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Beregninger på forbrug og indhold i gødning af kobber og zink fra smågrise, slagtesvin og søer
i alt g pr FEsv bruges ikke i beregning, der bruger kg

Zink, smågrise Foderforbrug = 24 kg tilvækst a 1,92 FEsv pr kg = 46,1 Fesv pr gris = 41,5 kg ved 1,11 FEsv pr kg
7-9 kg 9-31 kg aflejret tilsat foder i gødning

Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foder'orbrug i gris, mg til foder i alt
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg mg/FE kg kg pr kg tilv. g g g

7-9 kg 2500 30 2530 1,16 2181 4 30 10,0 10,1 10,1
9-31 kg 100 30 130 1,11 117 37,5 30 3,8 4,9 4,2
i alt, gram pr gris fra 7-31 kg 13,8 15,0 14,3

Kobber, smågrise Foderforbrug = 24 kg tilvækst a 1,92 FEsv pr kg = 46,1 Fesv pr gris = 41,5 kg ved 1,11 FEsv pr kg
7-9 kg 9-31 kg aflejret tilsat foder i gødning

Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foderforbrug i gris, mg til foder i alt
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg mg/FE kg kg pr kg tilv. g g g

7-9 kg 150 6 156 1,16 134 4 3 0,6 0,6 0,6
9-31 kg 150 6 156 1,11 141 37,5 3 5,6 5,9 5,8
i alt, gram pr gris fra 7-31 kg 6,2 6,5 6,4

Zink, slagtesvin, 31-110 kg Foderforbrug = 79 kg tilvækst a 2,852 FEsv pr kg = 225,2 Fesv pr gris / 1,05 = 214,4 kg ved 1,05 FEsv pr kg
31-110 aflejret tilsat foder i gødning

Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foderforbrug i gris, mg til foder i alt gram
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg mg/FE kg pr kg tilv. gram gram

31-110 kg 100 30 130 1,05 124 214,4 30 21,4 27,9 25,5

Cu, slagtesvin, 31-110 kg Foderforbrug = 79 kg tilvækst a 2,852 FEsv pr kg = 225,2 Fesv pr gris / 1,05 = 214,4 kg ved 1,05 FEsv pr kg
31-110 aflejret tilsat foder i gødning

Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foderforbrug i gris, mg til foder i alt
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg mg/FE kg pr kg tilv. g gram gram

31-110 kg 15 6 21 1,05 20 214,4 3 3,2 4,5 4,3

Zink, 1 årsso med 30 grise Foderforbrug = 1515 Fesv a 1,04 FEsv pr kg = 1457 kg
til 7 kg pr årsso aflejret tilsat foder i gødning soens tilv. inkl polte = 90 kg



Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foderforbrug i gris, mg til foder i alt gram Pattegrise = 30 x 7 kg = 210 kg
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg mg/FE kg pr kg tilv. gram gram tilvækst i alt pr årsso = 300 kg

31-110 kg 100 30 130 1,05 124 1457 30 145,7 189,4 180,4

Cu, 1 årsso med 30 grise Foderforbrug = 1515 Fesv a 1,04 FEsv pr kg = 1457 kg
til 7 kg pr årsso aflejret tilsat foder i gødning soens tilv. inkl polte = 90 kg

Tilsat naturligt i alt Fesv i alt foderforbrug i gris, mg til foder i alt gram Pattegrise = 30 x 7 kg = 210 kg
mg/kg mg/kg mg/kg pr kg g/FE kg pr kg tilv. gram gram tilvækst i alt pr årsso = 300 kg

31-110 kg 15 6 21 1,05 20 1457 3 21,9 30,6 29,7

maksimal tilførsel til jord ved 1,4 DE pr ha.
antal pr antal ved heraf max tilførsel pr 
DE 1,4 DE/ha ha

Kobber,g Zink, g
smågrise 7-31 kg 215 301 1927 4297
slagtesvin 31-110 kg 36,8 51,52 220 1314
årssøer 4,4 6,16 183 1111

søer a 30 grise til 31 kg 2,73 3,822 848 2326 (typisk smågriseproduktion)

Dansk svineproduktion kobber kobber kobber Beregnet ud fra produktionsafgifter
stk tilsat foder i alt gødning. I alt og leverede til slagteri. Der er produceret 30,1 mill smågrise

ton ton ton lidt usikkert med soantal og grise pr årsso i 2014
årssøer med grise til 7 kg 1030000 22,5 31,5 30,6 her regnet med 30 grise og 2,6% døde smågrise
grise fra 7-31 kg 30096600 187,4 194,8 192,7
Slagtesvin 31-110 kg 19300000 62,1 86,9 82,3 18,8 mill slagtede og 0,5 mill polte
i alt 271,9 313,3 305,6

Dansk svineproduktion Zink Zink Zink Beregnet ud fra produktionsafgifter
2014 stk tilsat foder i alt gødning. I alt og leverede til slagteri. Der er produceret 30,1 mill smågrise

ton ton ton lidt usikkert med soantal og grise pr årsso i 2014
årssøer med grise til 7 kg 1030000 150,1 195,1 185,8 her regnet med 30 grise og 2,6% døde smågrise
grise fra 7-31 kg 30096600 413,8 451,3 429,6
Slagtesvin 31-110 kg 19300000 413,8 537,9 492,2 18,8 mill slagtede og 0,5 mill polte
i alt 977,7 1184,3 1107,6
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Hanne Damgaard Poulsen, Aarhus University, Dept. of Animal Science, Foulum 
  
De anvendte principper ser korrekte ud og følger umiddelbart de gængse regneprincipper for 
beregning af massebalancer for et givent stof. Forudsætningerne svarer de gældende 
standardværdier for foderforbrug, tilvækst, vægtintervaller, dødelighed mv.,  der er typiske for 
dansk svineproduktion.  
 
Værdierne for indhold af zink og kobber (foderbåret (kaldet ’innate’ i vores engelske review) og 
tilsat mængde ser relevante ud. Værdier for aflejring af zink og kobber i svinekroppen svarer til 
andre studiers standardværdier. 
 
Regnearket angiver værdier for indhold af zink og kobber i gødningen pr. produceret enhed 
(smågrise (7-31 kg), slagtesvin (31-110 kg), årsso (inkl. pattegrise til fravænning)) og ved 1,4 
DE/ha samt det samlede forbrug af zink og kobber i svineproduktionen i 2014.  
 
Beregningerne ser ok ud og vil kunne opskaleres til det aktuelle producerede antal dyr eller til et 
fremtidigt produktionsniveau. 
 
Vedhæftet er en artikel fra 1998 vedr. massebalancer for zink og kobber i dansk svineproduktion, 
hvor beregningsprincipperne er de samme, men hvor resultaterne er præsenteret på en lidt anden 
måde (Poulsen, 1998)  
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