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Produktion och konsumtion av
fläsk ökar kraftigt
Fläskproduktionens beq'delse ökade kraftigt
under 190o-talets 1örsta hälft och fortsatre
att växa orL:,i elre r 1950. tn viss almatrning
skedde visserligel under slutet av 1990-talet.
Men produktionen blev dock i det nårmaste
lirrdubblad från 1950 till 1999. Per invånare
och år var det fråga om en produktionsök-
ningfrån ?4 till37 kg (tabell 11:1). Eftersom
erporten år 1999 va r densl m ma rom impor-
ten, uppgick också konsumtionen av flåsk
till 37 kg per person. Utvecklingen av fläsk-
produktionen at"viker markant från pro-
duktionen av kött från boskap. Den senare
förändrades ganska lite under perioden.
Dessa trender återspeglas givetvis också i
antalen för de olika djurslagen. Altalet gal
tar och suggor ökade från 140 000 år 1950
till 2?4 000 1999. I samma period minskade
antalet mjölkkor till mindre än en tredjedel
av numerären 1950.

Svenska Svinavelsföreningen, stiftad 1907,
fortsatte att företråda de avelsintresserade
svinuppfödarna också under 1g00-talets
andra hålft. Frireningens namn ändrades
1996 till Sveriges Grisproducenter De statligt
understödda och reglerande avelst'erksam-
heterna i fbrm av svinstamkontroll. inlörd
1923, och suggkontroll (från 1928) for*atte
att lilngera i stort sett enligt de ursprungliua
reglcrna under hela 1950- och 60-talen.
Genom galtbesiktningstvånget tillsågs, att
endast galtar fallla efter prövade och god-
kånda fäder och med tillfredsställande exte-

Tabel I l: l. Produktionen av kött och fliisk i perioden
1950 99, ifr tabel 6:r

Kött flån häst,
tröt och får Fläsk

. Totalt Kgper Totåtr Kgper
Ar 1000 lon person 1000 ton person

1950
1975
1999

19

i8
I7

171
283
325

Källa: SCB; 1959, 1976,2000

riör och rörelser kunde anr'ändas för avel.
Endast av Lantbruksstyrelsen godkånda
avelsbesättningar tillåts sända prör'ningskul-
lar till svinstamkontrollen. Svinavelns struk-
tur blev därför hierarkisk. Det egentliga
avelsarbetet udördes och utfcires fbrtfaran-
de i de godkånda avelsbesåttningarna, som
säljer galtar och ett besränsar antal gyltor rill
uppförirkning.br.;lningar. rom i sin rur
säljer wltor och gyltämnen till bruksbesätt-
ningar (fig. 1l:l ). Denna struktur har bibe-
hållits under hela 1900-talet. Alrtalet avels-
besättningar är ganska litet. Kontrollåret
1975/76 sände 132 besättningar (93 lantras
och 39 yorkshire) prövningskullar till svin-
stamkontrollen. Antalet prövade kullar det
året var 1463. Dårefter har de godkända
avelsbesättningarna minskat i antal sam-
tidigt som deras storlek ökat.

Nya systemen för avelsvärdering
En intensiv debatt började utvecklas i Euro-
pa under 1950- och 60-talcn om möjligher-

24
34
37

132
150
I4q
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Fieur 11:1. St'intn n iit t!!taIat hiu.t)l'tis]t.liirt lli!
Lr\iittninerLt a .fl)r lnt IiUgi,! till rtintinrth.)ntnlI
|pt il s a1rlt t a l.tial t i I I Ji) tii| tt ) n gtLtstittn i n ut son i
.\i)t tut \ltil(t .tina attl.1! !ill ltl \ton ll(rtald t)tults
h?.\iitt )t itlgat: I'iss t'örstiljn ittg n nt,tlvrtt) lilin ditb?
.\iill)tiltgtt) tu !k(r otk\li .lit'ht !11[ ,t tlL\l)t\iiu)ti rnt.

