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Nyhedsbrev marts 2020 

LVK Minkdyrlægerne 
 

 

KONTROL BESØG I 2020 – FOKUS PÅ HEGN OG LØSE MINK 

Minkbranchen er ligesom resten af det danske samfund sat under pres for tiden. Coronasituation har 

lagt vores ellers velfungerende samfund totalt ned. For minkbranchen er det endnu en hindring på vej 

mod bedre tider. Med lukkede grænser vil en auktion i DK efter påske være svær at afholde, 

forhåbentlig findes der andre metoder til salg. 

For god ordens skyld vil vi oplyse, at den Corona virus, som findes blandt mennesker verden over, 

ikke kan smitte mink! Den Corona virus, som findes hos mink, forårsager tarmbetændelse med 

symptomer på diarre. 

En af mange sorte truende skyer over minkbranchen kommer fra EU. Nogle lande bl.a. Portugal og 

Frankrig forsøger at få den farmede mink (den nordamerikanske mink) erklæret som en invasiv art i 

Europa. De vil gerne beskytte deres egen vilde mink art – den europæiske mink. Hvis minken bliver 

erklæret for en invasiv art, vil alt opdræt blive forbudt. Der har været adskillige møder i EU-regi om 

dette emne. Danmark med støtte fra Kopenhagen fur gør en stor indsats for at undgå og mindske 

konsekvensen af dette. 

For at give de danske myndigheder så gode argumenter, som muligt skal vi i minkbranchen være med 

til at bevise, at mink ikke er et problem i den danske natur. Det fordrer, at branchen holder minkene på 

den rigtige side af hegnet, og ikke lader farmede mink slippe ud i naturen 

Veterinærdirektoratet har meldt ud, at de vil foretage flere kontrolbesøg på minkfarme i år med bl.a. 

kontrol af hegningsregler, som et fokus punkt.                                                                                                                         

Derfor vil LVK minkdyrlæger anbefale, at I har fokus på jeres hegn omkring minkfarmene. Der 

kommer en stille tid på farmen her i drægtighedsperioden, brug den til at gennemgå jeres hegn og få 

udbedret eventuelle mangler. Vi - LVK Minkdyrlæger vil gerne hjælpe og vejlede jer på vores besøg. 

Vi skal i fællesskab undgå mink i naturen. Det kan blive alt afgørende for at få lov til at have 

minkproduktion i Danmark. 

 

FODRING I SLUT MARTS OG INDTIL FØDSEL 

For at starte, hvor vi slap i sidste nyhedsbrev og her ved slutningen af parringerne, er det vigtigt 

allerede nu at have foderstrategien for øje gældende for resten af marts og april indtil fødsel. Efter endt 

parring, er det vigtigt, at tæverne kan tage på i vægt i hele drægtigheden. Ikke mindst for at sikre at 

mælkekirtlerne udvikler sig tilfredsstillende. Et godt billede herpå er, som før nævnt, at har man én 

spand foder at gøre godt med fra parring til fødsel, så bliver spanden tom inden fødsel, hvis man giver 

for meget foder i starten af drægtighedsperioden.                                                                                   

Det anbefales, at oprette vejehold i drægtighedsperioden. Dette for at sikre en positiv vægtudvikling 

under hele drægtigheden.  

Som vejret har været, har tæverne ikke haft behov for høje tildelinger under parringerne. Og hvis det 

stadig er lunt sidst i marts, så pas på med at fodre for hårdt her. Mange af jer har tendens til virkelig at 

fodre hårdt i implantationsperioden - der er INGEN belæg for, at det giver flere hvalpe.                        
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Så ja, det er korrekt, at tæverne skal fodres, så der er ro på farmen, men spar på ”krudtet” til efter 5. 

april. Så er det tid til at udvikle yvervæv og SÅ skal tæverne have godt med foder                          

MEN: hvad er ”godt med foder” - ”nok foder”- ”ikke for meget foder”….??? 

Vi er påpasselige med at skrive antal gram pr. tæve, men under implantationen kan følgende 

retningslinjer gives: ca. 275-290 kcal = 230-240 gr. (afhængigt af huld på tæverne). Dvs. er 

tæverne kommet godt og vel i huld 3 i parretid, så fodres i den lave ende; er de pæne og kun lige huld 

3, så kan de tåle lidt mere. Men kig på dyrene og hold dem i huld 3 i marts… 

 

Så kommer vi ind i april og til yvervæv anbefales minimum 225 kcal = ca. 190 gram (men vores 

erfaring er, at tæverne kan tåle mere for at blive fodret op til huld 4 før fødsel OG for at blive 

gode malkere). Så april er 4. måned = huld 4.  Igen kan vejehold være en stor hjælp for at se, at 

tæverne tager på stille og roligt. Talmæssigt set skal tæven tage det samme på de sidste 3 uger i 

drægtigheden, som i de første 5 uger gennem parring og implantation, så det giver mening at ”fodre 

på” i april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                             Kilde: Kopenhagen fur – Fur App 

 

 

 

Vi ønsker en vægtudvikling, hvor vi har en vægt til fødsel på ca. 90% af november vægt. 
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Igen har vores erfaring de sidste år været, at I er lidt ”bange” for at fodre ”for meget” i april måned. 

Den tæve, der er fodret godt, vil være god til at malke, og de seneste år har vores problemer i 

hvalpetiden netop været ”dårlige malkere” - så en for slank tæve kan blive et større problem end en, 

der er lidt for godt i stand! 

Det er en rigtig vigtig tid fodringsmæssigt I går i møde, så vurdér jeres tæver grundigt straks 

parringerne er ovre. 

Et kort huldbesøg her sidst i marts kan være en god idé, hvis I er usikre på huldet hos jeres tæver. Vi 

kommer gerne på besøg. Vi vil ikke give hånd, og vi melder selvfølgelig fra, hvis vi oplever sygdom 

hos os selv, ligesom vi regner med, at I melder fra. Det samme gælder til april ved vores 

besætningsbesøg. Veterinærdirektoratet har meldt ud, at rådgivningsbesøg i husdyrproduktionen skal 

holdes som sædvanligt. 

God fornøjelse og vi ser frem til hvalpetiden. 

 

 

Med venlig hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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