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Rotter på minkfarme 



Hvordan ser man der er rotter 

på farmen 



Hvordan ser man der er rotter 

på farmen 



Hvordan ser man der er rotter 

på farmen 



Monitering af rotter 



Bekæmpelse af rotter 
Fælder eller gift 



Flæskeklanner 

• Flæskeklanner (Dermestes lardarius) er en bille, hvis larve har 

specialiseret sig i at udnytte rester af døde dyr.  

• Lægger sine æg på kadavere.  

• Kan i modsætning til f.eks. spyfluens larver udnytte tørre dele af 

kadaveret så som brusk, indtørret kød og hud mm. 

 



Flæskeklanner 

• Er kun aktive i 

sommerhalvåret.  

• Flæskeklannerlarverne 

lever typisk af 

foderrester f.eks. i 

redekassematerialet. De 

voksne ses flyvende 

rundt. 

 



Flæskeklanner 

Anretter skade på farmen, 

da larverne ved 

forpupning kan gnave sig 

ind i træværket   

 



Flæskeklanner 

Forebyggelse 

Øget hygiejne/fjernelse af foderrester 

nedsætter muligheden for ynglesteder for 

flæskeklanneren; kan medføre udskiftning af 

redemateriale 

Fangst i fælder ved fremkomsten i april/maj? 





Flæskeklanner 
Bekæmpelse  

Sprøjtning med sprøjtemidler eller forstøvningsmidler 

(har relativ ringe virkning når størstedelen af 

populationen er nede i redekasserne) 

Sprøjt mellem kl 16 – 19. Der er billerne mest 

aktive/mindst lyssky 

Midler med pyrethroider f.eks. permethrin må IKKE 

anvendes på grund af risiko for at udvikle resistens 



Fluer på minkfarme 

Flueproblemet skyldes næsten 

udelukkende den lille stueflue 

(Fannia canicularis) 



General flue livscyklus 

Den lille stueflues livscyklus er æg - 

tre larvestadier - puppe - voksen 

flue. 

Æggene lægges i den fugtige 

gødning. 

De to første larvestadier lever i den 

fugtige del af gødningen mens tredje 

larvestadie søger mod den tørrere del 

af gødningen/øverste sandlag under 

gødningen. 

Her forpupper larverne sig og herfra 

klækkes senere den voksne flue. 

Fannia canicularis larve 



General flue livscyklus 

Udvikling fra æg til voksen flue 

varer ca. 1 måned i sommerhalvåret. 

Første generation af fluer klækker 

synkront, ofte en varm dag i maj. 

Herefter spredt klækning indtil ca. 

august hvor der igen er en 

synkroniseret klækning. 

Fannia canicularis larve 



Adfærd 

I hallerne ses ofte store sværme af fluer under tagryggen, ved 

indgangsdøren eller andre steder hvor der er lysgennemgang.  

Fluerne sætter sig gerne på nedhængende genstande. 

I varmt vejr opholder fluerne sig gerne uden for hallerne. Herfra kan de 

søge indendørs i beboelser indenfor en radius af flere hundrede meter.  



Forebyggelse af flueproblemer 

Udmugning og renholdelse! 

Jvnf. Pelsdyrbekendtgørelsen (Drift 

af pelsdyrfarme - §7) anføres at der 

skal renses i, under og omkring 

burene mindst én gang om ugen 

(uanset opsamlingssystem for 

gødning). 

Ved gødningsrender: Anbefales at 

fjerne spildhalm under burene 

mindst én gang om måneden 

(sommer) eller hver anden måned 

(vinter). 



Forebyggelse af flueprolemer 

Sandlag på mindst 10 cm under burene som udskiftes mindst én gang om året 

(fra november – april måned). 

Overdækning af mødding vil nedsætte klækning af fluer herfra. 

Ugiftige klæbesnore/limsnore kan ophænges i hallerne. Skal udskiftes så tit 

det er nødvendigt (fyldes med fluer og/eller støver til) 



Kemisk bekæmpelse af fluer 

Midler der specifikt bekæmper fluelarverne 

(larvicider):  

Vanding med på steder hvor gødningen 

havner ved siden af renderne eller hvor 

indretningen vanskeliggør rensning. Midlet 

udvandes et par dage efter at halm og 

gødning er fjernet under burene. 

Bedste tidspunkter for anvendelsen af 

larvicid er i maj-juni og igen i august-

september. Den bedste effekt opnås ved to 

gentagne behandlinger med 14 dages 

mellemrum.  

Resistensrisiko. 



