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Sammendrag 

Pattegris-overlevelse har haft stor politisk bevågenhed det sidste årti. Avl for antal levende grise på dag 5 

(LG5) blev indført i 2004 for at forbedre pattegris-overlevelsen samtidigt med at antallet af grise per kuld 

forøges. Formålet med denne undersøgelse er at evaluere effekten af avl for LG5 på pattegris-overlevelsen. 

Undersøgelse er primært baseret på data fra avls- og opformerings-besætninger, men indeholder desuden 

en oversigt over udviklingen i krydsningsproduktion og en vurdering af hvordan effekten af avl for LG5 

forventes at være blevet udbredt fra avlsbesætninger til produktionsbesætninger. 

I undersøgelsen indgik data fra første lægs kuld for søer i avls- og opformerings-besætninger født 2004-

2016, hvor der er registreret antal totalfødte grise og LG5. Udviklingen i totalfødte, LG5 og dødelighed til 

dag 5 (både per kuld og i procent) præsenteres, og med brug af en statistisk-genetisk model beregnes 

genetiske parametre samt laves en beregning af hvor meget i denne udvikling der skyldes henholdsvis 

genetik og miljø (som primært skyldes management). Dernæst beregnes der ud fra modellen forventninger 

til fremtidig genetisk udvikling af totalfødte, LG5 og dødelighed til dag 5 ved fortsat avl for LG5 (nuværende 

avlsmål med samme vægtning af LG5 i forhold til andre egenskaber), og sammenlignes med forventninger 

til udvikling, hvis der i stedet avles for alternativer til LG5 (alternativer har samme vægtning som LG5 har i 

det nuværende avlsmål). De undersøgte alternativer er enten at avle for en reduktion i antal døde grise til 

dag 5, eller avle for en kombination af høj LG5 og lavt antal døde til dag 5. I forhold til 

krydsningsproduktionen, så vises først figurer over den faktiske udviklingen i antal totalfødte, antal 

fravænnede grise, samt dødeligheden til fravænning baseret på årsrapporter fra Seges. Dernæst gives en 

beskrivelse af hvor hurtigt udbredelsen af genetikken sker fra avls-besætninger til produktionen, og baseret 

på en simplificeret genetisk model en beskrivelse af hvordan genetiske effekter i avls- og opformerings-

besætninger bliver bredt ud til produktionen. 

Resultaterne viser at udviklingen med et stigende antal totalfødte per kuld primært har været genetisk 

bestemt, mens reduktionen i den procentvise dødelighed til dag 5 skyldes både genetik og forbedret 

management. Forventningen til den fremtidige genetiske udvikling ved fortsat avl for LG5 er at antallet af 

totalfødte per kuld og antallet af døde til dag 5 begge vil stige, således at overlevelsen til dag 5 i procent 

forventes at være cirka konstant for første lægs kuld i avls- og opformerings-besætninger i den nærmeste 

fremtid.  Alternativer til avl for LG5 viser følgende. Avl for reduktion i antallet af døde grise til dag 5 

forventes at forøge overlevelsen til dag 5 (både per kuld og i procent), men forventes også at reducere LG5. 

Avl for en kombination af høj LG5 og lavt antal døde til dag 5 forventes at give både en forøgelse af 

overlevelse til dag 5 og en forøgelse i LG5, hvor sidstnævnte dog er mindre end ved avl for LG5. Den 

faktiske udvikling i produktionen viser en stigning i antal levendefødte over årene, så der i 2016 fødtes 16,3 

levendefødte pr kuld og 37 pr årsso. Antal døde per kuld i produktionsbesætningerne fra fødsel til 

fravænning har i perioden 2010 til 2016 været nogenlunde ensartet (ca 2,1 døde i dieperioden pr kuld og ca 

4,8 døde i dieperioden pr årsso), således at dødeligheden i procent har været faldende i den periode. 

Udbredelsen af genetikken fra avlsbesætninger til produktions-besætninger sker gradvist således at der 

bliver en forsinkelse på 2 år til 15-20 år med et gennemsnit på 6,1 år.  Den forventede udbredelse af 

effekter fra avls-besætninger til produktions-besætninger viser at der frem til ca 2014 vil være en stigning i 

antal døde per kuld til dag 5, hvorefter antallet er konstant, og at der for søer født 2004-2009 sker en 

stigning i antal døde til dag i procent, hvorefter den falder i 2009-2016. De realiserede tal for denne 
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forventede dødelighed passer ikke med den faktiske dødelighed i produktionen, men det er ikke 

overraskende, bl.a. på grund af at udviklingen i forventede dødelighed udelukkende er den genetiske 

forbedring, at dødeligheden er observeret til fravænning i produktions-besætninger og til dag 5 i avls- og 

opformerings-besætninger, samt at der er brugt en simplificeret genetisk model. Derimod ligner mønsteret 

i den faktiske udvikling i dødeligheden i produktionen mønsteret i den forventede dødelighed en del, 

hvilket tyder på at udviklingen i pattegris-dødeligheden i produktionen til dels skyldes at man i 2004 

indførte avl for LG5. Det ses desuden at der genetisk set er 1,6% dødlighed til dag 5 som endnu ikke er nået 

frem til produktionen, hvilket betyder at vi forventer et fald i dødeligheden til fravænning i produktionen i 

den nærmeste fremtid. 

Avl for LG5 har bidraget til at reducere dødeligheden til dag 5 i avls- og opformerings-besætninger, og 

desuden tyder det på at faldet i pattegris-dødeligheden i produktions-besætninger til dels skyldes avl for 

LG5. Forventningen til den fremtidige udvikling ved fortsat avl for LG5 er at overlevelsen til dag 5 i procent 

vil være konstant i avls- og opformerings-besætninger i nærmeste fremtid. Der findes alternativer til avl for 

LG5, hvor der forventes en større pattegris-overlevelse end ved avl for LG5. 
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Introduktion 

For at belyse effekten af avl for LG5 på pattegris-overlevelsen er Aarhus Universitet blevet bedt om svare på følgende 

spørgsmål.  

A. Udviklingen i kuldstørrelse (totalfødte) og dødelighed til dag 5 for Landrace og Yorkshire i avls- og 
opformeringsbesætninger med en beregning af, hvad der skyldes genetik, og hvad der skyldes 
management. Samt forventning til fremtidig genetisk udvikling i kuldstørrelse, dødelighed til dag 5 
og LG5. Beregningerne vil blive foretaget på første-lægs kuld født 2004-2016 med brug af en 
genetisk model for de tre egenskaber på samme vis som i Nielsen et al. (Journal of Animal Science, 
2014). Forskellen til Nielsen et al. (2014) er, at AU her vil inkludere data fra perioden 2011-2016. 

B. Udvikling i totalfødte og dødelighed til dag 5 i avls- og opformeringsbesætninger, hvor der opdeles i 
første- og andet-lægs kuld samt i renrace- og krydsningskuld. Beregningerne vil blive lavet som rå 
gennemsnit. Formålet er her at undersøge to vigtige antagelser i pkt. A: for det første, at effekten i 
første lægs kuld er repræsentativ for effekten i efterfølgende lægs kuld, og for det andet, at LG5 
kan antages at være en egenskab for soen (opdeling i renracekuld og krydsningskuld vil give en 
indikation af, om pattegrisens egen overlevelseskraft også er vigtig). AU er opmærksomme på 
problematikken, at der ud fra information om første kuld sker en selektion af, hvilke søer der 
vælges til andet og efterfølgende kuld. 

C. Figurer/tabeller over den faktiske udvikling i krydsningsproduktionen af levendefødte og grise pr. 
årsso baseret på årsrapporter fra SEGES 2004-2016. Udviklingen vil blive illustreret både som 
procent (dødelighed, overlevelse) og som antal (døde, overlevende) pattegrise pr. kuld. 

