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Produktionsstruktur:

- färre men större besättningar - färre men större besättningar 

- minskande produktionp
<80% självförsörjning

3 ’ d kti bl k’3 ’produktions-block’

- Scan (65%)- Scan (65%)
- Avelspoolen (18%)
- Danish Crown (17%)



1932: 321 000 företag med svin
2011:  <1 500 företag med svin





Svensk Gris-historik

De svenska ’klassiska’ svinraserna lantras och yorkshire
f d i l t t 1800 t l tformerades i slutet av 1800-talet. 

Lantrasen genom att planmässigt ”tillvarata, renodla Lantrasen genom att planmässigt tillvarata, renodla 
och förbättra djur av ursprunglig inhemsk svinras, 
som kunde förväntas vara härdigare och bättre anpassade 
till å fö håll d ”till våra förhållanden”

Yorkshire (stora vita engelska rasen) genom importer, ( g ) g p ,
huvudsakligen direkt från England. 

Kompletterande importer har skett fram till 1980 taletKompletterande importer har skett, fram till 1980-talet.

Faderraserna Hampshire och Duroc kom till Skandinavien 
på 1970-talet.



Svinavel i början av 1900-talet

Avelsuppfödare i samverkan (~100+100)pp ( )

Ur al m h a ’dj rögat’ och issa metriska måttUrval m.h.a. ’djurögat’ och vissa metriska mått

Riksstambok, information om var bra gener fanns att 
hämta Man bytte galtar med varandrahämta. Man bytte galtar med varandra

Besättningarna sålde avelsdjur ’på sitt rykte’



Grisavel 1980 -

Svinavel blev ett konkurrensmedelSvinavel blev ett konkurrensmedel, 
avelsbesättningarna fick kontrakt och ekonomisk 

ö f å l fö å k i ll bl kstötta från avelsföretag, två kommersiella block 
[kooperationen resp. privata slakterier] bildades

Nordic Genetics (2/3) (svensk grisavel)Nordic Genetics (2/3) (svensk grisavel)

Avelspoolen (1/3) (norskt avelsmaterial)



Idag är ’alla’ slaktsvin korsningar mellan tre raser

Moderdjuren är lantras-yorkshirekorsningar, fäderna till 
slaktsvinen är Hampshire eller Duroc

Nästan ingen svensk lantras finns kvar Lantrasgenerna harNästan ingen svensk lantras finns kvar. Lantrasgenerna har 
sedan några år kommit från Norge. 

ÄÄven avelsarbetet med svensk yorkshire kommer att läggas 
ned. Meddelat 15 mars 2012 av ägarna till Nordic Genetics



AvelspyramidenAvelspyramiden

Avelsbesättningar

Hybridproducerande 
besättningarbesättningar

Bruksbesättningar

Nedåtgående flöde avNedåtgående flöde av 
gener

Sl t l b ätt iSlutna avelsbesättningar

AI (semin): 95%



Svensk grisavel 2012g
• Bedrivs i avelsbesättningar (idag < 20 st)
• Nordic Genetics (<10% svenskägt) driver svensk grisavel( % g ) g
• Information från avels- och hybridbesättningar går in i 

avelsdatabasen
• Brukssuggorna är korsningar mellan lantras och yorkshire
• Brukssuggorna produceras i avelsbesättningar, 

hybridbesättningar eller i den smågrisproducerandehybridbesättningar eller i den smågrisproducerande 
besättningen. 

• Information om brukssuggornas produktion och prestation gårInformation om brukssuggornas produktion och prestation går 
INTE in i avelsdatabasen

• Bruksproducenterna betalar, direkt eller indirekt, för 
avelsarbetet.



Mått och egenskaper som ingår i avelsmålet för svensk 
yorkshire. Information från avelsbesättningar,yorkshire. Information från avelsbesättningar, 
hybridbesättningar samt prövningsstationen Månseryd.

Ålder vid 100 kgÅlder vid 100 kg
Foderförbrukning, 35-100 kg
Sidspäck vid 100 kgp g
Slaktutbyte (Månseryd)
Exteriör (avelsbes., Månseryd)
Osteochondros (Månseryd)
Ålder vid första grisning
Levande födda (kull 1, kull 2, kull 3)
Dagar, avvänjning – inseminering (kull 1)
A t l lAntal normala spenar
Kullvikt (kull1, kull 2)



Renrasiga grispopulationer i Sverige, 2012

Svensk lantras: 250 suggor

Svensk yorkshire: 2000 suggor (i avelsbesättningar)

Svensk hampshire : 400 suggorSvensk hampshire : 400 suggor

Norsk lantras: 2200 suggor

Norsk duroc: 650 suggor





Behövs svenskt avelsarbete med gris?

Kommande efterfrågan från ’Europa’ av  avelsmaterial som är 
framavlat i ’lösgående miljö med lite antibiotika’ ?

Passar utländskt avelsmaterial i den svenska 
produktionsmiljön?produktionsmiljön?

Risk för utarmning av svensk beställarkompetens inom 
grisaveln!

L t h k hi l ti ä föd jLantras- och yorkshirepopulationerna ägs av uppfödarna, ej av 
avelsorganisationen

Marknadskrafterna styr, bevarande kräver finansiering


