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Nyhedsbrev juni 2019 
LVK Minkdyrlægerne 

 
Blæresten 
Vi er nået til grundlovsdag og den værste tid er nu ved at være overstået. Dermed nærmer vi os også den 

tid, hvor vi finder de første tilfælde af blæresten. De første tegn er, at der ses blod i urinen. Dernæst er der 

store trivelige hanner, der pludseligt findes døde. Ved obduktion findes en udspilet blære med blod og 

pus. Lidt senere finder man også blæresten. 

Der er flere årsager til at der dannes blæresen. Det kan være intensiv vækst, vand tildeling, 

fodersammensætningen og genetisk disponering. Hvis ph i urinen er under 6,6 opløses krystaller og 

blæresten. Man kan evt. tjekke urinens ph ved hjælp af lakmuspapir. Da urinens ph kan svinge en del hen 

over døgnet, er det vigtigt at man gør det 1 – 2 timer efter fodring. Det anbefales, at man tjekker urin ph 

på mindst 10 hanhvalpe. 

Man kan forebygge urinsten ved at sænke urin ph ved at tilsætte ammoniumklorid ( NH4Cl ) til foderet. 

Det er vigtigt, at man starter tidligt i vækstsæsonen for at få den ønskede effekt. VI anbefaler at man 

allerede begynder ved grundlovsdag den 5. juni og forsætter til august. Man kan vælge den billigste 

løsning og bruge tørstof. Her tilsætter man 2 kg ammoniumklorid pr ton foder. Der findes også 

ammoniumklorid i flydende form på markedet. Enten som en 20 % eller 25 % opløsning. Her skal der 

bruges henholdsvis 10 og 8 liter pr ton foder. Det koster lidt mere, men er lettere at anvende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fravænning 
Der er allerede nu hunmink/tæver, der er tynde. Det er vigtigt at man tager den fra inden den dør af sig 

selv. Det er god dyrevelfærd. Det er primært hunmink/ tæver, der har malket godt, der giver problemer og 

hvalpene kan oftest klare sig selv relativt tidligt. 

Ellers kan det anbefales, at praktisere delvis fravænning fra hvalpene er 6 uger gammel. Det som nogle 

har betegnet som velfærds fravænning. Man skal dog have i mente, at det ikke er tilladt at lave  
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systematisk fravænning efter dato før hvalpene er 8 uger gammel. Men det er tilladt at fravænne før 8 

uger, hvis det er til gavn for hunminken eller hvalpenes velfærd, efter individuel vurdering. ”Hvis man 

spørger hunminken, om hun vil af med nogle af sine hvalpe og hun nikker ja, er det tilladt ”. Husk at lave 

en bemærkning på kortet. Eksempelvis et TF med en dato for tidligt fravænning. 

 
Kilde: Kopenhagen Rådgivning 

 

Ellers kan det anbefales, at man deler kulden, når man har taget hunminken fra efter 8 uger. Sådan at de 

går 4 og 4 hvalpe sammen, inden man til sidst sætter dem ud parvis 2 og 2, når de er 10 til 12 uger gamle. 

Det giver mindre konkurrence og en bedre tilvækst sidst i juni måned 

 

 

Med venlig hilsen 
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