cr-rra att lijråndrir och löt-l)zittre de gansLa
l-igida s1r'rLklrLl erlLl l'air- avel me.l s\ in. Ntct(l
.let \.)lll all\'airrclc sig a! rrltr-aljLrcl. s.k. /iolorl
r,r -. li,r l,,,li,nrr irr'- ,rr tcrr. rrs.irr|lirrl l,:r
lclancle glisar'. ltötjaclc niccl ilaltgånq rrt
\'ecklas, siiri1l utc i Eul-opu sorD i Sre|igc.
f)cn grrrrln utli)rmningen itl s\ il)\f;lnrk.)n t-

lollcn med fi la i grrLpp Jrlirvacle gr-isar bör'-
jetLe alltmel ifiiarlittzrs. L)iLnskarna iltiilcic
1.cx. Lur(lcr I i)5(ltalet inclir icltrcll utli).lring
al pr-il ningselisarna, och pii ancl-a hå11 clis
Lrt-..r,l, .I'rr',r rrirrS:rr err ellrr rr.r qri.:rr 1,c
kull. [-rncler M6(lta]et liLl ti(lcn mogerl fi:ir
genomftjraDclet lt\ flcra stora fil r-lin clriDsat'
a\ infirstnrktul-cn i slinaleln i Steligc. Fiir-
lilcLirrgar-ria kom att ske rLngetrir srLrrrticliqt
sor11 Slenska Sr i nar e)sfirr crrirrgcn blet mecl-
lcm i SHS, som LlalifiLllt clcltog i firr:inclrings-
processen.,\lctodutvcckling betriiflancle Dlrir
tcknik. appzrr':rtirr- och beclirrnuirrgsnctocler-
:igtle rrrrr lid Institutioleus fair hus.ljllrsfiit,
iicllinu ar clchrirru pii \\'iacl.

\liijliuheten atl anr r'iuda rLltlalju.ltckn ik
liir al1 nräta späckliglcus tjocklek iolika
kr'oppstlcl:il pa lelancle glislr'. och lLtt ll-iin
dessa mätL skittta kroppcns irrnehåll ar,ktitt
och l'ett, birr-jecle pr'ör as på \\'iird 1959. Sltiet
var-att lii 1r-am en hållbar tekDik 1ör in.lilid-
lledörrliug, sli utt lllall utc i de enskilcia be-
sättliugarnrL tidigt skulle kllnna idelltificl ll
(lc Lrnggaltiu ()ch efltor !crr bofcle ar\'äIdas
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till alel. Arbetct konr ig-iing på allvar' 1963
ocll le(lclcs av agronoll Pet.[tik SrLndgrcrr.
Licnorri metocliLstrLClicl pi slalitslin klut.le
Sunclgr-en firststiilia, att i;\'re sidspiickmåt
ga! den säkr lstc skuttning-en ar slaktkt opp
ens salnli2ulsaittning. L Kor'r'elationel rncllarr
cletta nriitt och kijnproceutcu i slaktkr-oppen
bcr-liknades i etr undclsiikniltg sont ontfatla-
cle ca 200 slaktkroppar- till omkrine -0,6. För'
.\'sgsplickcts tjocklek var kolr clatiorrcn rrred
kiittiilhcten onkling 0..1.

För all fii slikra r-csultar vid eLolochrils
visacle clct sie vara nirclrlirldigt att altltindir
ctt liil dellnierat rrlitst:ille pii kroppen, orne
clelbart bakorn sista r-e!benet. li.r oppsr'iktcn
licl miitnineen r ll ocksli av stol ben clelse. Pli
urisa cljrrr uncler' 70 kg lelande vikt var heli
LabiliteLcrr liir- ektilodrniitte.rr låg. Nrir testet
skeclde, \'icl en vill iir er 9? lic, skattacles heri-
tabilitctcn firr spilc ktjockieken iros lan(r.as-
och r or-ksh ile-galtul till 0.,15 r'esp. 0.37. StLlcl
sren korr riclar-c li-arn Lill a t t j ämfirrclscr-
''rrl'.r'r ,,lik,' .ri r "..r, ji't.r. i1 r1i ,1iir,l
rilr.irrr, rr.rll,'rrllr Lt..:ln.,r rl,,r rrqrrr e-
al shLlle söras liir- lilcleln r icl rnrituirrgstillliil
leL- I Ililigcnon krrntle effekterr al skillnacler-
i rr lfodr-ingsin tetsitctcrr lti'gr-linsas. Detalj-
restl]ta1ei prcsenter_ades i e| doktor_sar
hanclling t 1)71i.:

På enrnchal al Sulldgrens r-esrLltlt kolsorr
erircies ett ckoloclinciex fiir plaktisk arl\iincl-
nirg. drir' llnansåttning oclr tilh iixthastishet
r':igcles s:unmll. Ekokrclsbestlimninganra lick
snabbt genornslag i den Pr-aktiska l elu (fig.
I I :2). En star-kt bidr-as-aDcle olslk hi rill r,ar.

