
Olav Eik-Nes

Adm.dir.

God dyrehelse bringer 

norske gener ut i verden



Hver 5. gris i verden har

norsvingener

110 millioner slaktegris

54 land
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Canada:

Large White (Z-line)

TN Tempo (E-line)

Forskning og utviklingNorway:

Norsvin Landrace (L-line)

Duroc (D-line)

Bærekraftig avlsfremgang for hele verdikjeden ved bruk av

nyeste teknologi i en stor, verdensomspennende 

avlspopulasjon med høy helsestatus



Hvorfor internasjonal suksess?

Våre unike fortrinn

• Helsestatus, struktur

• Samarbeid i verdikjede, myndigheter og næring

• Sterk satsing på FoU 

• Marked, kunnskap og teknologidrevet innovasjon

– Visjon, strategi og gjennomføringsevne



T R U S S E L B I L D E T





Mulighetsrommet

- veien til suksess



Global svineproduksjon og svinegenetikkselskaper

Utvikling og trender i markedene

Profesjonalisering, mer

integrerte systemer Kvalitet
Dyrevelferd, helse og

miljø

Totale fôrkostnader -

viktig faktor



Framtidig utvikling genetikk og dyrehelse



SPF Visjon 2028 - Hele den norske svinepopulasjon

(spesifikk patogen fri)

Gir økt bærekraft og konkurransefortrinn for 

norsk svinenæring gjennom:

Bedre dyrevelferd

Økt fôreffektivitet => økt selvforsyningsgrad

Mindre sykdom og medisinbruk (antibiotika)

Styrket kvalitetsprofil – omdømme

Økt motivasjon og tiltak for generelt   

smitteforebyggende tiltak (robusthet overfor 

framtidig smittepress)

Norge gis økte muligheter som grønn lunge for 

livdyr- og genetikksalg over hele verden. Ingen 

andre land har denne muligheten! 

Svineproduksjonens bidrag til å nå klimamålet 



«Grønn lunge»

• Siste års globale utvikling innen zoonoser som truer matsikkerhet er 

dessverre et resultat av en villet global politikk (på tvers av den 

biolologiske «lov»)

• Innen store deler av norsk husdyr og planteforedling har en i større 

grad hensyntatt samspillet med biologien. Dette har vært en villet 

politikk

• Med bakgrunn i resultat av en villet politikk, har norsk foredling innen 

husdyr og plantegenetikk en unik mulighet. Mulighetsrommet er 

stort, spørsmålet er om vi vil fylle dette rommet



Takk for oppmerksomheten!


