferd, 
lite bruk av antibiotika,
produsert med minimalt klimaavtrykk. 
OMDØMME

Vil ha smågris av god kvalitet, med lavest mulig 
fòrforbruk, best tilvekst og uten sykdommer.

Vi vil ha avlsdyr som gir flest mulig avkom, lavest 
mulig fòrforbruk og høyest mulig tilvekst uten 
sykdommer

Vil ha svært gode og friske avlsdyr

Vil ha sæd fra verdens beste råner og friske dyr



Smågrisproduksjon 



Landsvin: Genetiske og fenotypiske trender

antall avvente



Duroc – felles farrase i Norge

• 10.mars 2016: 
– Topigs Norsvin velger Norturas

duroc som én av sine farraser

• 1.sept 2017: Norsk 

Duroc AS
– Nortura: 70 %

– Norsvin: 15 %

– Fatland 10 % 

– Furuseth: 3 %

– Midt-Norge slakteri: 2 %

• Alle produsenter i 

Norge har nå tilgang til 

duroc. 



Kjøpe smågris – har rase noe 
å si?

Jo, nå skal du høre her…



Ting tar tid..

TN70-purka 
bedekkes Grisungen fødes

Grisungen avvennes

Smågrisen leveres til Gustav

0 116 148 187 275

dager

Gustav leverer slakt



Kostnadene per kg kjøtt i nkr

Kilde: InterPIG 2015 og Ingris 2015

Tollvern



Kjøttprosent: All gris i hele Norge Hva har skjedd?

Endringer i 

formel for 

beregning av 

kjøtt%

Økende 

Z-effekt 

0,5%

Lav 

vekt

Start CT-

scanning

råner 

Delta

Overgang 

fra LD-DD

2013 og -

14



Nyere forskning viser…

CT er like bra til å estimere kjøttprosent som manuell nedskjæring (r=0.98)
GP7 predikerer kjøttprosenten vesentlig dårligere (r=0.71 til 0.74)

GP7: Underestimerer kjøttprosenten til slaktegris med TN70 mor
GP7: Liten feilestimering på farrase – når man ser på Hamp og Duroc



Duroc – genetisk trend: CT kjøttprosent

Fedre til slaktegrisen i 2016



Kostnadene per kg kjøtt i nkr

Kilde: InterPIG 2015 og Ingris 2015

Tollvern



Duroc - fôreffektivitet, 
data fra rånetest 40 kg til 100 kg

Fedre til slaktegrisen i 2016





Kostnadene per kg kjøtt i nkr

Kilde: InterPIG 2015 og Ingris 2015

Tollvern



Duroc - Tilvekst, 
g/dag fra 40 til 100 kg, rånetest

Fedre til slaktegrisen i 2016





FoU: Adferd - halebiting

Offer
• Mottar bitt
• Skadet hale

Den som biter
• Biter
• Ingen synlige tegn

Nøytral
• Biter ikke
• Ingen skader

Lisette.van.der.zande@topigsnorsvin.com



IGE

+ IGEIGE

IGE

- IGE

Indirekte genetiske effekter - halebiting

+ EBV
+ IGE

Lisette.van.der.zande@topigsnorsvin.com



Framtidige målinger - forslag

Gjensidig 
slåssing

Mobbing

Lisette.van.der.zande@topigsnorsvin.com



PigAtlas – Metode. Landmarks

Individ

Atlas 
(gjennomsnitt)

Lars.erik.gangsei@animalia.no



መ𝛽 = 𝜑𝑥
𝑡𝜑𝑥

−1
𝜑𝑥
𝑡(𝑌 − 𝑋)

𝑌 = 𝑋 + 𝜑𝑥 መ𝛽

PigAtlas – Metode. Transformasjon

Lars.erik.gangsei@animalia.no



PigAtlas – Metode. Klassifisert Atlas

Lars.erik.gangsei@animalia.no



Avlsarbeid tar tid– de som bedekkes nå har fedre født i 

2016 og 2017. 

Jeg har vist at vi har hatt og vil ha stor framgang på

viktige slaktegrisegenskaper slik fôrforbruk og tilvekst

Vi må også jobbe med egenskaper som kan bidra til et 

godt omdømme for næringa – slik som adferd, 

og egenskaper som gjør at forbrukeren fortsatt vil spise 

produktet.



«Min ambisjon: Om få år skal Norsk 
Duroc være verdens beste duroc!»



Takk for oppmerksomheten!

torunn.aasmundstad@norsvin.no