11t1 Sirktt rifi;rbun.let lecial M67 irrl'ör-dc ctt
sr,stcrn nred kla lite tsllctaln ing i smiig-r-isför--
rlecllin5.-en. cllir srrriiur-ispriset pår erkacles irr
fådelnas ekoloclr-esrrltat. E.nligt Liuclhi oclr
Sunclgrcn ekoloclades 1967 rriir-a l0 (XX)galtar'

och l? (X)0 sr'lLor. c)ch iuct därpa hlde aItlirler
iikat till 10 r00 giLlt:lr och i!) 000 glltor'

En annarr l\tet i ilvclsllircleriDgsslslellel
\ 'r i||l r|,||r,I| | llti't.rr irlliridl,r"' rirrj:'r
galtiimnen på staLiorl. Prirvning^cn ägcle liirsl
trttn i Sr:'1,,r r,, I ri.irr ltr I l).t ,lr .tjtinr :

Flernranstolp, dlil man krrnde priiva 180
cljtu sanrticligt. Pr-iilnineen ilfötcles fiärlst
.',rIl r ll lri:i I'mfllel .rtt Lr rr:rrrr L,l.r ., tnin
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rJlc.lellrlef . fr_:rnrr'äknacles ctt stationsindex
sonr nriitt på lrng-llirltiu nas avelsvzit-clcrt.r Incli-
!idpraivrinBen pli statior Lrpphiilclc i slutel
rur l!170 talct, \'alefier indi\idpröuring i tält
r arit alle n:i rå cl ar r clc.

l)e t\'å tidi6iare hiirtrpelarna i avelsviir cle

filBen, sLlggkontrolleu oclt svitrstatnkoutrol
lcl. fölindra(lcs ockrå. Fliin l1Xi8./69 iliiil--
cles tlii npel av slrg5-kotrtloli, dels s k frrll
staiudig eller officiell kontloll llscdd lör
ar elsbes:ittninsar-na. ot h dcl-r en enklar-c s.k.

bl-t]kskoilloll lirr- srnligt isPt-oclltcclltern:1.
( ierlrrn srrggkontrolle'n erhölls rrppgifter onr
här'stamnirre, grisrtittgsr-csttltat, förekourst lr
rrrissbildadc gritar', m.rn. Srtggkoltrolletr
korubinelades mcd ekoloclning av de diur
i besättnilgirln:r, sotn skulle ?1n\'åndas för
r idare avcl. I perioden 1968-1980 tillzirnpa

dc slakleriföreningirrua plistill:ig!i fi')r srlrå-

gr-isal fiån beslittnirrgnr i suggkontlollel.
lallna eltcl suggor ocir galtll rlle.l rilllicd\
ställande l-csultrt i ekolodnirig och strggkont
r,,ll. P i.rill:iqq, r l, rl,le rillerr.lglr rrl'1'.r'irrq

firl sLrggkontr-ollen 1971,r72 dcltog 15 58ii
krllar-i rlcr olllciella och 17u 752 kullzrr'
i bluLskontl-ollcrI, lågot s()m l)rolsvarade
cil'ka 40% av tot21l:inrirlet.., L.lppsiftcrnrl från
sug5-kontr-ollel briir-jaclc clatirbehaucllas lici
SHS 1iån \9 r*0 /i7.

