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Hvalpens første 10 dage



Helt nyfødte hvalpe



Rede bygning

• Mink hvalpe fødes meget lidt udviklet
• Kan først selv regulere temperaturen når 

de er 3 uger gammel
• Afhængig af en god rede
• Og ikke mindst at hun minken er 

velfungerende så den kan holde hvalpene 
varme

• Derfor er det vigtigt at vi give hun minken 
de optimale betingelser for at lave en god 
rede



Halm forsøg

• Forsøg fra Foulum i 2016 viste at tildeling 
af ekstra halm i vinter månederne gav flere 
hvalpe

• Specielt for første års hun minkene
• Træner dyrene til at bygge rede
• Generelt er jeg meget glad for at bruge 

meget halm



Pakningen af redekassen

• Det er en fordel at bruge flere 
redebygningsmaterialer

• Det er vigtigt at man lukker hjørnerne  
sådan at der ikke er hvalpe der kommer i 
klemme

• Vigtigt at hvalpene samles i en ”fuglerede” 
i midten af kassen, sådan at hun minken 
kan holde hvalpene varme



Bund materiale

• Fint snittet halm
• Easy strø
• Raps halm
• Sand ( ”ko sand” )
• Træspåner ( Anbefales ikke i DK )



Raps halm

• Brugt en del i flere år
• Anvendes snittet
• Bruges primært til lukke hulerne i føde 

kassen
• Skulle på grund sin struktur have god 

isolerings evne
• Skulle have en god suge evne



Forsøg med rapsstrøelse 2017 

• Forsøg lavet på 204 tæver 

• Et interessant resultat fra dette studie 
er, at der på dag 7 efter fødsel er en 
signifikant forskel i kuldvægten 
mellem de to grupper, hvormed 
kuldvægten for hvalpene opfostret af 
tæver med adgang til rapshalm er 
signifikant højere end hos 
byghalmsgruppen

• Typen af redemateriale havde dog 
ingen betydning for hvalpetab og 
hvalpeantal

• Giver en lavere redescorre end 
byghalm



Sten / Indsats

• Moler sten
• Easy brik ( tjek størrelsen )
• Træindsats
• Plastindsats
• Læskærm ( Plast )
• Sluser 



Øvrige strøelse

• Udover bund materiale anvendes mindst 
et slags strøelse mere i kassen

• Halvlang vårbyghalm er min favorit
• Dernæst lægges der evt. halm på kassen
• Der strøs regelmæssigt efter behov.
• Kan med fordel strø ind i buret
• Mange har forsøgt sig med en plade over 

kassen



Cementsten



Træklods



Alternativ løsning



Eksempel på plade



En alternativ løsning



En alternativ løsning



Dybstrøelse !!



Rør som skorsten













Den perfekte redekasse

• Molersten eller easy brik Til at reducere 
pladsen i kassen

• Et fint strøelse til at lukke hullerne og 
hjørnerne. ( Halm, raps halm eller easy  
strø )

• Halvlangt eller langt halm til rede bygning
• Et lag af halv langt /halm oven på kassen
• Alternativ en plade



• Det kan diskuteres hvornår man skal gå i 
kassen

• Men det er vigtigt tæven får ro til at gøre 
fødslen færdig

• Hver opmærksom på om hun minken 
begynder at æde. Skal have taget foder på 
anden dagen



Tak for opmærksomheden

Håber at alle kommer godt 
gennem næste hvalpe sæson
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