D. En vurdering af effekterne af at erstatte avl for LG5 med avlsmål, hvor der indgår moderens 
genetiske effekt på overlevelse til dag 5 på hhv. totalfødte, overlevelse til dag 5 og LG5. Derudover 
en vurdering af effekterne af et mere realistisk scenario, hvor avlsmålet er en vægtning af 
overlevelse til dag 5 og kuldstørrelse. Endelig en vurdering af et alternativt indeks til special-
produktion, hvor der stadig avles for LG5. Der er to formål med dette: for det første er det svært at 
forstå, at avl for LG5 indirekte både er avl for overlevelse og avl for kuldstørrelse, og AU håber, at 
dette lettere kan forstås ved at vise alternativer, hvor der direkte avles for overlevelse og 
kuldstørrelse (dvs. et pædagogisk formål); for det andet vil direkte avl for en kombination af 
kuldstørrelse og overlevelse give mulighed for økonomisk/politisk bestemt vægtning af vigtigheden 
af de to, hvilket avl for LG5 ikke gør. Beregningerne vil blive foretaget ud fra genetiske parametre i 
pkt. A. Undersøgelsen vil blive lavet under den antagelse, at vægtning i avlsmålet af kuldstørrelse 
og overlevelse svarer til den nuværende vægtning af LG5. Desuden vil det blive antaget, at der ikke 
er nogle genetiske konsekvenser for overlevelse og LG5 af avlen for de andre egenskaber i 
avlsmålet. Modelantagelser og begrænsninger vil i øvrigt blive omhyggeligt beskrevet i rapporten. 
Desuden vil det blive vurderet, om modeller vil kunne bruges i praksis med de tidsmæssige 
begrænsninger, der er til avlsværdi-vurderingen. 
 

E. Den forventede forsinkelse af effekten af LG5 i krydsningsproduktionen samt den forventede 
effekt. Formålet her er at vurdere, hvad man burde kunne se i produktionen på nuværende 
tidspunkt. Specifikt vil det blive genvurderet, om det faktisk tager i gennemsnit ca. 6 år at sprede 
genetikken fra hundyrslinjerne i avl- opformerings-besætninger til produktionen.  

 
For at gennemføre pkt. A og B er benyttet data fra avl- og opformeringsbesætninger, i henhold til en aftale 
med SEGES-svin. Data består af registreringer af første og andet lægs kulds for søer i avls- og opformerings-
besætninger født i 2004 og fremad (udtræk af database, Databank for svineavl, leveret til AU d. 14. 
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november 2017). Data indeholder både renracekuld og krydsningskuld (Yorkshire-Landrace eller Landrace-
Yorkshire). 
 
Centrale forkortelser: 

 TF: totalfødte grise per kuld. Inkluderer dødfødte grise. 

 LG5: antal levende grise 5 dage efter faring. 

 D5: antal døde grise (inklusiv dødfødte) frem til dag 5. D5 = TF-LG5. 

 D5%: dødelighed til dag 5 i procent. D5% = 100*D5/TF. 

Centrale begreber: 

 Genetik versus miljø: En statistisk genetisk model kan adskille effekter af genetik og miljø, og dette 

giver værktøjer til brug i avl. 

 Genetisk varians: angiver hvor meget variation der er i genetikken for en egenskab i en population. 

Jo større genetisk varians, des mere kan man påvirke egenskaben ved avl. 

 Genetisk kovarians: angiver hvor meget to forskellige egenskaber følges ad genetisk set. Fortæller 

hvad der sker med en egenskab når man avler for en anden egenskab. 

 Genetisk korrelation: genetisk sammenhængsgrad mellem to egenskaber. Beregnes ud fra genetisk 

kovarians og genetiske varianser, og er lettere at fortolke end genetiske kovarians. 

Rapporten er struktureret således at afsnit A-E indeholder besvarelse af pkt A-E ovenfor, og afsnit F 

indeholder en samlet konklusion. Dog er forventning til fremtidig genetisk udvikling i kuldstørrelse, 

dødelighed til dag 5 og LG5 ved fortsat avl for LG5 præsenteret i afsnit D i stedet for afsnit A, da det gav en 

bedre sammenhæng i rapporten. I afsnit D har vi ikke foretaget en vurdering af et alternativt indeks til 

special-produktion (økologisk produktion), da studiet vi havde planlagt at henvise til stadig ikke er afsluttet. 

I de fleste afsnit indeholder sidste del af afsnittet tekniske detaljer om statistik og genetik, som kan 

overspringes af læsere uden særlig interesse for disse detaljer. 
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A. Udvikling i kuldstørrelse og dødelighed: genetik vs 

management 

Ole F. Christensen, Center for kvantitativ genetik og genomstudier, Institut for molekylærbiologi og genetik 

Avl for LG5 begyndte i 2004 og er fortsat til i dag. Udviklingen i antal totalfødte (TF), levende til dag 5 (LG5), 

døde til dag 5 (D5), og dødelighed til dag 5 i procent (D5%) for første lægs kuld for Landrace og Yorkshire er 

vist i Figur A1. Figuren er baseret på første lægs kuld i avl- og opformeringsbesætninger, og gennemsnit er 

beregnet for søernes fødselsår (ikke for kuldets fødselsår). 

Figur A1. Udviklingen i TF, LG5, D5, og D5% for Landrace og Yorkshire første lægs kuld. 
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I figur A1 ses at kuldstørrelsen er steget i hele perioden (søer født 2004 til 2016), både i form af det totale 

antal fødte grise og LG5, at antallet af grise per kuld der dør før dag 5 er faldet frem til ca år 2010 og 

derefter har været nogenlunde stabilt, og at dødeligheden i procent er faldet i hele perioden med en 

tendens til stabilisering de sidste år.  

For at undersøge udviklingen i TF, LG5, D5 og D5%, og lave en vurdering af hvad der skyldes genetik hhv. 

miljø er der benyttet en statistisk model der kombinerer LG5 og D5. Da modellen er lineær og TF=D5+LG5, 

så beskriver modellen også udviklingen i TF i relation til udviklingen i D5 og LG5. Modellen er separat for 

Landrace og Yorkshire. Detaljer om modellen findes sidst i dette afsnit. 

Det første formål med modellen er at beregne genetiske parametre og fortolke disse i forhold til avl, og det 

andet formål er at beregne hvor meget i udviklingen af TF, D5, LG5 der skyldes genetik hhv. miljø. Vi 

forventer at den genetiske udvikling for TF, LG5, D5 og D5% har en stærk sammenhæng med den avl der 

har været for LG5. Vi forventer en miljø-udvikling for D5 og D5% som en effekt af forbedringer i 

management. Vi forventer ikke nogen nævneværdi miljø-udvikling for TF. Miljø-udvikling i LG5 forventes 

derfor primært at afhænge af miljø-udvikling for D5.   

I tabellen nedenfor vises de beregnede parametre for genetiske so effekter for Landrace og Yorkshire. Som 

tidligere fortalt er TF=LG5+D5, og derfor kan der også beregnes genetiske parametre for denne egenskab 

og dens afhængighed til LG5 og D5. Alle disse parametre vises i tabellen nedenfor, hvor varianser er i 

diagonaler (markeret med grå), kovarianser er over diagonaler, og korrelationer under diagonaler 

(markeret med gul). 

Landrace:     Yorkshire:    

 TF LG5 D5   TF LG5 D5 

TF 1,86 1,21 0,64  TF 1,17 0,75 0,42 

LG5 0,84 1,12 0,09  LG5 0,74 0,89 -0,13 

D5 0,63 0,12 0,55  D5 0,42 -0,19 0,55 

 

De genetiske varianser angiver hvor meget variation der er i genetikken for en egenskab i en population, 

hvilket er vigtigt i forhold til hvor stor en effekt det har at lave avl. Jo større genetisk varians, des mere kan 

man påvirke egenskaben ved avl. Vi ser at den genetiske varians for TF er betydelig større end den 

genetiske varians for D5 i både Yorkshire og Landrace, og TF derfor kan ændres mere end D5. De genetiske 

kovarianser angiver hvor meget de forskellige variable følges ad genetisk set, hvilket også er vigtigt i forhold 

til avl, fordi det fortæller noget om hvad der sker med de andre variable når man avler for en variabel. Men 

kovarianser er svære at fortolke direkte, da de afhænger af varianser i de forskellige variable, og der 

benyttes derfor korrelationer i stedet. Genetiske korrelationer er standardiserede genetisk kovarianser 

(som altid er mellem -1 og 1 og derfor kan fortolkes).  De genetiske korrelationer mellem TF og LG5 er store 

og positive (0,84 for Landrace og 0,74 for Yorkshire), hvilket giver god mening da LG5 er defineret ud fra TF, 

og det betyder at når der avles for den ene er der en stor effekt på den anden. De genetiske korrelationer 

mellem TF og D5 er moderate og positive (0,63 for Landrace og 0,42 Yorkshire), hvilket betyder at når man 

avler for større TF så vil det have den effekt at D5 bliver større. De genetiske korrelationer mellem LG5 og 

D5 er små (0,12 for Landrace og -0,19 for Yorkshire), hvilket betyder at avl for LG5 kun har en lille effekt på 
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D5. Vi bemærker at disse genetiske parametre her repræsenterer en form for gennemsnit over den lange 

periode 2004-2016.   