Sainstamhontrollen furg1et-ade i stolt sett
oför;indred liarn till l!)75. alltsri i mer-:in 50
iir. ,\r'clsbesiittn ingar kunde 1iL sina galtar'
a\ els\'ärder:r(lc på gJrturdlal lv tilh iixt oclr
ki,r'kr..liret 1r,,. arloIrrrr, qlllf,l'rr ollr l\,i
sog-ris:u och {\å kzlstratel vid niigorl ar cle

olliciella slinstamkoutt-ollstaliouerua. Sottt

lediu nämnts irlc'rgick hullldrnannaskaPct
tiir svinsl:rmkontr-ollcr till SHS 1975. Retlarr
årct diirpå relbr-mcrades kontrollen. först i
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Skåne och sedan i övliga landct, så alt Prö\-
ningen korn att omfiltla en sogris och ett
galrla' tra t Per pri'\ninP.krlll. Hititcnotrr
kunde antalct pr-iivadc galtar-ökas starkt.
Vidare infördes detaljstyckning av ena
krcippshalvan liårr varje priivniugsgris. Från
1977 började elt avclsindex beräkuas, som
tog hånsyn till tillr'åxt och foderomvanclling
i intcrvallet 25 100 kg och anclelen kiitt i
siaktkrr4rpen ( I 982 ändrades testiDter-\al1et
till 30-103 kg). I början på 19l3Gtalet börja-
de slaktkropparna trnderstikas för kotlett
muskelns färg och fi-ån 1988 för fi;rekomst
n( h \\i! iglret.cr/d.r\ oslenr hondros i r\ll,
rniteterna. Informatiort härom korn också
att ingå i indexet. Undcr rnåtrga år fanrrs
prövnjn€isstationer, förrtom i Skåne, också i
Mellarrsverige (Hallsber-g), på Gotlirnd och
i \räsrer-botten. På 9O-tale1 konceDtrerades
prör'ningcD till en stol station i Helrnans-
torp, Skåne.

Ar,elsvärdering kunde alltsii ske på llera
olika sått och firr vart och ett beräkrtades ett
indcx. SHS:s svinavelsråcl cftcrll'ste ett mcla
ö\'e$kådligt system. Lindhd och medarbeta
rt ,lr,'q rr1'p rilrlinj-rrra [ör ett itrt, trrrat
indexsystem.6 Från början av 199O-talet birr-

.jade SHS tillämpa ett Ine d BLUP-mctoden
utarbetat avelsr,irrde grundirt pil all tillgärrg-
lig infornation orD prochrktiorts och lrukt
samhetsegenskaper-na.

Aveln leder till stora
Iörändringar a\ produkli\ iteterr
I ,1, rr pralti'lrr.rirrsk.t.cltr filrrrr itrQct .r.-
tem som mritel- pr(icluktjviteten hos enskilda

incliviclel i lanliga besättrlingar, liknancle
kokoltrollen i niitkreatursaveln. För att fii
en upplattning om de föråndritrgar sont
skett inom svinaveln, är rnan därför'hiinvi
sad ti11 resultaten fråtr svinstanrkorrtrolleu.
\Iau bör då komlrra ihåg, att föråndring:rma
där end:rst säller toppcn i avelspYt arniden.
Det ta. några generationer, iuuan tbräncl-
ringarna i avelsbesättningana fortPllLntal
sig till brtrksbesåttningLtrna.

I sarrbancl necl att svinstamkontlollen
lvllclc 50 år gjorde Lcnnart Larsson en sant

manställninfl av de 1örändringar som skett i

per-ioden 1923-73.; Resultatcn 1ör svetrsk

lantras samrnanställs i tabell I l:2 och gäller
fiir den clå tillänpade viktperioden 20 9i)
kg. Förändringarrrir har vzrrit rn,vcket stora.
Den dagliga tilh'åxten ökade mcd 187o, sam

lidigt sorn foderåtgången, Fe/kg, tillväxt
minskacic rned 3l %. Slaktkropparna har ltli-
\,it längre, och ttttansåttningcn hat- minskat
drarratiskt. I)e störstir framstegctr skedde
efier- 1 953. clii svitthälsokrar, inlirrdcs och
avkonrrreprör'ning för galtar blev elt stam
bokskrirr'. Sammanstiillningar siorcla lid
SHS 3 i'iir perioclen I963-92 visar, att tilhäxt-
hastigheten i sr,instamkontrollcn fortsatte
att tillta kraftigt, samtidigt som sPäcknlåtten
avtog och slaktkropparnas köttighet ökade
(fig. 11:3, 11r'1). I slutct av Periodcn böriade
förutom lantrlrs- oclr ,vorkshir^e- också dtrroc-
ocJr irarnpshircgrisar att prövas.

