
 

 

 

 
 Faculty of Science and Technology  

Aarhus Universitet  

Blichers Allé 20, Postboks 50 

8830 Tjele 

 

Tlf .: 8715 6000 

Fax: 8715 4994 

E-mail:  gbi .djf@agrsci .dk 

www.au.dk 

 

Center for Kvantitativ Genetik 

og Genomforskning 

 

Dato: 01.06.2015 

 

 

Anders Christian Sørensen  

Seniorforsker  

 

Tlf .: 8715 7921 

Fax: 8715 4994 

 

E-mail:  

AChristian.Sorensen@mbg.au.dk 

 

Afs. CVR-nr.:  31119103 

 

Sagsnr.:  

 
 

Side 1/5 

INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NOTAT 

Vedr.: Metoder til reduktion af pattegrisedødelighed i økologisk og 
konventionel svineproduktion på friland. Del 2.  
Notat 2. Mulige strategier for og udfordringer ved udnyttelse af al-
ternativt avlsmål for frilands- og økologisk produktion af svin 

 

 

RESUME 
Der er aktuelt ingen væsentlige genetiske forskelle mellem søer i 
den intensive konventionelle produktion og søer i frilands- og øko-
logisk produktion, selvom de økonomiske værdier for egenskaberne 
er forskellige.  Det er en udfordring at finde solinjer, der passer godt 
til frilands- og økologisk produktion. En mulighed er at bruge det 
økologiske avlsmål til at udpege de bedste konventionelle orner til 
brug i frilands- og økologiske besætninger. Dette vil dog ikke have 
stor gennemslagskraft. En mere langsigtet avlsmæssig løsning med 
større virkning er at udvikle en selvstændig so-linje til frilands- og 
økologisk produktion. Dette indebærer dog så store investeringer at 
det vil kræve samarbejde mellem svineproducenter i flere lande for 
at blive realistisk. 

Baggrund 
I notatet om Kortlægning af producenters ønsker til alternativt 
avlsmål for soracer til frilands- og økologisk produktion af svin er 
der gjort rede for, at det er rimeligt at anvende et alternativt avlsmål 
til det fremherskende konventionelle avlsmål, når der skal produce-
res søer til udendørs svineproduktion. Der er to overordnede grun-
de til at avlsmålene er forskellige for de to produktionssystemer. For 
det første, er der forskel på den økonomiske værdi for egenskaberne 
i forskellige systemer. For det andet, er der formodentlig en biolo-
gisk forskel på, hvordan en egenskab kommer til udtryk i de to sy-
stemer, såkaldt genotype-miljø vekselvirkning. Jo mere genotype-
miljø vekselvirkning, desto mindre overensstemmelse mellem egen-
skaberne målt i de to systemer. En konsekvens heraf er, at en regi-
strering på en so i det ene system ikke indeholder fuldstændig in-
formation for soens hypotetiske præstation i det andet system. Til 
sammen betyder disse to overordnede grunde, at det er forskellige 
gener og genkombinationer, der er de bedste i de to produktionssy-
stemer (Roehe et al., 2009; Wallenbeck et al., 2009).  
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Der er aktuelt ingen væsentlige genetiske forskelle mellem søer i 
den intensive konventionelle produktion og søer i frilands- og øko-
logisk produktion. Langt hovedparten af danske søer i frilands- og 
økologisk produktion er krydsninger af Danavls Landrace- og York-
shirelinjer. Fædrene til disse søer er renracede Landrace eller York-
shire, der dels selv er udvalgt på basis af det konventionelle avlsmål 
og dels er frembragt som et resultat af et langsigtet avlsarbejde efter 
det konventionelle avlsmål.  

Nærværende notat beskriver mulighederne for at anvende et alter-
nativt avlsmål ved 1) at beskrive mulige strategier for udnyttelse af 
alternativt avlsmål til udvælgelse af avlsmateriale til frilands- og 
økologisk produktion af svin samt 2) at beskrive udfordringer ved 
og barrierer for implementering af alternative avlsmål i udvælgel-
sesprocessen. 