Figur A2: Oversigt over genetisk udviklingen for Landrace og Yorkshire. TF: antal totalfødte; LG5: antal grise 

levende på dag 5; D5: antal grise døde til dag 5, LG5=TF-D5; D5%: procent døde til dag 5. Niveauerne i 2004 

er sat til de faktiske gennemsnit. 

 

Opdelingen i hvad der skyldes genetik og hvad der skyldes miljø foretages ud fra resultaterne fra den 

statistiske model. Modellen giver beregnede genetiske værdier for hvert dyr, og desuden beregnede miljø-

effekter i form af forskelle mellem besætninger, år og måneder. Gennemsnit af disse effekter for hvert år 

kan bruges til at visualisere udviklingerne i genetik og miljø. Genetiske gennemsnit er beregnet for søernes 

fødselsår, men miljø gennemsnit beregnes for kuldets fødselsår, svarede til forskel i hvornår effekterne 
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opstår; den genetiske effekt opstår ved fødsel af soen, den miljømæssige effekt opstår på tidspunktet hvor 

kuldet er blevet født. Bemærk at dette giver en tidsforskydning på cirka et år mellem disse effekter, 

svarende til et generations-interval. Med hensyn til miljø effekterne, så er de til dels effekter af 

management, men også effekter af eksterne faktorer såsom vejr. Vi vurderer at systematiske retninger i 

miljø effekter primært er generelle effekter af gradvis forbedret management, mens mindre fluktuationer 

mellem år kan skyldes eksterne faktorer. Figur A2 og A3 viser de genetiske og miljø-mæssige udviklinger for 

TF, LG5, D5 og D5%. 

Figur A2 viser som forventet en kraftigt opadgående genetisk udvikling for TF og LG5 for både Landrace og 

Yorkshire, og i perioden fra 2004-2010/2011 en svagt nedadgående udvikling for D5 for både Landrace og 

Yorkshire, hvorimod den genetisk udvikling for D5 er svagt stigende for Landrace i perioden 2010-2016 og 

næsten flad for Yorkshire i perioden 2011-2016.  Hvis man ser på D5% så ses en nedadgående udvikling i 

2004-2010 for Landrace og i 2004-2014 for Yorkshire, hvorefter kurverne flader mere ud (bemærk at 2016 

er mindre sikkert bestemt fordi der ikke indgår information fra afkom).  

De miljømæssige udviklinger i figur A3 for TF er ikke specielt konsistente mellem Landrace og Yorkshire, 

med en nedagående udvikling for TF i Yorkshire og omtrent konstant udvikling for Landrace i starten af 

perioden, hvorefter udviklingen er nogenlunde konstant i midten af perioden og med en tendens til stigning 

i slutning for begge racer. For begge racer ses det at de miljø-mæssige udviklinger for TF er mindre end de 

genetiske udviklinger for TF. For D5 ses en omtrent konstant udvikling for både Landrace og Yorkshire, dog 

med en stigning for Yorkshire i perioden 2004-2009. For D5% ses der en del fluktuationer, men tendensen 

er at der er en nedadgående udvikling. Den nedadgående miljø-udvikling for TF i Yorkshire er svær at 

fortolke da TF ikke burde være nævneværdigt påvirket af management, og der desuden heller ikke er nogen 

grund til at tro at der skulle være nævneværdige forskelle i miljø effekter for Yorkshire og Landrace. En 

mulig forklaring kunne dog være at det er en model-artefakt som kommer af at modellen er for simpel til 

præcist at beskrive udviklingen over en så lang periode 2004-2016. For D5 tyder resultaterne på at 

forbedringerne i management ser ud til at have kunnet følge med udviklingen i TF med resultatet at D5% 

falder. 

Sammenligner man genetiske udviklinger og miljø-mæssige udviklinger så ser man at udviklingen i TF og 

LG5 primært skyldes genetik, mens både genetik og forbedret management har haft en reducerende effekt 

på D5% (for Landrace er effekter af samme størrelse, for Yorkshire har genetikken haft en større effekt end 

forbedring i management). Dog tager vi et lille forbehold til denne konklusion, da vi ser miljø-mæssige 

udvikling for TF i Yorkshire som er svær at forstå, og som vi fortolker som at modellen har problemer med 

præcist at adskille genetik og miljø-effekter oven en så lang periode (søer født i 2004-2016). 

Forventninger til den fremtidige udvikling af TF, LG5, D5 og D5% ved fortsat avl for LG5 vises i Afsnit D. 
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Figur A3: Oversigt over udviklingen i miljø for Landrace og Yorkshire. TF: antal totalfødte; LG5: antal grise 

levende på dag 5; D5: antal grise døde til dag 5, LG5=TF-D5; D5%: procent døde til dag 5. Niveauerne i 2004 

er sat til de faktiske gennemsnit. 

  

 

Tekniske detaljer hørende til afsnit A 

Den statistiske model for LG5 og D5 indeholder følgende: 

 LG5 delen af modellen svarer til den model der benyttes i den rutine-mæssige avlsværdi-vurdering, 

dog med den forskel at der her kun ses på første lægs-kuld, og den indeholder følgende effekter. 
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Tilfældige effekter: genetisk so-effekt, genetisk effekt af orne (kun for renrace kuld), ikke-genetisk 

effekt af orne (forskellig for renrace- og krydsningskuld), besætning*år*måneds interaktion; 

systematiske effekter: år*måned*kryds interaktion, besætning*år interaktion. Regressions-

effekter: alder ved faring (lineær + kvadratisk effekt); residual effekt.  

 D5 delen af modellen er i princippet samme model som LG5 delen af modellen, dog med den 

forskel at der ikke er nogen genetisk orne-effekt (havde været ønskeligt, men modellen fungerede 

ikke med den effekt inkluderet)  

 Kobling af tilfældige effekter i modellen vha kovarians-matricer giver en kobling mellem LG5 og D5. 

Der er følgende komponenter: genetiske effekter (LG5 genetisk so effekt, LG5 genetisk orne effekt, 

D5 genetisk so effekt), ikke-genetiske orne effekter for renracekuld (LG5, D5), ikke-genetiske orne 

effekter for krydsningskuld (LG5, D5), besætning*år*måned (LG5 og D5), residual effekter (LG5, 

D5). 

Modellen er forskellig fra Nielsen et al. (2013) på flere måder. For de første er modellen formuleret med 

LG5 og D5 i stedet for TF og LG5, men da D5=TF-LG5 så er det en irrelevant forskel da modellen kunne have 

været formuleret med TF og LG5 i stedet. For det andet blev det besluttet er benytte effekter i modellen 

svarende til den rutinemæssige avlsværdi-vurdering i 2017, i stedet for at følge Nielsen et al. (2013). For det 

tredje er D5% ikke eksplicit en del af modellen her, som den er i Nielsen et al. (2013), men i stedet en afledt 

effekt. 

I præsentation af resultaterne fokuseres på de genetiske so-effekter. Vi har valgt ikke at inddrage de 

genetiske orne-effekter i præsentation af resultater, af tre grunde. For det første, da effekten kun er med i 

LG5 delen af modellen ikke i D5 delen, så ville det give en skævhed i præsentationen. For det andet, ville 

inklusion af den genetiske orne effekt gøre beregningerne af forventede effekter i Afsnit D og Afsnit E mere 

komplicerede. For det tredje, selv om effekten ikke er uden betydning, så er den væsentlig mindre end de 

genetiske so effekter. 