!'iir'änciringarna i produktions och kvali
letsegcrrskaperna beror alla på sår'äl arl som

uriljii. Bl.a. har fbclerkvaliteten och innehiil-
let irv vitaminel i fodret förb:ittrats, \'ilket
helt säkert påverkat slaktkr-oppskvaliteten på

Figc 11:3. filtt.

t'rLdtrJiiln u.ktng

(SHS, 1993).

ett positivt sii

mar'r hal ltir'sr
llas in\:etkau.
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Tabetl ll:2. Resultat från sYinstamkortrollen under tidcn 1923 73, kontrollPeriod 20-90 kg, för lantras

,\Dtul
i' slil

Urlnönstr. Fe,/kg tllranr liropp! R;ggs|in-k-
prorcrtl tilh;ixr dirgliS lilhåxt Unrgd tjo.Llek, lnm

1923
193:
19.11

1954r'55
1962,'ti3
) 9i2,113

2!)

?,77

2237
:\21i
39ii3

r 0.0
9,9

(20,0)

3,71

3.37
3.3ir

t.0lr
2.97
2,63

.13,t)

21,j
21.6

{;2!l
riSt)

6!lt)
7 r:)
711

2.1

2,t
2.6

9'l,5
93,9

9.1.2

95.9
9?.0

Kaillt: I.trs\o11. I 97 J
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ett positivt sått. Två studicr har ujor-ts dår'
rnan har försökt skatta de ärftlisa faktorer
r)ils irrvcrkan. L)en polske professoln A. Zar-
' rrki..uttr lar qi.r lbr.karr r rd lrr.titrrt i,,n-n
för huscljursförädliug på SLU i shrtet av 1970-

ulct, studcrade de 1'enoh'piska och genetiska
rrenderna hos svenska laltrasgrisar, priivade
på fvra stationer i periodcn l96E-73.!r Skatt-
ninsarna al de årliga genetiska fillrlstegcn
\ rr stora och i flcra fall stairre ån de fenotyp-
i.L.r l ,rrindringlrrna iperioderr. Derr anrirr
da metodiken iiverskattade sannolikt den
genctiska cllcktcn. Lundeheim och Eriksson
ejorcle en liknancle str,rdie för perioclcn 1976
lf0, som onrfattacle såväl lantras som york-
shilc.r') I'Ian arrr'ärrde sig av Hendersons s.k.
''rriixed moclel teknik". Den skattade genom-
snittliga senetisk:r trenden för galtal och

suggor låe nära den fenot\piska förändring
en i perioclen. Skillnadcrt mcllan kiinen v:rr
dock stor'. Det är också intressant att notera.
att den gcnctiska fiiränclringen 1ör köttkva-
litet i fbrm av kotlettrnuskclns färg gick i
oönskad riktning, Dågot som sannolikr åter-
speglar utbredningen av PSE. Aven om re-
sultaten är osäkra, torde det vara bel rittigat
a1t dfa slutsatsen, att de förändrine-ar solll
skctt i svinstarnkontr-ollen år i hög grad ärft
ligt betingade.

Produktionen i
bruksbesättningarna
Rcsultatcn i den praktiska sr,inskirtseln på-
r,er-kas, för-utonr av adclitiva genetiska för
ändr-ingal i elitbesättningarna, också av det

i,s .\ '*\Lå.
-'.LS (.-.'

\\
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iivelss\.stem som tillärriPas. I ticligar-e a\,sDitt
lisactes, att korstringsar,el hat-en rn;-cket po-
siti| cffekt på både tilh rixt och ör'erleln:rd
hos småglisirlna cich på suggolrras fi uktsarr-
het. Det är därfiir angeläg-et att belYsa, i rircl
nriin cle fbrskning-sr-csultirt, sor]l beritrl ellck
tr'rr ar ,rlrl.r f,'l\nint\\\.lr'rrl lrar Lorrrrnit,rlt
rill:irrrprr. i 1,r.rkriL.n. l- rt r il. tit [.,r r tt-.i rrr rr rg

föl möjlig^hcter!a, både att tillämpa kols-
nings: 'el och irtt utnvttja vär'delullt avcls
nratcr_ial, är LrlbredninH-.-en trv setni nterk:rtn'
h(ktn. Denn'J utlecLlades ganska liurgsarnt i
Slcrige. I{:illancls scrrriuförening sottt gicl< i
spctscl kuDde rapportcr-a) att lnan ]961 in-
scrninerat 2 430 sugeor och 722 grltor-rttcd
clriiktighetslesLrltat på 75 r'cspektive 7091,.

