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Nyhedsbrev juni 2016 
LVK Minkdyrlægerne 
 

Blæresten: 

Mange avlere ringer i disse dage for at forhøre sig 
om mulighederne for at forebygge dannelsen af 
blæresten hos minkhvalpene. Der var generelt 
mange farme med dette problem sidste år – og 
forebyggelse skal startes i tide for, at det har den 
ønskede effekt. Det er fra slutningen af juni (ca. 
den 20.) at forebyggelse mod blæresten bør 
igangsættes.  
 
I kan genkende urinvejslidelser, når dyrene 
obduceres ved at blæren ofte er udspilet og 
urinfyldt med blødninger i blærevæggen. Når 
blæren skæres op findes der blod- og/eller 
pustilblandet urin samt ofte blæresten af forskellig 
størrelse. 
  

 
 
Årsagen til blæresten kan findes i både 
fodringssammensætning, væskebalance og genetik. 
Er foderet ”basisk”, dvs. med højt pH, og er pH i 
urinen større end 6,8, kan der dannes sten. 
Genetisk er nogle mink disponerede for at få 
blæresten, og derfor ses problemet på nogle farme 
år efter år. På disse farme skal der forebygges, da 
behandling ofte ikke er mulig, når stenene først er 
dannet. 
 

Ammoniumklorid (NH4Cl) kan benyttes til at 
forsure foderet og derved sænke pH i urinen og 
forbygge stendannelse. Ammonuiumklorid 
tilsættes i dens rene form (pulver) en daglig dosis 
på 0,2 % (2 kg pr 1000kg foder) eller hver anden 
dag i en dosis på 0,35 % (3,5 kg pr 1000kg foder). 
Det kan også købes i en opløsning på 20 % (Fra 
Vitfoss/dlg). Her svarer 5 liter til 1 kg ren 
ammonuiumklorid.  
 
Ved daglig iblanding i forbindelse med fodring 
opleves normalt ingen ændring i smagelighed, og 
erfaring fra mange avlere fortæller, at der ikke 
opleves påvirkning af ædelysten. Nogle 
fodercentraler har ammoniumklorid (NH4Cl) på 
lager til afhentning ellers ret forespørgsel hos Agro 
Korn, DLG eller lignende. Apoteket er ofte det 
dyreste sted at købe det. 
 

 
 
Husk at optimere vandtildelingen ved at checke 
ventiler, blande så meget vand i foderet som mulig 
og udfodre flere gange dagligt. Jo mere vand der 
kommer igennem hvalpene – jo bedre i forhold til 
at undgå blærestendannelse. Derfor kan tildeling af 
ekstra vand være en god ide. Ud over forebyggelse 
af blæresten kan ekstra vand også forebygge 
dehydrering og mistrivsel samt bidskader på 
hvalpene især i hoved og nakkeregion (se sidste 
nyhedsbrev).  
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