Genetiske udviklinger er beregnet som gennemsnit af de beregnede genetiske effekter for hvert dyr, hvor 

gennemsnit er beregnet for søernes fødselsår. Miljø-udviklinger er beregnet som gennemsnit af summen af 

de miljømæssige variable år*måned*kryds, besætning*år og besætning*år*måned effekter, hvor 

gennemsnit beregnes for kuldets fødselsår. Dvs de miljø udviklinger bliver et vægtet gennemsnit af miljø-

udviklinger for renracekuld og miljø-udviklinger for krydsningskuld. I figurerne over genetiske udviklinger er 

de få søer som er født i 2017 ignoreret, og i figurer over miljømæssige udviklinger er de få søer som har 

fået kuld i 2004 ignoreret, og derfor viser figurerne den genetiske udvikling i 2004-2016 og den 

miljømæssige udvikling i 2005-2017, svarende til en tidsmæssig forskydning (generationsinterval) på ca 1 

år. 

Genetiske modeller som denne er udviklet med det formål at udvælge dyr som forældre til næste 

generation. Det er velkendt for disse modeller at de genetiske parametre er påvirkede af selektion (se f.eks 

kapitel 21 i Lynch and Walsh, 1996), og at det derfor er en tilnærmelse at antage de er konstante over en så 

lang periode som 2004-2016 som vi har gjort her. Dette understøtter derfor at vi har taget et lille forbehold 

i forhold til opdelingen i genetik og miljø baseret på disse modeller, og det betyder desuden at vi afsnit D 

har valgt at gen-beregne parameter værdier på baggrund af de nyeste data 2012-2016 for bedre at kunne 

forudsige den fremtidige udvikling. 
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Lynch, M. and Walsh, B. (1998). Genetics and analysis of quantitative traits. Sinauer, Sunderland, 

Massachusetts, USA. 

Nielsen, B., Su, G., Lund, M. S. og Madsen, P. (2013). Selection for increased number of piglets at d 5 after 

farrowing has increased litter size and reduced piglet mortality. J. Anim. Sci. 91:2575-2582. 
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B. Undersøgelser for første/andet lægs kuld og renrace-

/krydsningskuld 

Ole F. Christensen, Center for kvantitativ genetik og genomstudier, Institut for molekylærbiologi og genetik 

For at undersøge vigtige antagelser i analyserne i afsnit A laves der her figurer over udvikling i TF, LG5, D5 

og D5% for første lægs kuld i forhold til andet lægs kuld, og renracekuld i forhold til krydsningskuld.  

Udvikling for første og andet lægs kuld 

Figur B1. Landrace: oversigt over udviklingen i TF, LG5, D5, og D5% for første og anden lægs kuld. 
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Figur B2. Yorkshire: oversigt over udvikling i TF, LG5, D5, og D5% for første og andet lægs kuld. 

 

Der er en selektion i data på den måde at de søer der får andet kuld formodes at være bedre til at få store 

kuld. For både Landrace og Yorkshire er andelen af søer der har fået 2. kuld stabilt 64%-70% for søer født i 

årene 2004-2015, og omkring 30% for søer født i 2016 (det sidste skyldes at for mange af disse søer var 

resultatet af andet kuld ikke registreret da data blev udtrukket). Dvs det er ca 1/3 af søerne som ikke løbes 

til andet kuld, hvilket formentlig primært skyldes lav kuldstørrelse i første kuld. 

Det ses i figur B1 og B2 at TF og LG5 er markant højere for andet lægs kuld end for første lægs kuld. Denne 

forskel skyldes forskel i biologi samt den nævnte selektions-effekt med at søer der har lav kuldstørrelse i 

første læg har en tendens til ikke at få lov at få andet læg.  Dødeligheden i procent, D5%, er omtrent den 

samme for første og andet lægs kuld i Landrace, men i starten af perioden større for første lægs kuld end 
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for andet lægs kuld i Yorkshire. En analyse udelukkende af første lægs kuld som vi har gjort i afsnit A har to 

fordele. For det første behøver vi ikke at forholde os til ovennævnte selektionseffekt for andet lægs kuld, og 

for det andet reducerer det størrelsen af data og kompleksiteten af modellen, hvilken er en 

beregningsmæssig fordel. Samlet set vurderer vi at det er uproblematisk at vi i Afsnit A udelukkende har 

analyseret 1. lægs kuld. 

Udvikling for renrace- og krydsningskuld 

Figur B3. Landrace: oversigt over udviklingen i TF, LG5, D5, og D5% for renrace- og krydsningskuld i første 

læg. 
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Figur B4. Yorkshire: oversigt over udviklingen i TF, LG5, D5, og D5% for renrace- og krydsningskuld i første 

læg. 

 

Det ses ud fra figur B3 og B4 at TF er lidt større for krydsningskuld end for renracekuld, og at dødeligheden 

(både D5 og D5%) er mindre for krydsningskuld end for renracekuld. Desuden ses for TF og LG5 i Yorkshire 

at forskellen mellem krydsningskuld og renracekuld stiger med tiden. I afsnit A hvor krydsningskuld og 

renracekuld analyseres samlet blev der derfor korrigeret for disse forskelle (se detaljer nedenfor).   

Andelen af renracekuld er i gennemsnit 23% for Landrace og Yorkshire, hvilket betyder at krydsningskuld 

har større vægt end renracekuld i analysen i Afsnit A hvor renrace- og krydsningskuld analyseres samlet. 
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Forskellene i D5 og D5% mellem renracekuld og krydsningskuld tyder på at både soens evne til at passe 

kuldet og pattegrisenes egen overlevelseskraft er vigtige. Vi bemærker at da pattegrisene modtager 

halvdelen af deres genetik fra soen, så vil den genetiske so-effekt i modellen faktisk indeholde en del af den 

genetiske bestemte egen overlevelseskraft for pattegrisene. 

Tekniske detaljer til afsnit B 

I modellen i afsnit A korrigeres der for forskelle mellem renracekuld og krydsningskuld primært via 

interaktions effekten år*måned*kryds, hvilket tillader både en niveau-forskel mellem renracekuld og 

krydsningskuld og at denne forskel varierer over tid. I forhold til at der ikke sker en systematisk skævhed i 

sammenligning af avlsværdier for søer der har renracekuld med avls-værdier for søer der har 

krydsningskuld er det vigtigt at korrektionen for tids-effekten er forskellig for renracekuld og 

krydsningskuld, altså interaktionen år*måned*kryds. 

I forhold til pattegrisenes egen overlevelses-kraft, så er den genetiske effekt 0.5 0.5
i ii s d ig g g m   , for 

pattegris i med far is  og mor id , hvor im  er den mendelske udspaltning. For et samlet kuld vil effekten 

være 0.5* * 0.5* *
i ii s d i

i i

g N g N g m    , hvor N  er kuldstørrelsen. Effekten 0.5* *
idN g  vil 

indgå i den genetiske so effekt, og er på den måde indeholdt i modellen. Effekten 0.5* *
is

N g  vil for 

renracekuld indgå i den genetiske orne effekt, og er på den måde indeholdt i modellen. 
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C. Udviklingen i produktionsbesætningerne 2004-2016 

Hanne Kongsted, Epidemiologi og Management, Institut for husdyrvidenskab  

Data er hentet fra de gennemsnitstal, som findes for produktiviteten i danske produktionsbesætninger på 

SEGES Svineproduktions hjemmeside. Hjemmesidens opgørelser baserer sig på frivilligt indberettede data 

fra produktionsbesætninger. Det er ikke givet, at de samme besætninger har deltaget i dataopsamlingen fra 

år til år – detaljeret information om de inkluderede besætninger fremgår ikke af hjemmesiden. Der indgår 

data fra et varierende antal (269 – 666) besætninger pr år. Data fra året 2008 er ikke medtaget her, da 

tallene på hjemmesiden angives som usikre. Opgørelsesmetode og datagrundlag har ændret sig gennem 

tiden (Sloth et al., 2007; Vinther og Ostersen, 2009; Vinther, 2011; Helverskov, 2017) 

Dødfødte, levendefødte og totalfødte 2004-2016 

Antallet af totalfødte grise er i perioden 2004-2016 steget fra 14,2 til 18,0 pr kuld. Antallet af levendefødte 

grise er i samme periode steget fra 12,7 til 16,3 pr kuld. Figur C1 viser udviklingen i dødfødte, levendefødte 

og totalfødte (sum af søjler) pr kuld i perioden 2004-2016. I perioden fødes totalt 8,9 flere grise pr årsso. 

