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Jagten på medicinsk zink fortsætter 

Fødevarestyrelsen vil fra 1 sep. 2018 kontrollerer cirka 200 besætningers 

registrering og brug af medicinsk zink (3 kg pr. ton foder) til svin. Kampagnen 

vil også se på, om landmanden opbevarer, opblander og tildeler 

lægemiddelzink korrekt og om reglerne for foderlægemidler overholdes. Det 

forventes at producenter med flere smågriseejendomme, hvorpå der kun er 

registreret zinkforbrug på nogle af dem, især vil blive udtaget til kontrol. LVK 

Dyrlægerne anbefaler på baggrund af dette, at man gennemgår sin registrering og håndtering af medicinsk zink. 

Medicinsk zink skal registreres på samme måde som antibiotika, smertestillende, ormekur etc. LVK svinedyrlægerne 

vil holde fokus på dette i de kommende måneder. Medicinsk zink udfases senest i juni 2022. 

 

Farestaldsmanualen anno 2018 

SEGES Svineproduktion har lavet en ny hjemmeside som skal hjælpe dem, der arbejder i 

farestald. Hjemmesiden hedder Farestaldsguide.dk og kan også hentes ned på telefonen 

som en app. LVK svinedyrlægerne anbefaler, at ansatte i farestaldene henter denne, da 

mange spørgsmål der opstår før, under og efter faring bliver besvaret i denne. Guiden er 

gratis og fås på både dansk og engelsk.  

 

 

Alternativ til nykornsforgiftning 

Normal hæves niveauet af E-vitamin, når der fodres med nyt korn for at modvirke 

nykornsforgiftning. Desværre har manglende udbud af E-vitamin forårsaget en 

drastisk prisstigning. Som alternativ til det E-vitamin der tilsættes over norm 

anbefales polyphenoler som alternativ. Polyphenoler er gode antioxidanter med god 

antibateriel effekt men uden fysiologisk effekt på grisen.  
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Hold øje med skuldersår 

LVK svinedyrlægerne ser i det varme vejr nedsat 

ædelyst samt vand søleri hos søerne i farestaldene. 

Dette giver udfordringer med skuldresår, og vi gør 

derfor opmærksom på retningslinjerne for 

vurdering og håndtering af skuldersår. På billedet 

ses et udklip af skuldersårsmåleren som kan 

bestilles hos SEGES 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

LVK Svindedyrlægerne ØST                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


