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HVALPETRIVSEL  

Har fodring, huld og management 
betydning?



Management – huldstyring

Kan vores tæver blive for tynde?
Kan vores tæver blive for tykke?



Hvilken betydning har fede tæver

• Langtrukne fødsler

• Svagtfødte hvalpe

• Svære at fodre optimalt under drægtigheden



Er ‘deller’ altid dårlige?

NEJ
Fedtvæv er vigtigt!!!!!!

Modstå kulde

Vigtig i forhold til reproduktion



Lad os kigge lidt nærmere på fedtet

Hvidt fedt: Lagre kalorier

Brunt fedt: ‘Brændsel’ – bruges til at holde varmen med

Hvide fedtceller i yveret omdannes til mælkekirtelvæv 
før fødsel



Er fedt bare en hvid, blævret masse?

NEJ

Hormoner – med til at regulere…

• Immunsystemet

• Appetit

• Reproduktion



Første stof fundet i fedt

Vigtig i forbindelse med regulering af stofskiftet



Hvilken betydning har kraftig 
slankning?

Ser vi på den kvindelige idrætstriade:

Hård træning

For lille energioptag

Udebleven menstruation og knogleskørhed

F.eks. Udøvere af atletik, ballet, langdistanceløb. 



Hvor bliver fedtet af, når der sker 
slankning?

Udånder fedtmolekyler og vand!!



Hold tungen lige i munden ved slankning af tæver?

- 43 %





Eks. I perioden fra 15.11 til midt i januar: 

2200 g taber sig til 1430 g 

Vægttab på  770 g = 35 % (dgl. -13 g)





Nye studier:

Hurtig versus langsommere vægttab



Formålet med projektet var at undersøge om man 
kan huldstyre på en måde, så man opnår den 
fulde effekt af flushing, uden at minken sulter over 
længere tid. 

Man kiggede på to forskellige strategier for slankning af dyr 
og vurderede velfærdsindikatorer forbundet hermed



• 200 tæver i hver gruppe, tæver var ligeligt 
fordelt i de to grupper med hhv. huld 4 og 5

• Dyrenes aktivitet blev målt 2 gange om ugen

• Gruppe A skulle ned i huld 20.02

• Gruppe R skulle ned i huld 30.01



4-R: huld 4 hurtig vægttab
4-A: huld 4 langsom vægttab
5-R: huld 5 hurtig vægttab
5-A: huld 5 langsom vægttab



Antal stereotypier ved hhv. dem der kom hurtig ned i vægt (R) og 
langsom ned i vægt (A)



Der var signifikant flere der stereotyperede i 
fodringsgruppe med hurtig vægttab

Stereotypi er tegn på stress

Stress er skidt for immunsystemet!!!

Mon det kan påvirke kvaliteten af råmælken? Hvad tror I?



Langvarig stress påvirker 
immunsystemet negativet 



Alt i alt – konklusion på studiet
Hurtig vægttab (huld 2 d. 30. januar) er mere belastende 
for de unge tæver end langsommere vægttab (huld 2 d. 

20. februar )

Der bør vurderes om tæverne behøver at slankes ned til 
huld 2 for at kunne respondere på flushing!



HUSK på formålet med 
huldstyringen igennem vinteren

EFFEKTIV FLUSHING 

= tæverne er i et huld, hvor de kan klare at 
blive trukket i foder i flere dage, før der 
fodres godt til dem (uden at de bliver 
fede)
• God flushing væsentlig (potentiale op til 1 hvalp)

• Ensartet huld - ydergrupperne skal minimeres – mål 90 % i huld 2-2,5 
inden flushing

• Huldstigning igennem parringen og drægtigheden



Vi vil gerne have tæver, der producerer 
meget og god mælk 

Kræver korrekt fodring

Kræver korrekt huld

Kræver de rigtige dyr er udvalgt!!!!





En malkeko der giver ca. 25 l om dagen (ca. 4 % af kropsvægt)

Det er hårdt at være malkemink

Ca. 10 % af 

kropsvægt!!!!!





Målet

MÅLET – ensartede, slanke, harmoniske dyr



Det er ikke nemt at fodre, så dyrene 
ender i ens huld, men det betaler sig at 
gøre sit bedste ☺