Kemisk bekæmpelse af fluer 

Bekæmpelse af voksne fluer:  

Smøremidler/ædegifte (sukker + fluegift): Smøres på stolper, redekasser, 

plader der ophænges over gangene og på vægge. Kan også påføres snore som 

hænges op. Findes også som færdige plader klar til montering.  

Er langtidsholdbare. Velegnede til at holde flueantallet nede gennem 

sommerhalvåret. Behandling fornyes normalt 1 gang om måneden. Lav risiko 

for resistens (lille areal + høj dosis). 



Kemisk bekæmpelse af fluer 

Bekæmpelse af voksne fluer:  

Forstøvningsmidler/aerosoler: Tågesprøjtes ud i luften. Kontaktgift. Har 

kun øjeblikkelig virkning/ingen langtidsvirkning. Kan kun bruges i stille vejr 

eller lukkede haller uden træk. Midlernes hurtige nedbrydning gør at der er 

lav risiko for resistens.  

Velegnede til akut opstået flueproblem på farmen eller i beboelse. Kun 

midler med pyrethrin må anvendes – altså lav risiko for resistens. 



Kemisk bekæmpelse af fluer 

Bekæmpelse af voksne fluer:  

Sprøjtemidler: Anvendes til behandling af overflader ved påsprøjtning med 

stor dråbestørrelse. Kontaktgift. Har langtidsvirkning men denne er afhængig 

af typen af overflade der behandles. Nedbrydes langsomt og bør derfor kun 

anvendes i begrænset omfang pga. risiko for resistensudvikling! 



Klager over fluer!  

 



Klager over fluer!  

Hvad gør jeg? 
• Gennemgå om alt er i orden 

rent miljømæssigt (se 

http://www.dpil.dk/dpil2005

/pdf/Retningslinier-

fluebekæmpelse-

pelsdyrfarme.pdf) 

 

• Bed om at der opsættes 

klisterplader til at fange 

fluer på hos klager og få 

tjekket om det er den lille 

stueflue der giver problemer 
Musca domestica Fannia canicularis 



Lopper på minkfarme  
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Hvad skal vi vide før vi bruger 

loppemidler? 
 

Virker det? 

 

Kan det bruges på nyfødte hvalpe? 

 

Kan det bruges på gravide tæver ? 

 

Nemt at anvende? 

 

Hvad koster det per dyr?  

 



Midler mod lopper 
Brug af insektgifte ved behandling af  

 

• Til behandling af minkene 

• Materialet i redekassen 

• Kommes i foder 

 

 

Problemer: 

• Resistens mod insektgiften 

• Giftighed overfor mink/hvalpe 

• Forkert dosering ved behandling 

• Mindsket effect af behandling (på sugende overflader) 

 

 



Bekæmpelsesstrategier 

Forebyggelse: 

 

Loppernes æg, larver og kokoner er i 

redehalmen. Derfor - skift halm så ofte 

som muligt! 

 

Problem for avleren: Det tager tid/koster 

penge 

 



Farm management 

Behandling af dyr: :  

Dyp eller sprøjt hvert dyr ved flytning 

 

Pudderbehandling af redekasse: 

Anvend pudder hver måned i redekassen 

 

Undgå lopperne under buret: Fjern halm 

under redekasser og bure 

 

 

 



Pelsning og samling af 
avlsdyr 

(nov. – dec.) 

Parring 
(ca. 1. marts) 

Udsætning af tæver 

(15. – 20. april) Fødsel  
(slut april/primo maj) 

Flytning af hvalpe 

(ca. 1. juli) 

• Hvalpetjek 

• Hvis der er lopper → Behandling af redekasser 

• I nypakkede af redekasser 

• Behandling af dyr eller redekasser 

• I nypakkede redekasser 

• Behandling af dyr eller redekasser 

• Alle redekasser tømmes 

• Avlsdyr i nypakkede reder 

• Behandling af avlsdyr ved samling 

 

VINTER EFTERÅR 

SOMMER 

FORÅR 

Ingen opformering af 

lopper om vinteren.  

•Behandling af avlsdyr 

 



Spørgsmål? 



Interview med hver 10. minkfarm 

Skadedyr 
Procent af farme med forekomst "hvert" 

eller "hvert andet" år 

Flæskeklanner 77% 

Uønskede fugle 73% 

Mus 44% 

Lille stueflue 43% 

Lopper 34% 

Rotter 21% 

Vilde katte 15% 

Ræve 2% 

Skadedyr på minkfarme 


