
Overfladetemperatur som velfærsdindikator hos grise

Farefeber: Ca 20% af alle søer

Baggrund
Tidlig opdagelse af febertilstande af soen giver:

• Øget velfærd
• Reduktion af medicinforbrug 
• Øget produktion
• Bedre økonomi

Termovision - infrarød kamerateknologi
Har været brugt til feber screening af mennesker ifm. at stoppe 
spredning af epidemier1

Fordele: 
• Berøringsfri temperaturmåling (ingen infektion)
• Hurtigt og nemt
• Muliggør kontinuerlig overvågningFarefeber: Ca. 20% af alle søer

Pattegrisedød Reduceret
velfærd

Skuldersår Sodød

Brug af termovision til detektion af feber hos grise er forsøgt før 2,3

- MEN: 
• Mange måletekniske forhold påvirker målenøjagtigheden

Ab l tt t t k ikk id tifi d f t t

Formål
Kan måling af overfladetemperatur med infrarøde (IR) kameraer 
bruges til:

• Tidlig identifikation af feber?

Begrænsninger:
• Typisk målenøjagtighed på ± 2 °C (endnu ringere ved forkert 

betjening)
• Svært at detektere febertilstand på dette grundlag
• Måler kun overfladetemperatur

• Absolutte temperaturer kan ikke identificeres - derfor svært at 
sammenligne mellem målinger

• Tidlig identifikation af feber?
• Tidlig identifikation af inflammation?

Delmål 1
Udrede teknologiske min. krav til udstyr, betjening og omgivelser

Delmål 2
Bestemmelse af forhold evt. udredning af model mellem de 

Omgivelsestemperatur: 15°C

Våd pattegris

− Afstand og vinkel mellem overflade og IR-kamera
− Luftforurening (støv, fugtighed, dampe, mv.)
− Overflade der måles (skidt, behåring, fugtighed, mv.)

Temperaturmåling af fugtig overflade

forskellige temperaturer

Omgivelsestemperatur overfladetemperatur

Omgivelsestemperatur: 25°C

15 min. efter fødsel: 31,9°C
(Rektaltemp.: 35,6°C)

90 min. efter fødsel: 34,5°C

Tør pattegris

(Rektaltemp: 38,0°C)

Omgivelsestemperatur

Overfladetemperatur

Lokalisering af bedste sted at måle grisens overfladetemperatur → 
kropstemperatur

- "Hot spots" ved øjenhule, bagsiden af øret ved roden og lysken
- Bedst med lokation hvor temperaturen er mindst afhængig af 

Delmål 3

Deltagere i projektet

p

Kropstemperatur

omgivelsestemperaturen

Termografi af fritgående søer
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