Stigningen er størst på de levendefødte, hvor der i 2016 fødtes 8,4 flere levende grise pr årsso end i 2004. 

Antallet af dødfødte steg med 0,5 gris.  

Figur C1. Antal totalfødte grise pr kuld i produktionsbesætninger 2004-2016. Søjlerne er opdelt i dødfødte 

og levendefødte (vurderet af landmændene). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dødelighed 

Beregningen af totaldødelighed (dødfødte og døde i dieperioden) er ændret over tid. Før 2010 blev 

beregningerne udført på baggrund af gennemsnitsværdier fra besætninger. Fra 2010 og frem beregnes 

total pattegrisedødelighed på besætningsniveau, hvorefter der er beregnet et gennemsnit. Det er ikke 

muligt for forfatterne af denne rapport at opnå adgang til originale data. I figurerne C2 og C3 nedenfor er 
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det kun perioderne 2004-2009 og 2010-2016, der internt er sammenlignelige.  Dødeligheden angives i såvel 

% (Figur C2) som antal pr kuld (Figur C3).  

Figur C2. Dødelighed hos pattegrise i produktionsbesætninger (% af fødte) 2004-2016. 

 

 

Figur C3. Dødelighed hos pattegrise i produktionsbesætninger (antal pr kuld) 2004-2016. 
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I perioden 2010 til 2016 er totaldødeligheden faldet fra 23,6 % til 21,3% af fødte. Antallet af døde grise pr 

kuld lå i både 2010 og 2016 på 3,9.  

Samtidigt med at der er sket en udvikling i antallet af grise født pr kuld er der sket en udvikling i antallet af 

kuld pr årsso (begrebet årsso refererer til en so, der opholder sig i en besætning i et år). Antallet af kuld pr 

årsso er fra 2004-2016 steget fra 2,25 til 2,27. Figur C4 og C5 viser udviklingen i totalfødte og i dødelighed 

beregnet pr årsso.  

Figur C4. Antal totalfødte grise pr årsso i produktionsbesætninger 2004-2016. Søjlerne er opdelt i dødfødte 

og levendefødte (vurderet af landmændene). 

 

Figur C5. Dødelighed hos pattegrise i produktionsbesætninger (antal pr årsso) 2004-2016. 

 

3,4 3,6 3,8 3,8 4,3 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9

28,6 29,1 29,8 30,3
32,0 32,8 33,4 34,1 34,7 35,3 36,1 37,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal grise 
pr årsso

dødfødte levendefødte

3,4 3,6 3,8 3,8 4,3 4,1 4,1 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9

3,9
4,1

4,2 4,3
4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal grise 
pr årsso

dødfødte døde i dieperiode



21 
 

Som det fremgår af Figur C4, er antallet af totalfødte grise pr årsso steget fra 36,9 i 2010 til 40,9 i 2016. 

Antallet af døde grise pr årsso (Figur C5) lå i både 2010 og 2016 på 8,8.  

 

Helverskov, 2017: NOTAT NR. 1716 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2016. 

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2017/1716 (siden besøgt februar 2018) 

Sloth et al., 2007: NOTAT NR. 0722 RAPPORT OVER P-RAPPORTERNES RESULTATER APRIL 2007. 

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2007/0722 (siden besøgt februar 2018) 

Vinther og Ostersen, 2009: NOTAT NR. 0935 P-RAPPORTERNES RESULTATER JUNI 2009. 

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2009/0935 (siden besøgt februar 2018) 

Vinther, 2011: NOTAT NR. 1114 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN. 

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2011/1114 (siden besøgt februar 2018) 

  

http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2017/1716
http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2007/0722
http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2009/0935
http://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2011/1114
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D. Forventet fremtidig udvikling for udvalgte scenarier 

Ole F. Christensen, Center for kvantitativ genetik og genomstudier, Institut for molekylærbiologi og genetik 

For forskellige valg af avlsmål vil vi her beregne den forventede fremtidige udvikling. Vi har vurderet at vi 

får en bedre beskrivelse af den fremtidige udvikling ved at gen-beregne de genetiske parametre ud fra de 

nyeste data (søer født 2012-2016) i stedet for som oprindeligt planlagt at benytte genetiske parametre fra 

afsnit A (som er en form for gennemsnit over hele perioden). De beregnede parametre vises i tabellen 

nedenfor for Landrace og Yorkshire (varianser er i diagonaler og markeret med grå, kovarianser er over 

diagonaler, og korrelationer er under diagonaler og markeret med gul). 

Landrace:     Yorkshire: 
 

  

 TF LG5 D5   TF LG5 D5 

TF 1,84 1,17 0,68  TF 1,45 0,90 0,55 

LG5 0,85 1,02 0,15  LG5 0,81 0,86 0,04 

D5 0,68 0,20 0,53  D5 0,64 0,07 0,51 

 

Som det ses er de genetiske korrelationer mellem LG5 og D5 nu begge svagt positive og dermed ufavorable 

for begge racer (hhv 0,20 for Landrace og 0,07 for Yorkshire). 

Fortsat avl for LG5 og med samme vægtning af LG5 i forhold til andre egenskaber i avlsmålet som i det 

nuværende avlsmål (scenarie S-LG5) forventes at give følgende udvikling i LG5, D5 og D5% (søer født i 2016 

er sat til observerede gennemsnit) 

S-LG5  2016 2017 2018 2019 

LG5 Landrace 13,47 13,63 13,79 13,95 

 Yorkshire 13,66 13,77 13,88 13,99 

D5 Landrace 2,29 2,31 2,34 2,36 

 Yorkshire 2,36 2,37 2,37 2,38 

D5% Landrace 14,5 14,5 14,5 14,5 

 Yorkshire 14,7 14,7 14,6 14,5 

 

Det ses at fortsat avl for LG5 forventes at give større kuldstørrelse (både TF og LG5), en svag stigning i D5, 

og en omtrent uændret D5%. Der ses nogle mindre forskelle mellem Landrace og Yorkshire, hvor Yorkshire 

for søer født i 2016 har et højere niveau af både LG5, D5 end Landrace søer født i 2016, men pga 

stigningerne i LG5 og D5 forventes at være svagere for Yorkshire end for Landrace, så er forventningen at 

LG5 og D5 bliver mere ens mellem Landrace og Yorkshire for søer født i 2019 end de er nu, og at D5% i 

begge tilfælde forventes at blive omkring 14,5% for første lægs kuld i avls- og opformerings-besætninger. 

I de følgende figurer sammenlignes den forventede fremtidige udvikling i tre scenarier med forskellige avls-

mål. For alle scenarierne antages at alternativer til LG5 har samme vægtning i avlsmålet som LG5 har i det 

nuværende avlsmål. 

 S-LG5: fortsat avl for forøgelse af LG5. 
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 S-D5: avl for reduktion af D5. Dette scenarie er primært af pædagogiske årsager. 

 S-kombi: avl for en kombination af høj LG5 og lav D5, hvor der indgår en vægt på de to 

komponenter.  Som et eksempel undersøges S-kombi80 (80% vægt på høj LG5 og 20% vægt på lav 

D5). 

Figur D1 og D2 viser den forventede genetiske udvikling for søer født i 2017-2019, med udgangspunkt i de 

faktiske tal for søer født i 2016, i de forskellige scenarier. 

Figur D1: forventet genetisk udvikling af LG5, D5 og D5% for Landrace søer født 2017-2019 i tre scenarier. 