Alternative strategier 
Der er to overordnede alternativer til den nuværende praksis. Den 
første er, at man stadig er hægtet på det konventionelle avlsarbejde, 
men ornerne, som anvendes til produktion af næste generation af 
udegående søer, er udvalgt efter et indeks, der afspejler det alterna-
tive avlsmål, som er defineret for frilands- og økologisk produktion. 
Mødrene til næste generation af søer er derimod udvalgt i  økolo-
gi/frilandsbesætningen, så det er driftslederens egen beslutning, ba-
seret på de informationskilder han har samlet sammen på søerne. 
Denne strategi vil være forholdsvis billig og mulig at gennemføre 
med lidt velvilje fra KS-stationerne, som er de private virksomhe-
der, der sælger sæd af de bedste orner til svineproducenterne.  

Den anden alternative strategi er at opstille et selvstændigt avlsar-
bejde med en eller to solinjer, der er decideret fremavlet i, og til 
brug for, frilands- og økologiske besætninger. Et sådant selvstæn-
digt avlsarbejde kan tage de nuværende konventionelle racer som 
udgangspunkt, bruge nogle relevante eksotiske racer eller starte 
med en kombination af mange forskellige racer med ønskelige egen-
skaber. Denne strategi involverer en større arbejdsindsats og derfor 
også større investeringer. Strategien afhænger af, at der er en eller 
flere kernebesætninger med frilands/økologiske grise, der driver 
målrettet avlsarbejde. Et selvstændigt, målrettet avlsarbejde kræver 
to overordnede indsatser. For det første, at der udføres registrerin-
ger af alle relevante egenskaber under frilandsbetingelser for et til-
strækkeligt stort antal dyr. Dette er afgørende for at identificere de 
dyr, der besidder de bedste genkombinationer til frilands- og økolo-
gisk produktion. Registreringer i intensive produktionssystemer kan 
anvendes, men værdien af disse afhænger af graden af overens-
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stemmelse mellem egenskaberne udtrykt i det intensive produkti-
onssystem og de samme egenskaber udtrykt på friland. Undersøgel-
ser herhjemme og i andre europæiske lande har vist, at der generelt 
er en stor overensstemmelse for produktionsegenskaber som til-
vækst og kødprocent, hvorimod det er rimeligt at antage, at der er 
en lavere sammenhæng for moderegenskaber og generel robusthed. 
For det andet skal der produceres et betydeligt overskud af potenti-
elle avlsdyr, f.eks. 20 potentielle orner for hver udvalgt orne og 5 
potentielle søer for hver udvalgt sopolt. Det er nødvendigt for at de 
bedste af de potentielle avlsdyr er tilstrækkeligt overlegne i forhold 
til gennemsnittet af alle potentielle avlsdyr. Det er denne overlegen-
hed, der omsættes til den avlsmæssige fremgang. Disse to overord-
nede indsatser betyder, at der er betydelige investeringer i sam-
menhæng med at etablere et målrettet avlsarbejde. 

Udfordringer ved alternative strategier 
Den første alternative strategi er som nævnt mulig, og et igangvæ-
rende projekt forsøger at gøre det muligt for landmænd med fri-
lands- eller økologisk produktion at købe sæd fra de konventionelle 
orner, der er bedst ifølge det alternative avlsmål. Desværre vil det 
formentlig ikke have en stor gennemslagskraft af tre grunde:  

 Egenskaberne måles ikke i besætninger med frilands- og øko-
logisk produktion, så informationen er ikke så præcis mht. at 
identificere de bedste genkombinationer til frilands- og øko-
logisk produktion. Det skyldes, at det sandsynligvis er for-
skellige kombinationer af gener, der er mest fordelagtige i in-
tensive og ekstensive produktionssystemer.  

