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Hvem er jeg? 

• Bondemand og teknikker 

• Har arbejdet med genetik/rådgivning om genetik de sidste 6 år

• Er ansvarlig for SvineRådgivningens aktiviteter indenfor emnet 
”Avl”.

• ELSKER genetik ☺

• Ved alt for lidt om økologi og FriLand



Hvad er hjemmeavl? 

• Når vi selv leger avlere, og producerer 
vores egne polte. 

• Det kan gøres på 2 måder; 

• Renracet kernebesætningen 
(en besætning inde i besætningen)

• Dyr er 50/50 i racefordeling

• Tilbagekrydsning på krydsningsdyr 

• Dyr er 67-75% i racefordeling 
(vi kommer mere ind på dette)



Hvad er hjemmeavl med 
styring? 

• Alt hvad vi snakkede om ligge før… 

• Men… 

• Nu har vi styr på hvad der foregår ☺

• Illustreret i ét billede! 





Hvad er hjemmeavl med 
styring? 

• Avlsselskaberne har flere forskellige navne for det… 

• DanBred = GenePro KerneStyring

• Topigs Norsvin = InGene

• Osv….

• Principperne er det samme. 

• Renracet kernebesætningen 
(en besætning inde i besætningen)

• Dyr er 50/50 i racefordeling

• Tilbagekrydsning på krydsningsdyr 
• Dyr er 67-75% i racefordeling



Krydsningsfrodighed? Hvad filan betyder det?  

??- Krydsningsfrodighed er noget vi taler om, når vi bl.a. 
snakker om svineavl. 

- Det betyder, kort sagt, at et krydsningsdyr, genetisk 
set, bliver bedre end forældrenes gennemsnit. 

- Krydsningsfrodigheden giver dermed en ekstra 
gevinst, som tillægges den avlsfremgang, der er skabt 
hos de rene racer.  



Renracet 
kernebesætningen

Indkøbt sæd Besætning

Besætningens nye polte



Krydsningsfrodighed, renracet kerne



Tilbagekrydsning 
på krydsningsdyr 



Krydsningsfrodighed, tilbagekryds (zig-zag)



Hvad har vi af muligheder? 



Lad os lege med tanken… 

• Jeg er økolog… jeg har 500 søer og må indkøbe 20 % ikke-
økologiske polte pr. år.

• Det er 100 stk. 

• Jeg skal minimum udskifte 50 % af min besætning årligt. Jeg 
mangler altså 150 polte pr. år. 

• Hvad er mine muligheder? 



Lad os lege med tanken… 

1. Indkøb 100 LY/YL polte om året → Lav KerneStyring og 
producér de sidste 150 selv 

1. Der SKAL køres med 2 pujler af dyr! De indkøbte og de 
der indgår i hjemmeavlen (læs; krydsningsfrodighed)  

2. Hav 40 renracede dyr (LL eller YY) i din besætning. Og 
indkøb tillægget hvert år (4-5 %, 20-25 dyr). 

1. Der skal køres med holddrift for at styrer den lille 
gruppe af dyr. F.eks. 5 ugers holddrift (4,2 sohold)

3. LUKKET BESÆTNING 



Lad os lege med tanken… 

• Jeg er FRILAND besætning… ingen bestemmer hvor mange polte 
jeg må/skal købe årligt. 

• Har jeg interesse for avl? 

• Hvilke fordele er der ved indkøb? Krydsningsfrodighed etc. 

• Er der nogle sundhedsmæssige fordele ved at avle egne polte, 
kontra købe dem ind? 

• Hvad siger erfaringerne fra stalden? 



2018…





7. juni 2018..

DanBred har lanceret et nyt økologisk avlsindeks, som er målrettet 
økologiske svineproducenter. Det nye indeks rangerer alle DanBred-KS-
orner efter blandt andet lavere kuldstørrelse og højere kødprocent, så 
sæd baseret på det nye økologiske avlsindeks giver både mindre kuld 
og højere værdi.

De konventionelle og økologiske produktionsrammer er forskellige. 
Derfor er det naturligt, at de dyr, der er bedst i det konventionelle 
system, ikke nødvendigvis er de bedste under økologiske forhold.



OG ALLE BRUGER DET… ☺

… eller hvad? 

Det skal også implementeres i KerneStyrings-delen hos DanBred, så 
man kan avle på dyr med størst økologisk værdi. 

HEADLINES: 

• Færre grise 

• Lavt foderforbrug 

• Høj kødprocent 



• Hjemmeavl kræver management, 
interesse og tid 

• Som økolog skal du vælge den bedste 
strategi for dig, der giver din
virksomhed den bedste bundlinje. 

• Som FRILAND-besætning skal du 
vælge den bedste strategi for dig, der 
giver din virksomhed den bedste 
bundlinje. 

• HUSK at spørge hvis du er i tvivl, og 
brug de værktøjer og hjælpemidler 
der stilles til rådighed. 

OPSAMLING
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