 

Figur D2: forventet genetisk udvikling af LG5, D5 og D5% for Yorkshire søer født 2017-2019 i tre scenarier.
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Det ses at blandt disse scenarier er det fortsat avl for LG5 som giver den største fremgang for LG5, men 

samtidigt har den mindst favorable effekt på D5 og D5%. Scenariet med avl for reduceret D5 viser et 

drastisk anderledes billede, hvor det ses at D5 og D5% forventes at falde markant, men at det også vil 

betyde et mindre fald i LG5. Da TF=LG5-D5, så er den underliggende årsag til faldet i LG5 at der forventes et 

større fald i TF end faldet i D5, altså et fald i fertilitet.  

Et andet alternativ til avl for LG5 vil være at avle efter et indeks således at man giver en ekstra vægt på lav 

D5 i forhold til avl for LG5. Resultaterne viser at det er muligt at samtidigt opnå en forøgelse af LG5 og en 

reduktion i D5%, hvor førstnævnte dog forventes at være mindre end med avl for LG5. Vi bemærker, at der 

kunne være andre relevante scenarier med avl for en kombination af høj LG5 og lav D5 end præsenteret 

her, f.eks. kunne man ønske at fastholde D5 eller D5% på et givet niveau, eller man kunne stræbe efter 

(eller tillade) en bestemt reduktion (eller forøgelse) af D5 eller D5% per år.  

I en praktisk rutine-avlsværdivurdering vil modellen i afsnit A være betydeligt mere beregningstung end den 

nuværende model for LG5, hvilket er en ulempe. En pragmatisk måde man kunne avle for en kombination 

af høj LG5 og lav D5 vil være at beregne en ny egenskab der repræsenterer dette, f.eks. TF-1.2*D5, hvor 0.2 

repræsenterer ekstra vægt på lav D5 i forhold til avl for LG5, og avle for dette vha. en statistisk model for 

denne egenskab. Denne model vil have samme beregningstid som den nuværende model for LG5. Ulempen 

er dog at avl for denne egenskab kan være sværere at forstå end avl for LG5.   

Tekniske detaljer hørende til afsnit D 

Tre scenarier i forhold til tre mulige måder at selektere, hvor symbolet I  angiver kriteriet for selektion af 

dyr: 

 S-LG5: avl for forøgelse af LG5, 5I LG . 

 S-D5: avl for reduktion af D5, 5I D  

 S-kombi: avl for forøgelse af en kombination af LG5 og D5, 5* (1 )( 5)I LG D     , hvor   er 

en vægt mellem 0 og 1, og D5 indgår med et minus for at sikre at retningen af avlen er rigtig. 

Selektionsrespons for hhv LG5 og D5 per generation i de tre scenarier er   

S-LG5: 

 5 5 5* * ,LG LG LGSR i r   

 5 5 5, 5 5* * / ,D LG LG D LGSR i r    

S-D5: 

 5 5 5, 5 5* * / ,LG LG LG D DSR i r    

 5 5 5* * ,D LG DSR i r   
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hvor i  er selektionsintensiteten, 
5LGr  og 

5Dr  er sikkerheder på avlsværdier for hhv LG5 og D5, og 2

5LG , 

5, 5LG D  og 2

5LG  er de genetiske parametre,    

S-kombi: 

 5 , 5* * / ,LG I I LG ISR i r    

 5 , 5* * / ,D I I D ISR i r    

hvor 2

, 5 5 5, 5* (1 )*I LG LG LG D       , 2

, 5 5, 5 5* (1 )*I D LG D D       , 

2

, 5 , 5* (1 )*I I LG I D      , og Ir  er sikkerhed på indeks 
5 5

ˆ ˆ ˆ(1 )( )LG DI g g     . Denne 

sikkerhed approksimeres her som en lineær funktion af de to andre sikkerheder, 5 5(1 )I LG Dr r r    .  

Da der ikke registreres LG5 og D5 før selektionstidspunktet, så beregnes sikkerheden af avlsværdier ud fra 

sikkerheder på forældre, 2 20.5 far morr r r  , hvor disse beregnes som gennemsnit af sikkerheder på dyr 

født i 2016. Sikkerheder på selektionstidspunktet er 0,32LGr   og 5 0,19Dr   for Landrace og 0,18LGr   

og 5 0,16Dr   for Yorkshire. 

En vigtig antagelse i dette afsnit er at der ikke er nogen sammenhænge til de andre egenskaber der avles 

for.  I vurderingen af den fremtidige udvikling er vi derfor nødt til at ignorere effekten af den avl som sker i 

forhold til de andre egenskaber i avlsmålet for de to racer. Det betyder at vi i denne beregning ikke kan 

bruge de faktiske selektions-intensiteter i søer og orner, men i stedet er nødt til bruge en tilnærmelse hvor 

vi vælger en intensitet som giver en genetisk fremgang for LG5 svarende til den faktiske avlsfremgang for 

LG5 de seneste år i de to racer. Vi antager for simpelheds skyld en fælles selektions-intensitet i begge køn 

samt at generationsintervallet er 1 år. Ud fra sikkerheder og genetiske varianser for LG5 giver dette 

forventet avlsfremgang per år på 0,494*0,32* 1,02 0,159  flere grise ved dag 5 for Landrace og  

0,649*0,18* 0,86 0,109  for Yorkshire, svarende til den gennemsnitlige faktiske avlsfremgang de 

sidste to år. Disse selektions-intensiteter bruges så for de andre to scenarier også. 
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E. Forsinkelse og effekt i produktion 

Ole F. Christensen, Center for kvantitativ genetik og genomstudier, Institut for molekylærbiologi og genetik 

Avl for større TF startede i 1992 og fortsatte til 2004, hvor avlen i starten af perioden var mindre effektiv 

end i slutningen af perioden. I 2004 blev avl for større TF erstattet med avl for større LG5.  

 

Figur E1. Forsimplet genetisk udvikling for TF, LG5, D5 og D5% i forhold til en genetisk model.  
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Til at vurdere forsinkelsen i udbredelsen af genetikken fra avlskernerne til produktionen og effekten i 

produktionen af avlen for større TF i 1992-2004 og avlen for større LG5 i 2004 og fremefter, er der primært 

behov for to typer af information. For det første en beskrivelse af avlsfremgangen for TF og LG5 (og dermed 

også D5 og D5%) i avlskernerne historisk set, og for det andet en beskrivelse af forsinkelsen i udbredelsen 

af genetikken fra avlskernerne til produktionen.  

For den historiske avlsfremgang benyttes en simplificeret beskrivelse hvor vi bruger modellen i afsnit A med 

tilhørende parametre som er et gennemsnit af de beregnede parametre for Landrace og Yorkshire, hvor det 

antages at der i årene 2004 og frem er avl for LG5, i årene 1998-2003 er der avl for TF, i årene 1992-1997 er 

der en mindre effektiv avl for TF, og før 1992 er der ikke nogen avl for disse egenskaber. Figur E1 viser de 

forsimplede genetiske udviklinger for TF, LG5, D5 og D5% i avlsbesætninger, hvor graferne er standardiseret 

så de faktiske tal for 2004 passer. Bemærk at figuren netop beskriver den genetiske udvikling, og derfor 

ikke matcher de faktiske gennemsnit i Figur A1. F.eks. er D5% for søer født i 2016 ca 14.5% i Figur A1 men 

ca 17% i Figur E1, og denne forskel skyldes at resultaterne fra afsnit A viser at det ikke er hele reduktionen i 

D5% som skyldes genetik, samt at grafen i figur E1 er standardiseret så 2004 tal passer med de faktiske tal. 

