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7000 hanner – 3300 parringer 

Den 13-21/12 

Den 6-13/1 

Den 13-19/2 

Den 12-16/3 før 

omparring 



Hanner  
• Anbefalet huld udvikling fra 

december til marts: 
       3 (midt dec) – 2 (først jan) – 2 + (midt i feb) – 3 (før 
omparring – dvs. 3+ før parring)  

 



Tæver  

• Anbefalet huldvurdering 

2 + (fra sidst i jan til før flushing) 

3 (efter omparring) 

4 (før fødsel) 

 

• God flushing væsentlig (potentiale op til 1 hvalp, 20 kr. pr. skind) 

 

• Ensartet huld - ydergrupperne skal minimeres  

 

• Huldstigning igennem drægtighedsperioden  

 



Eksempel fra avler – 
huldvurdering 26/2 2018  

Hal Type For 

tynd 

Optimal  For 

tyk 

konklusion Anbefaling fodring 

frem til den 20. marts  

Gold %  

8 Brown 19 % 57 % 24 % Var meget uens ved 

levering  

Flushing 4 dage 450 

gram, derefter 180-

200 gram 

 22 

25 Brown 34 % 66 % 0 % Meget tynde og meget 

aktive  

Flushing min 5 dage 

450 gram, og fodring 

efter ædelyst indtil 

tæverne opnår huld 

2,5 og de er rolige. 

Fodertildeling ca. 230 

gram  

  

  

  8 

20 Brown 2 % 95 % 3 % Meget ensartet i huld  Flushing 4 dage 450 

gram, derefter 180-

200 gram 

  

   6 



En spand foder fra parringsstart til 
fødsel 

Periode  Datoer  
Kcal/tæve/da

g 
g/tæve/dag Huld  

Flushing  28/2-3/3 480-500 400-500 2 

Parring  4/3-23/3 215-230 180-190 2-3 

Implantation  24/3-7/4 270-300 225-250 3-3+ 

Drægtighed  8/4-22/4 225 190  3+- 4 



Alderssammensætning  



Alderssammensætning 

• Hvalpe fra gl.tæver  

– Bedre sundhed 

– Færre problemer med diarreer 

– Bliver større pga. bedre mælkeproduktion  

 

• Optimal alderssammensætning på en minkfarm?! 

– Hvis god sundhed prioriteres = mange ældre tæver 
(60% ??) 

– Hvis bedst avlsfremgang prioriteres = mange unge 
tæver   



Klemmer ved ‘fedtede’ kuld. Unge tæver i 
højre side og ældre tæver i venstre side 



Avl for robuste dyr 
• Fjern sarte farvetyper (mahogany, safir, scanblack …?)  
 
• Krydsninger  

– Pt. er der ingen prisforskel mellem typerne og 
V2 straffes ikke længere i mutationer 

– Giver mulighed for større andel Demi i 2019 og 
evt. 3-partskrydsninger i 2020, hvis ikke der sker 
ændringer i købernes handlemønster 

 
• Fordele ved krydsningsavl 

– Krydsningsfrodighed – størst i 2. generation  
• flere og sundere hvalpe, flere prod. Skind  

– Måske færre arbejdstimer og mindre medicin? 
 

• Ulemper ved krydsningsavl 
– Langsomligt 
– Zoologisk have  
– Risiko for nedgang i størrelse og kvalitet 
– Uønskede aftegn  
– Tid på at holde styr på krydsningerne  

 



Krydsningsavl – kræver omtanke  

• Kræver planlægning og gennemgang af sine typer en efter en 
 

• Pas på f.eks. At få krydset hvide ind i Brown, hvis de ikke er store 
nok  
 

• Undgå at krydse typer med dårlig frugtbarhed ind i andre typer 
– Bedre at sætte den pågældende faretype ud  

 
• Undgå at krydse langhårede typer med Brown, hvor de helst skal 

være V2 
 

• Pas på med renhed – især i de blå typer  



FENP 



Fjern overfede dyr fra avlen! 



www.landbrugsindberetning.dk  

http://www.landbrugsindberetning.dk/




Case: Hvalpesyge i Ulfborg – aug 18 
• 4000 tæver 

• Rutinebesøg den 30/8 

• Symptomer på influenza 
hos især hvide mink 

• En død mink blev 
obduceret 

– Lungebetændelse 

• Indsendelse til DTU 

– Diagnose efter 4 dage 



Case: Hvalpesyge i Ulfborg – aug 18 

Opfølgende besøg en uge efter diagnose  



Case: Hvalpesyge i Ulfborg – aug 18 



Case: Hvalpesyge i Ulfborg – aug 18 

• Alle minkene på både hovedfarm og 
sommerfarm vaccineres på 2-3 dage 

• Flere nabofarme vælger ligeledes at vaccinere 

• Dødeligheden stiger ikke nævneværdigt  

– Kun let forøget hen til pelsning  

• Umiddelbart normal størrelse til november 

• Konsekvenser for skindkvalitet?  

 

 



Case: Hvalpesyge Skive – Jan 19 

• Tilkaldes d. 14/1 pga. øget dødelighed  

– 20-25 tæver over 14 dage ud af 1500 tæver 

• Ved ejerobduktioner mistanke til 
blærebetændelse pga. spændt urinblære 

• Akut dødsfald med klart flåd ud af munden  

– Mistanke til kramper  

• Nabofarm med hvalpesyge (2 km i luftlinje)  

• Minkene er vaccineret først i december 



Case: Hvalpesyge Skive – Jan 19 

• Efter 2 dage diagnose fra DTU 

 

 

 

 

• Alle dyrene blev revaccineret med ren 
hvalpesyge vaccine  

• Salg af avlsdyr frarådes/ er dog ikke forbudt!  