N{era cletaljer-ad redovisuing firt- r'erksattt-
heteI i licla lanclet ga\' en rrigot nrör'kare
bilcl al unccklingen. Det lar-srilskilt grltor--
nr sorn stå11de till bcsr'är ()t-isningspr-occl-

ten f i)r ned semin nvpribörjacle gvltot-var
endast 66%, rreclan clen firr suggor 1983/E'1
uppgick till 74%.'r Denna silli-a skall ställas
i relirtion Lill grisningsplocenten ricl rraturlig
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Figtr 11:1. (.ttttthling at
.\L1klht o!|n nt a \ fl ,t ntt ))

slittning (Viit kn(itt ath

ltrP]tlt, ki;ll) i s1)insta t-
Lajtt)all unlo p.r'iadt)j
1963 92 (SHS, ) ee3).

betäckning, som iir- omkrirrg 80%. Ett ,vtter--
ligare pr-oblcnr licl a.i. rar att kullanra oftast
blev lrigot uiodre. -\lltnog semil\,erksarn-
hctcD fortsatte att LrLrecklas. och 1987 ktrntle
SHS r-appor-tcla rtt cir ka '10 0(X) d jrtr ltade
insemirerals.

Svinsemin och korsningsavel
går hand i hand
Svilscmiu kan star-kt päverk:r irvelsfiamste-
get, onr den arlrilcles str-ategiskt, tlls. otn cle

l';i.r.r ullegalrhrr:r , tt, r :rl'liriilprorrrint irr

sätts i sernirr och däreI'tcr komrnel till an
r'åndnirrg ocks:i i avelsbesåttningalua oc)r
blir' 1ör'ernål liil prirvnirrg i svirstamkontlrl
letr.l.lttt, tp:r 1970 raler bör j.rd, .tir,.errrirr
scs sorn ett \jktiirt led i koIIkullensen rncllan
förerringsslakLerier-na ocll pfivatslakrerierna.
Slakteriliirbundct. sorn ågde semingallarna,
beslöt clå att ej tillåta serninering i besätt-
ningar, som e.j liir-barrcl sig att levet-er:r slitkt-
slirr till för'eningsslakten. Sorn en liiljd ar'
.triclt r irrt rl.irrruade 5HS orL röL.etttitr

irr en irrgaln
:or sr iusemir
.lakteriet rta ,

1c slin rill dc

\ elspoolctr,
.\'in a\'(ltu1)c
.tltion i FIrt
.liruarbetaL s

.r inavelsorg
Sf IS l:imnat
nr rblicclacle
,rch om clt:il

TLtnrruartl
iet a\' l1)9{)-ta

.n faktot_cL st

ren vid ilsett
nlira 7 000 t'
r olkshirc.L:
nanrt lig Pat
nilgiu. Den
hiigre frLlkt!
lig p|iniug I

lilf anses va

tillzirnpade r

r.i. bet:icktc
totirla gt isn
ninu i.ji'irnti
igenonstrit
vicl netrLrlig
kerr har gitr
pirrningsmt

I nötkre?
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fårsk spern
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:, , :. f-tt ltter,
li-:-l.u na oftast
(:: in\ cfksa]n-
;r- llrs7 kunde
; "' cljrr r- hacle

.ngsaVel

, =r,'lsfr_a nrste-
,ir. dvs. orn dc
.:lr'ör Ding in-
,::1:nrr till an-
n::lgilflla ()ch

l.t-rrnlontrol-
:Cr \\ irtsemin
rr:lren nrellal
:_-<,.rkter-iet uir.
s:.irlqaltarna.
::-nq ibesiilt-
:r.. crera Slirkt
.-cD följd a\'
cl: rrirtscmin-

liir-cnilgalna i mitten på 8(ltalet rlrsvilrel
Iirr- slinsernin till Slaktcr ifdrb rlndet. Pr-ivitt-

'l:rkter-icr uir och besättnitt[aL, som ler,cr-cra

l. .r irr rill ,1, ..r. I,il' l. 'd- 
,1.1 , rr , 'r'ra rris,rr i, ,r r.