Forsinkelsen i udbredelsen af genetikken fra avlskernerne til produktion kan bedst beskrives ved at se på 

hvor gammel genetikken i produktionen er i forhold til genetikken i avlskernerne. Grunden til at denne 

alder varierer skyldes flere faktorer, bl.a. kan et afkom stamme fra første, andet eller tredje, etc, af 

moderens kuld, faderen til kuld kan være ung eller gammel, og alderen afhænger også af om genetikken 

kommer fra moderen (forsinkelse pga opformering) eller fra faderen. Endelig kan der også for et enkelt dyr 

være variation i alderen af genetikken, pga kromosomer ikke nedarves sammen. I Figur E2 vises 

forsinkelsen i udbredelsen af hhv Landrace (L) alleler og Yorkshire (Y) alleler til kuld i produktionen, enten 

DYL kuld (kuld med Duroc far, Yorkshire morfar og Landrace mormor) eller DLY kuld (kuld med Duroc far, 

Landrace morfar og Yorkshire mormor). Det ses at der er større forsinkelse af L alleler i DYL og Y alleler i DLY 

sammenlignet med Y alleler i DYL og L alleler i DLY, altså større forsinkelse af alleler der kommer fra so 

siden end alleler der kommer fra orne siden. Grunden til den ekstra forsinkelse er at der er ekstra skridt i 

form af opformering af søer. Det ses ud fra figuren at udbredelsen af genetikken fra avl til produktion sker 

gradvist, hvor den første del kommer efter to år (L alleler i DLY og Y alleler i DYL), og hvis man antager 50-50 

fordeling af DLY og DYL krydsningsgrise så er der efter 5, 10 og 15 år udbredt hhv 47%, 90,1% og 98,4%. Den 

gennemsnitlige forsinkelse er 6,1 år. 
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Figur E2. Forsinkelsen i udbredelsen af hhv Yorkshire (Y) alleler til kuld i produktionen, enten DYL kuld (kuld 

med Duroc far, Yorkshire morfar og Landrace mormor) eller DLY kuld (kuld med Duroc far, Landrace morfar 

og Yorkshire mormor), og Landrace (L) alleler til DYL eller DLY kuld i produktionen. 

 

Ud fra den genetiske udvikling i avls-besætninger og forsinkelsen i udbredelsen fra avl til produktionen kan 

man beregne en forventet genetiske udvikling i produktionen. Vi antager 50-50 fordeling af DYL og DLY 

krydsningsgrise. Figur E3 viser den forventede genetiske udvikling i produktion med den forsimplede 

genetiske model. 

  



29 
 

Figur E3. Udviklingen i TF, LG5, D5 og D5% som et resultat af udviklingen i avlskernerne med en forsimplet 

genetisk model samt forsinkelsen i udbredelsen af avlskernerne til produktionen 

 

I figur E3 ses en stigning i TF og LG5 i hele perioden 2004-2016. For dødeligheden, så ses en stigning i D5 

frem til ca 2014, hvorefter kurven flader ud, og for D5% ses en stigning til ca 2009, hvorefter D5% falder. 

De realiserede tal i figur E3 afhænger meget af specifikke valg af f.eks. sikkerheder på avlsværdier, og hvor 

kraftigt man antager at der er avlet på TF tilbage i tiden, at der ikke er taget hensyn til større kuldstørrelse 

ved senere pariteter, og at der ses på gennemsnitlig udvikling for Landrace og Yorkshire i avls-besætninger, 

men mønstrene i udviklingen er mere robuste i forhold til disse valg. Den vigtigste årsag til mønsteret i 

udviklingen af D5 og D5% i disse figurer er skiftet fra avl for TF (med meget ufavorabel korrelation til D5) til 
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avl for LG5 (med svag korrelation til D5) samt den forsinkelse der sker i udbredelsen af genetikken fra avl til 

produktion.  

Sammenlignes figur E1 med figur E3 kan man se forsinkelsen af effekter. Forskellen på de to figurer er at 

effekterne i figur E3 er skubbet cirka 6 år, samt at kurverne i Figur E3 er blevet udglattet. Årsagen til 

forskubbelsen på 6 år er at den gennemsnitlige forsinkelse er 6,1 år, og årsagen til udglatningen er at der er 

variation i denne forsinkelse (se Figur E2). Den største D5% i figur E1 er i 2004, hvorimod den største D5% i 

figur E3 er i cirka 2009; årsagen til at der ikke er 6 års forskel på disse to toppe skyldes udglatningen af 

effekterne i figur 2E. Sammenlignes D5% i de to figurer for søer født i 2016, så ses en forskel på 1,6%. Det 

betyder at i denne forsimplede model er effekten af avl for LG5 på D5% forsinket således at 1,6% 

dødelighed til dag 5 endnu ikke er nået frem til produktionen i 2016. Da vi i afsnit D har konkluderet at D5% 

forventes at være konstant i den nærmeste fremtid, så kan vi konkludere at vi i den genetiske model 

forventer et fald på 1,6% dødelighed til dag 5 i nærmeste fremtid.   

Det ses at de realiserede tal i figur E3 adskiller sig fra de faktiske resultater fra produktionen vist i afsnit C.  

Mønstrene i figurerne i dette afsnit ligner dog mønstrene i figurerne i afsnit C en del: stigningen i TF i hele 

perioden vist i dette afsnit svarer til at antallet af totalfødte grise i produktionen er steget i hele perioden 

(se afsnit C); udviklingen i D5 med en stigning til ca 2014 og derefter konstant udvikling, ligner til dels 

udviklingen i dødeligheden per kuld (til fravænning) i produktionen som stiger til 2009 og derefter er 

konstant  (se afsnit C); udviklingen i D5% i dette afsnit med en stigning til ca 2009 og derefter et fald ligner 

den faktiske udvikling i produktionen hvor der er en svag stigning til 2009 og derefter et fald. Som nævnt 

ovenfor er tallene i figurerne i dette afsnit følsomme i forhold til model antagelser, udviklingen i dette 

afsnit er udelukkende genetisk, og desuden er der den forskel, at der i produktionen ses på udvikling til 

fravænning, men der her ses på udvikling til dag 5. Forskellene mellem modelberegningerne og de faktiske 

tal i produktionsbesætningerne er derfor ikke overraskende. Som skrevet i afsnit C, så har vi desuden taget 

det forbehold i forhold til data fra produktionen, at metoden til beregning af totalfødte blev ændret i 2010, 

hvilket gør det usikkert at sammenligne før og efter 2010 for produktionsdata. Da mønstrene i figurerne i 

dette afsnit ligner mønstrene i figurerne for produktionen en del, så tyder det dog på at udviklingen i 

pattegrisedødeligheden i produktionen til dels skyldes at man i 2004 ændrede avlsmålet fra TF til LG5. Da vi 

ud fra forskelle mellem figur E1 og E3 har konkluderet at genetisk set er der 1,6% dødelighed til dag 5, der 

endnu ikke er kommet frem til produktionen, så forventer vi, at den procentvise dødelighed til fravænning i 

produktionen vil falde i nærmeste fremtid.  

Tekniske detaljer hørende til afsnit E 
 
På tilsvarende vis som i afsnit D vil vi her bruge formlen for genetisk fremgang. Vi benytter genetiske 
parametre fra afsnit A beregnet for søer født 2004-2016, men for simpelheds skyld ses på gennemsnit af 
Landrace og Yorkshire, dvs. den genetiske varians for TF er 1,51, den genetiske kovarians mellem TF og LG5 
er 0,98 og den genetiske varians for LG5 er 1,00. Vi antager at sikkerheden på avlsværdien for LG5 for 
selektions-kandidater i 2004-2016 er 0,25, og vi vælger selektions-intensiteterne så forventet fremgang 
svarer til gennemsnitlig fremgang per år i 2004-2016 for LG5, dvs 0,854i  , hvilket giver 

0,854*0,25* 1,00 0,214 , svarende til den gennemsnitlige fremgang per år i afsnit A. For avl for TF i 

1998-2003 antager vi for simpelheds skyld at sikkerheden på avlsværdierne er den samme som for LG5, dvs 
0,25, og at selektions-intensiteten ovenfor stadig er gyldig. Dette giver forventet 
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0,854*0,25* 1,51 0,249  i fremgang for TF per år. De korrelerede responser (på den anden variabel 

end den der er avlet for) bliver så at den genetiske fremgang for LG5 per år i perioden 1998-2003 er 

0,854*0,25*0,98 / 1,51 0,171 , og den genetiske fremgang for TF per år i perioden 2004-2016 er 

0,854*0,25*0,98 / 1,00 0,210 . For årene 1992-1998 antager vi at de genetiske fremgange er 

halvdelen af de genetiske fremgange i 1998-2004, hvilket repræsenterer en mindre effektiv avl for TF i den 
periode (blandt andet pga sikkerheden på avlsværdier var lavere da der ikke var så mange registreringer på 
daværende tidspunkt). Den genetisk udvikling for D5 kan beregnes som differensen af genetisk fremgang 
for TF minus genetisk fremgang for LG5.  
 