 Produktionen af de konventionelle orner følger det konventi-
onelle avlsmål, som følger en anden retning i det genetiske 
landkort, end den som økologerne ønsker. Udvælgelsen base-
ret på det økologiske avlsmål vil således kun vælge de kon-
ventionelle orner, der er tættest på det økologiske mål, og 
disse vil med tiden kun flytte sig i retning af det konventio-
nelle avlsmål og ikke i retning af det økologiske avlsmål. Ret-
ningen i avlsarbejdet vil således stadig være mod det konven-
tionelle avlsmål, og der er ingen garanti for en forbedring 
over tid i de egenskaber som ønskes i det økologiske avlsmål.  

 Udvælgelsen af mødrene til næste generations søer betyder 
ikke ret meget, dels fordi der er begrænset med sikker infor-
mation og dels fordi genpuljen i besætningen hele tiden tilfø-
res nye gener fra de konventionelle orner, hvorved besætnin-
gens oprindelige gener hele tiden fortyndes. 
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Den anden alternative strategi har potentialet til at føre avlsarbejdet 
i den ønskede retning. Det kræver dog større investeringer i at måle 
de egenskaber, der ønskes forbedret. Det er vigtigt, at disse egen-
skaber registreres i frilands- og økologiske besætninger. Uden disse 
registreringer, er det ikke muligt at udpege de dyr, der besidder de 
bedste arveanlæg for frilands- og økologisk produktion. Dertil 
kommer, at der er betydelige antal dyr, der potentielt kan udvælges 
som avlsdyr, sådan at den endelige udvælgelse kan generere til-
strækkelig genetisk fremgang. Man behøver ikke at etablere den py-
ramideformede struktur, der kendes fra den konventionelle svine-
avl, med avl, opformering og produktion i separate enheder. Der 
kan godt foregå avl i alle frilands- og økologiske besætninger sam-
men med produktion. Dog er der samlet set behov for tusindvis af 
søer i et sådant avlsarbejde, hvor der er intensiv dataregistrering. 
Derfor vil det være nødvendigt med et internationalt samarbejde for 
at få omkostningerne ved implementering af strategien ned på et 
realistisk niveau. 

Genomisk selektion 
Genomisk selektion er en ny metode til at identificere de bedste dyr. 
Denne metode anvender information fra dyrenes genom, dvs. arve-
masse, f.eks. indsamlet som en blodprøve, i tillæg til målingerne af 
egenskaberne. Denne nye teknik kan i højere grad udnytte informa-
tionen i registreringerne til at udpege de bedste dyr. Derfor er den 
teknisk set velegnet til små populationer, hvor datamængderne er 
begrænsede. Genomisk selektion kan ikke gennemføres uden de 
krævede indsatser i et traditionelt avlsarbejde, dvs. grundig regi-
strering af de ønskede egenskaber i frilandsproduktionen og til-
strækkeligt stort udvalg at vælge de bedste avlsdyr blandt. Metoden 
kan dog potentielt hjælpe med at øge avlsfremgangen uden at øge 
antallet af søer i kernebesætningerne. En ulempe ved genomisk se-
lektion er, at det kræver en betydelig investering i indsamling af 
vævs- eller blodprøver samt laboratorieanalyser af disse for at klar-
lægge det enkelte dyrs genomiske information. Før det er realistisk i 
forbindelse med selvstændigt avlsarbejde for frilands- og økologisk 
produktion, kræver det nok, at priserne på laboratorieanalyserne 
falder i fremtiden. 

Konklusion 
Et veldefineret, alternativt avlsmål gør det ikke i sig selv muligt at 
frembringe søer, der passer bedre til frilands- og økologisk produk-
tion. Hvis ikke der er eksisterende avlsarbejde, der er tilstrækkeligt 
tæt på det alternative avlsmål, så kræver det betydelige investerin-
ger at igangsætte et sådant. Det vil kræve en dedikeret indsats fra de 
interesserede producenter og deres organisationer. For en så lille 
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niche som frilands- og økologisk svineproduktion er i Danmark vil 
det nok kræve internationalt samarbejde. 
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