
Projektets titel
Udvikling af genomisk selektion til et svineavlssystem baseret 
på krydsning

Projektets formål
At udvikle en mere bæredygtig svineproduktionen ved brug af viden om DNA i avlsarbejdet 
til at nedsætte anvendelsen af næringsstoffer og CO2, og samtidig øge dyrevelfærden.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
DNA-baserede avlsværdier

Milepæl 1
Dataindsamling og 
DNA-typning

Milepæl 3
Genomiske avlsplaner

Milepæl 4
Avlsværdier baseret på 
krydsninger

Milepæl 5
IT og praktisk  
implementering

Projektets støtte fra GUDP
kr. 6.744.000

Projektets samlede budget
kr. 15.033.000

Projektets væsentligste resultater: Ved projek-
tet er 1) metoder til DNA-baserede avlsværdi-
er udviklet, testet, og implementeret for større 
avlsfremgang, 2) optimal bidragsselektion imple-
menteret for større, langsigtet avlsfremgang og 
lavere indavl, 3) nye genotypningsstrategier for 

smartere måde at udnytte ressourcerne og nye 
metoder til at håndtere data fra krydsningsdyr 
udviklet. 

Projektets største udfordring: Dataindsamling på 
krydsningsdyr var sværere og dyrere end forven-
tet. Metoder fungerede ikke altid i praksis. 

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Større avlsfremgang styrker svineproducentens 
konkurrenceevne, øger efterspørgslen efter  
danske avlsdyr, samt reducerer omkostninger  
og miljøbelastning.

 Der er tydelige tegn på, at avlsfremgangen vil 
øges de kommende år - dels via øget sikkerhed 
og dels via et reduceret generations interval. 

Større avlsfremgang vil mindske foderforbrug 
for slagtesvin, som dermed vil mindske CO2- 
udledningen. 

Forbedring af soens moderegenskaber og 
forøgelse af antal levende smågrise vil på lang 
sigt forbedre dyrevelfærden.

Der er stor interesse for dansk avlsmateriale og 
danske grise som råvareprodukt i Europa og  
andre dele af verden. 

Salget af krydsningspolte til udenlandsk  
produktion er vokset. Salget af sæd fra danske  
Duroc-orner til udenlandsk slagtesvineproduk-

tion er ligeledes øget. Begge dele til trods for  
et i øvrigt presset marked i Europa.

Hav god struktur fra starten, et tydeligt og fælles 
formål, samt tydelige og afgrænsede arbejds-
opgaver og milepæle – specielt ved store  
projekter med partnere fra både erhverv og  

universiteter og med mange involverede  
mennesker. 

Brug projektmøder som et vigtigt værktøj.

Hav gejst, glæde og tæt samarbejde.
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