Forsinkelsen af udbredelsen af genetikken afhænger af hvor gamle søerne og ornerne er i de forskellige led 

i systemet.  Forsinkelsen er beregnet ud fra frekvenser af forskellige aldersgrupper af søer (1 år til første 

kuld, derefter 1/2 år mellem kuld) og orner (grupperet på samme måde som søer). En oversigt over disse 

frekvenser fra 2011 ses i Appendiks (Seges har udleveret tal, Peer Berg og Mark Henryon har lavet oversigt).   

Ud fra disse frekvenser er beregnet forsinkelsen i udbredelsen af Landrace hhv Yorkshire alleler til DYL og 

DLY. Vi antager, at frekvenserne fra 2011 giver en god beskrivelse af udbredelsen for hele perioden 1992-

2016. 

En L allel i DLY kommer fra LY moderen (hvor forsinkelsen afhænger af pariteten af kuldet for denne mor), 

hvorfra den kommer fra en renracet Landrace far (hvor forsinkelsen afhænger af hvor tiden til brug af 

denne far til pågældende kuld). En Y allel i DLY kommer også fra LY moderen (forsinkelse pga paritet af 

kuld), men derfra kommer den fra Yorkshire mor i opformering (med forsinkelse pga paritet af kuld), 

hvorfra den med 50-50 sandsynlighed kommer fra enten en renracet Yorkshire far eller en Yorkshire mor i 

opformering, hvor det sidste tilfælde er successivt indtil allelen til sidst kommer fra en renracet Yorkshire 

far (samlet forsinkelse er forsinkelse pga paritet af kuld for individ, samt mulige forsinkelser pga paritet af 

kuld for mor, mormor, etc i opformering, samt tid fra fødsel af Yorkshire far til fødsel af kuld i 

opformeringsbesætning). Tilsvarende for en Y allel i DYL og en L allel i DYL. Beskrivelsen her tager ikke 

hensyn til nogen selektion i form af at søer der får mange kuld kunne være genetiske set bedre til at få 

store kuld, hvilket betyder at forsinkelsen i udbredelsen er konservativt vurderet, og den reele udbredelse 

af genetikken godt kunne være lidt hurtigere end beskrevet her. 

I denne beskrivelse har vi ignoreret en række detaljer for simpelheds skyld, bla ignorer vi effekterne af 

paritet, krydsningsfrodighed og orne fertilitet på kuldstørrelse og dødelighed. Desuden har vi antaget at 

modellen fra afsnit A med parametre beregnet på baggrund af data fra 2004-2016 giver en god beskrivelse 

af hele tidsforløbet 1992-2016.  
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Konklusion 

Til belysning af effekten af avl for LG5 på pattegrise-overlevelsen konkluderer vi følgende: 

A. Opdeling i effekter af avl og miljø (som primært må formodes at være en effekt af management) for 

første lægs kuld i avls- og opformerings-besætninger viste, at udviklingen med et stigende antal 

totalfødte per kuld primært har været genetisk, mens reduktionen i den procentvise dødelighed til 

dag 5 skyldes både genetik og forbedret management. Der er dog mindre forskelle mellem 

Landrace og Yorkshire, og vi tager et lille forbehold i forhold til om modellen er god nok til præcist 

at adskille effekter af genetik og miljø over hele perioden 2004-2016. 

B. Der er ikke noget der tyder på at udviklingen i første lægs kuld ikke skulle være repræsentativ for 

udviklingen i de følgende lægs kuld. Der ses forskelle mellem renracekuld og krydsningskuld, især 

ses det at dødeligheden til dag 5 er mindre for krydsningskuld end for renracekuld. Grisen egen 

overlevelseskraft er derfor også vigtig, men da pattegrisene modtager halvdelen af genetikken fra 

moderen, så er dette delvist inkluderet i avl for LG5. Der blev korrigeret for disse systematiske 

forskelle mellem renracekuld og krydsningskuld i analysen i afsnit A. 

C. Tilgængelige tal vedrørende den faktiske udvikling i krydsningsproduktionen viser, at der i perioden 

2004 – 2016 blandt de indrapporterende besætninger skete en stigning i antal levendefødte fra 

12,7 til 16,3 grise pr kuld. I perioden 2010 til 2016 lå antallet af døde pr kuld (både dødfødte og 

døde i dieperioden) nogenlunde konstant (hhv. 2,1 og 1,7 pr kuld).   

D. Forventningen til den fremtidige genetiske udvikling ved avl for LG5 (det nuværende avlsmål med 

samme vægtning af LG5 i forhold til vægtning af andre genskaber) er at antal totalfødte vil stige og 

antallet af døde pattegrise per kuld til dag 5 vil stige, således at overlevelsen til dag 5 i procent i 

avls- og opformerings-besætninger forventes at være cirka konstant i nærmeste fremtid. Flere 

alternativer til avl for LG5 er præsenteret (alternativ har samme vægtning i avlsmål som LG5 har i 

det nuværende avlsmål). Avl for overlevelse, dvs. reduktion i antallet af døde grise per kuld til dag 

5, forventes at ville forøge overlevelsen (både per kuld og i procent) til dag 5, men have en svagt 

negativ effekt på LG5. Avl for en kombination af høj LG5 og lavt antal døde pattegrise per kuld til 

dag 5 forventes at ville give både en forøgelse af pattegrise-overlevelsen (i procent) og en forøgelse 

i LG5, hvor sidstnævnte dog er mindre end forøgelsen i LG5 ved avl for LG5. 

E. Forventningen til udbredelsen af genetikken fra avl til krydsningsproduktion er at den sker gradvist 

med en forsinkelse på 2 år til 15-20 år, med et gennemsnit på ca 6,1 år. Den forventede effekt i 

produktionen af avl for LG5 er en stigning i dødeligheden i procent til dag 5 frem til ca 2009, 

hvorefter dødeligheden i procent falder. Dvs det man burde kunne se i produktion er at den 

procentvise dødelighed til dag 5 burde falde fra cirka 2009. Da den faktiske procentvise dødelighed 

til fravænning i produktionen er faldet fra cirka 2010 så ligner de to mønstre hinanden. Derimod 

ligner de realiserede tal for den forventede dødelighed ikke den faktiske dødelighed i 

produktionen, men dette er ikke overraskende, og skyldes bla. at den forventende dødelighed 

udelukkende er genetiske forbedringer (antager at der ikke er nogen effekt af ændringer i 

management), den forventede dødelighed er til dag 5 mens den faktiske dødelighed er til 

fravænning, og de forsimplede model antagelser der er brugt i beregningen af den forventede 

dødelighed. Da mønsteret i den forventede udvikling i dødeligheden ved avl for LG5 ligner 

mønsteret på udviklingen i den faktiske dødelighed i produktionen en del, så tyder det på at 
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udviklingen i pattegrisedødeligheden i produktionen til dels skyldes at man i 2004 ændrede 

avlsmålet fra TF til LG5.  Da vi kan se, at der genetisk set er 1,6% procent dødelighed til dag 5 som 

endnu ikke er kommet frem til produktionen, så forventer vi at dødeligheden til fravænning i 

produktionen vil falde i den nærmeste fremtid.  

Avl for LG5 har bidraget til at reducere dødeligheden til dag 5 i avls- og opformerings-besætninger, og 

desuden tyder det på at faldet i pattegris-dødeligheden i produktionsbesætninger til dels skyldes avl for 

LG5. Forventningen til den fremtidige udvikling ved fortsat avl for LG5 er at overlevelsen til dag 5 i procent 

vil være konstant i avls- og opformerings-besætninger i nærmeste fremtid. Der findes alternativer til avl for 

LG5, hvor der forventes en større pattegris-overlevelse end ved avl for LG5. 



Appendix 
En oversigt over aldersfrekvenser af orner og søer i de forskellige led i systemet i 2011. Figuren er lavet af 
Peer Berg og Mark Henryon på basis af data fra Seges.  
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