.\r elspooleu. sorn orcLratle impot tel av avels-
.r itr .rr dr.r, r' -tar , " lt .ta r r;de .rr etltt .r tttitr'
'lilrion i Hudar !d i Smiilarrcl. Avelspoolctt
.irnra.betar scdan 1995 lliit-a lncd clen llorska
.\ iDavelso rg:rDisation en. Nors\'in. Seclatt

SHS liiDrlit anslarct tiil s\insemin. salirt2ls

pLrbliceradc rrppgjlier ou clcss tttlredning
, rch onr driiktighetsr-csultaten.

Tunrrnar-uk och meclat-bctat c gjr.rrcle i sln
tct iir' 1!J-9(lt:rlet crr rn))fittlande lurdcrsöklilg
iiv laktorer solr paler-kacle cL-i1ktighet-srcsulta-
, rrirlir* rrrirr:ti,'r i l1':t\-l.l'r'.å{rr.rrerr nn

rrir-:r 7 (X)0 r'crrlirsiga hondjur al htrLlas oclr
rolkshile.r: Badc ir.i. med f:ir-sk spcrrna och
naturlig p:rrning tirrckorn i samura bcsiitl-
ningal: f)en natrrrliga prrlilrgen gal trirgot
lraiB..re liuktsarnhet, rnen biidr: a.i. ocb nalur-
liu pirrning ledclc till il'el E0% g-r-isning, rilket
' , :,n\r'\ \.1rn tillllrd::t,lllarr,l.. I)ittr.q:rnt.
tillämpadc oftrr etl svstem där ollllöPare eiter
a.i. betåcktes naturligt, något som s:inker clen

totala glisrtirtgsprocentcn för' naturlig- pztt'

ning i-j:imfiir-clsc nled a.i. I(ullstollekelr var
i g..enonrsr.titt 0,2-0,3 grisal rnindre vid a.i. rirt

r icl naturlig pirrrting. Den llirbaittr'?lde tekni-
kcu hal gjor-t, att zr.i. ur.r helt clorritrcrat sorrr

p:irniD!isrretod.
I hi;rllr'.11 llr \\e.lli ;ll I11-l .lr'r rrle rr,r.l,llr

allenar-åd:rndc. nredan hos slin rttcslutancle
färsk sperma liorrrruer'lill anr,ånduing^ i del
plalitiska avel n. (laltar plodLlceliil- rl-\ crlict

stora ejekulat, och cleras säcl har visut sig sr'år'

2rlt Ii vsir med bibchållcD ft LrLtsarrhet. Cl-irbo

och Eiuarssorr r,id cliilar-ande \reterinårhiig
skolans Ar,clelning fiir obstetrik och g) neko-
1ogi, sorn i biir-jan på 19?0-talet studeraclc
fr'\'sf lraltspcrma, var. lroligen dc för's1a i \'årl-
rlcn som er-hö11 clräktighet mecl li1'st galt
spemra elter- kol)\entionell iusctnitret itrg.r'r

Dr'äktiuhetsplocenten 1örble\: cmellertid,
rilcrr efter fbrtsatt utlccklingsarbetc bådc i
Slerigc och i LrLlantlet, lirl låg för iltl lill{ie.ls
stilla niiringcns bebor'. Fär-skl resultat (år
1000) fr-ån SLU:s Institution liir tibstetril
och gl-nekologi mcd cn nv frvsningsrnctod,

s.li. Flat Pack, tydcr-på att clenna kirtr lecla
rill, att tl)st !li!ltspeI-Lra blir ett rcalistiskt
allernatir, i kornnrer-siell sclttill\ erksa[rhct.

