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Svinefagdyrlæge 
 teamleder 

Ida Friis Overgaard 
Mobil: 21715288 
Mail: ifo@lvk.dk 

Svinefagdyrlæge 

Kristen Vandel  
Mobil: 28936066 
Mail: kvj@lvk.dk 

 

 

  
Dyrlæge 
Lars H. Andersen 

Mobil: 21715280 
Mail: lha@lvk.dk 

 

 
 

Svinefagdyrlæge 
Gorm Nybroe 

Mobil: 21715271 
Mail: gn@lvk.dk 

 

 
Dyrlæge 
Laura L. Jensen 

Mobil: 21715276 
Mail: llj@lvk.dk 

 

Dyrlæge 
Mette Gade 
Mobil: 21715286 

Mail: mg@lvk.dk 

 

  

Dyrlæge 
Christian Christoffersen 
Mobil: 21715302 

Mail: cc@lvk.dk 

 

 

 

Ny kobbernorm for fravænnede grise 

Det er ikke længere tilladt at tilsætte 170 mg kobber til smågrisefoder. Fra 13 februar er følgende normer 

gældende: 

• 150 mg kobber/kg foder frem til 4 uger efter fravænning 

• 100 mg kobber/kg foder fra 5. – 8. uge efter fravænning 

• 25 mg kobber/kg foder fra 8 uger efter fravænning. 

Kobber har en positiv effekt på grisens tilvækst, og derfor kan kobberreduktionen i foderet påvirke tilvæk-

sten. Der er risiko for lidt lavere tilvækst i perio-

den 4 til 8 uger efter fravænning, når kobberind-

holdet reduceres til 100 mg/kg foder. Ydermere 

vil der i mange tilfælde kunne observeres en lidt 

lysere gødning hos grisene. Begge forhold er en 

forventelig effekt af kobberreduktion, som altså 

ikke skyldes at foderet i øvrigt er blevet af ringere 

kvalitet.  Kilde: Seges 

 

 

 

 

Ministerens udtalelse om transportegnethed 

Efter at LVK svinedyrlægerne sammen med andre praktiserende dyrlæger skrev et brev til ministeren om 

den ændring, der er sket ved vurdering af transportegnethed, har vi nu endelig fået et svar. Ministeren er 

desværre ikke særlig lydhør overfor kritikken. Brevet er vedhæftet i mailen 

 

Korrekt valg af varmelampe og underlag 

Seges forsøg viser at filttæpper og gummimåtter i pattegrisehulen 

opnår en ønsket overfladetemperatur på 10-20 minutter, mens det 

tager omkring 2 timer at opnå en konstant overfladetemperatur på 

en tør betonflise. En gris, som ligger på opvarmet beton, optager 

varme fra både beton og fra varmelampen, mens en gris på en gum-

mimåtte kun opvarmes fra varmelampen, og derfor er meget af-

hængig af den rette temperatur fra lampen. 

Hvis der, ved placering af lampe i 50 cm højde, skal opnås en overfladetemperatur på 34 til 36 °C i patte-

grisehulen de første nul til fire dage efter faring uden ekstra varme fra gulvvarme, så skal der anvendes en 

150 W pære, uanset om gulvet er af beton eller der ligger en gummi- eller filtmåtte i hulen. 

 

Se vedhæftede notat nr. 1904 


