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Nyhedsbrev maj 2019 
LVK Minkdyrlægerne 

 
Tæver med mælkemangel, hvalpe der mistrives 

 
I disse dage oplever flere avlere tæver, der sætter mælken, og hvalpe der mistrives.  

Det er utroligt frustrerede og her kommer et par overordnede råd – FODER; HALM; VAND!!! 

 

• Foder til hvalpene er det, der overordnet kan hjælpe os på nuværende tidspunkt. De fleste hvalpe er ved 

at have en alder, hvor de kan omsætte foder, og det er vores redning. Så det er vigtigt at komme i gang 

med at fodre nede på redekasselåget. Har man store problemer, må man sænke aldersgrænsen for at 

foder ned og give foder til alle kuld født til og med 4. maj.  

 

• Pas på med ikke fodre iskoldt foder ned på redekasselåget, det kan give bagslag for de hvalpe, der 

allerede har det det lidt skidt og halter bagefter.  

 

• Tjek reden for halm, giv ekstra snittet halm, easystrø eller spåner, så hvalpene kan holde varmen, der er 

stadig dage, hvor det er meget koldt og syge dyr skal holdes varme.  

 

• Børnehave/kravlegårde skal tages i brug. Ved tæver, der ikke malker optimalt, kan man flytte hvalpe fra, 

så hun har 3-4 tilbage og resten sættes i børnehave. Tæver der har ophørt mælkeproduktion (typisk unge 

tæver) flyttes alle hvalpene fra og sættes i børnehaverne.  Det vigtige i børnehaverne er frisk/blødt foder, 

vand og VARME. Daglig rengøring af børnehaverne er nødvendig.  
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• De steder, der er store problemer kan have svært ved at flytte alle de hvalpe, de måske egentlig syndes 

burde flyttes. Har kan hvalpevand være en hjælp, så prioriter det hos tæver/ved kuld der ikke trives helt. 

Overordnet vand til så mange som muligt. 

 

• Sørg for at det er muligt for hvalpene at nå drikkeniplen 

 

• Antal behandlinger af hvalpe, med decideret hvalpediarré, er aftaget meget de sidste par dage. Lige nu er 

der ikke ret mange, der har problemer, der kan løses med antibiotika. 

 

Vi ved I alle gør jeres bedste, og arbejdsdagen er lang, men vi ved også at det gør en forskel til syvende 

og sidst, så vi vil slutte af med at ønske jer go’ arbejdslyst og minde jer om, at I altid er velkommen til at 

ringe for et godt råd eller vejledning; vi kommer også gerne forbi efter behov.  

 

. 
Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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