Swedish \lcats ( tidigare Sl:rkteriliirbrrn
dct) rredlelnmzrr-, som pt-ochtcct ar otlkring
,.'' , ;r sl,rlt.r:rrrrr i \rlt i!' . Lrr:ilr ., llltrr
sen,ice ll-ån Qualitl Genetics tillhirt-iga sc

rninsliltioner i Hör'bv och Hållsta. Clhr-istet'

Lindzrhl vid Qualitv Gcnetics har- mcdde'lat,
att i slutct a\'1990-1a1et omkrills 80-857. 1\'

su glioro a hos Srve'clish N,leats rlrcdlcrntllat-
insemincracles. Fiir :rtt pt ocltLcela slaktsr,itr
bllrclas sperrrr fiål fler-a galtar', och pr-ak-

tislit tagct all inseuirtclitrg utförs av djtLr'
ägar-na ellcr- deras anställda. Al nvPåbör-iacle

suggo. och gn-ltor grisade 8l ?i,, och clc'rr gie-

Dorn!nitlliBa kullstorleken !ar- 11,5 glisar'.
Sr,cr-ige tor^cie nrr, tillsarnrnans mecl Nor-gc,
\dlr ([t Lil[l tl.ir .rirr.-mirr lr'rr drrr .l;,1\l l

utbredninijcrr.
En al serrinar,elns \iktigaste firrclclirl iir

att dcn urö.jliggör kor-sningsrvel i sr.rr slizlz i

bluksbesiittnirrgar-na. Elläktcrr ocir ulbred-
ninilen av kor-snirrgsnveln blel firrcruål lijr
rttll, r.i,lrri rQ at R:'l ,u Ir tr-d;rr1'clJlc i lrrll
ten pa 197(ltalct.'r Nlaterialet <irnfattacle närr
3.1 000 krLllar, firclcta i pcrioden l!)74 75, och
ulglorcle onrkrilg er ferrtedcl av rlla kltllar
i suggkontlollen uDde. den aktuclla perio-
den. Lltbredningen al korsning lat-ier-lcle
!icl den ticlcn stirrlt med besiittningsstor'1e-
kcn. I små besåttningar (upp tiil 20 kullar'
per- zir-) utgjor-de kolsnin garna 31 %, tueclatr
i cLe stor-a bcsittningarna (öier- 100 ku)lar
pcr år) inte lrin.lrc iirt 6'170 av krrll:rr-ne lar
kor-sningzrr av nåpiot slag.,\tclkorsning till
la, rtr,r. -ll.r r, 'r L.lrirr n, lr en lell 't:tr ittt '..rr
clc klalt ranligaste kor-sringss-vstemeu. El1'ck

ten er, kolsnilg var helt positir', båcle betr-äi:
fande antalet fiidda grisar och antalct sorrl

lcr,clc fi lrn till kontroll (clr :l reckor) .

Ral snrcleracle också clen ektirrorniskzr lön-
samhctcu av ar-lilicie1l irrscrttinalion undet-
olika fiilutsät tnin gar-.ri Dct tekniska t-esrtlta

tet vid a.i. r,ar klirrt siimt-e rrndcr 1970-tirlet
än naturlig parning, rneo Ral l:rnn att rcdlrr
ri,l , rr gr''rrirre.pr,,,, rlr på i irlr"lrl.lllll
6.:r%, r,ar dc't vicl konlentiorrell slittlrroduk
tion li;rlsarnt atL, i besättningar på upP till 7



8 suggor, uteslutande anvånda a.i. Då hade

hon icke råknat med att semingaltar kunde
vara genetiskt mycket bättre än fargaltar av

genomsnittlig kr,alitet. För att få konkurrens-

kralt i större besällningar måste grisnings-

procenten vid seminering vata 70% eller
högre. Ved den utreckling ar insemina

tionstekniken, som skedde under 1980-talet,

är det icke förvånande att a.i fått så starkt
genomslag, eftersom man både får tillgång
iill högt avelsvärderade galtar och ges möj-

lighet att bedriva någon form av systematisk

korsningsavel.
Avslutningwis kan sägas att den winforsk-

ning, som beskrevs i kapitel 9 och i detta
kapitel. har lålr omlarlande rillämPning i

den praktiska aveln. Forskningen har verk-

samt bidragit till snabbare tillväxt hos slakt-

svinen, bättre grisningsresultat, förbättrad
kött- och slaktkroPpskvalitet samt sannolikt
också till förbättrad djurhälsa.

PnRIounN
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