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Hvalpens første 10 dage



Hvalpens første 10 dage

• Det er vigtigt at tæven har den rigtige huld 

ved fødsel

• Fodring i drægtigheden er vigtig for at 

fødsler forløber let

• Dilemmaet mellem mange hvalpe og lette 

fødsler

• Undgå for fede tæver

• En spand foder fra parring til fødsel



Udlånt af Børge Mundbjerg, Biovet
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Foderplan Støvring Mink 2017 

Fra flushing tl og med fødsel 

Avls resultat 2017 optalt ca. den 20/5 

Brun: 6,6  

Mahochny 6,8 

Pearl 6,0 

Hvid 5,7 

g. foder pr dyr pr. dag. Holstebro Fodercentral 

Flushing Start  100 g i 4 dage 

Flushing slut  500 gi 4 dage 

Parring  160 – 170 g pr dag 

Efter parring 18 – 20 / 3 260 – 280 g pr dage 

Efter implantation 5-8/ 4 ca. 220 g pr dag 

Start fødsel  180 – 200 g pr dag 



• Vigtigt at tæverne ikke taber sig i 

drægtigheden

• Sikre at mælkekirtlerne udvikler sig 

optimalt

• Evt. trække dem i foder hvis de er blevet 

for inaktive ( 2 dage omkring 22/4 )

• Ro omkring fødslerne

• En optimal fødsel vare kun 4 timer



Helt nyfødte hvalpe



Rede bygning

• Mink hvalpe fødes meget lidt udviklet

• Kan først selv regulere temperaturen når 

de er 3 uger gammel

• Afhængig af en god rede

• Og ikke mindst at tæven er velfungerende 

så den kan holde hvalpene varme

• Derfor er det vigtigt at vi give tæven 

optimale betingelser for at lave en god 

rede



Halm forsøg

• Forsøg fra Foulum i 2016 viste at tildeling 

af ekstra halm i vinter månederne gav flere 

hvalpe

• Specielt for første års hun minkene

• Træner dyrene til at bygge rede

• Generelt er jeg meget glad for at bruge 

meget halm



Pakningen af redekassen

• Det er en fordel at bruge flere 

redebygningsmaterialer

• Det er vigtigt, at man lukker hjørnerne  

sådan, at der ikke er hvalpe der kommer i 

klemme

• Vigtigt at hvalpene samles i en ”fuglerede” 

i midten af kassen, sådan at hun minken 

kan holde hvalpene varme



Bund materiale

• Fint snittet halm

• Easy strø

• Raps halm

• Sand ( ”ko sand” )

• Træspåner ( Anbefales ikke i DK )



Raps halm

• Brugt en del i visse dele af landet i flere år 

( Esbjerg )

• Anvendes snittet

• Bruges primært til lukke hulerne i føde 

kassen

• Skulle på grund sin struktur have god 

isolerings evne

• Skulle have en god suge evne



Forsøg med rapsstrøelse 2017 

• Forsøg lavet på 204 tæver 

• Et interessant resultat fra dette 
studie er, at der på dag 7 efter 
fødsel er en signifikant forskel i 
kuldvægten mellem de to grupper, 
hvormed kuldvægten for hvalpene 
opfostret af tæver med adgang til 
rapshalm er signifikant højere end 
hos byghalmsgruppen

• Typen af redemateriale havde dog 
ingen betydning for hvalpetab og 
hvalpeantal

• Giver en lavere redescorre end 
byghalm



Sten / Indsats

• Moler sten

• Easy brik ( tjek størrelsen )

• Træindsats

• Plastindsats

• Læskærm ( Plast )

• Sluser 



Øvrige strøelse

• Udover bund materiale anvendes mindst 

et slags strøelse mere i kassen

• Halvlang byghalm er min favorit

• Dernæst lægges der evt. halm på kassen

• Der strøs regelmæssigt efter behov.

• Kan med fordel strø ind i buret

• Mange har forsøgt sig med en plade over 

kassen



Cementsten



Træklods



Alternativ løsning



Eksempel på plade



En alternativ løsning



En alternativ løsning



Dybstrøelse !!













Den perfekte redekasse

• Molersten eller easy brik Til at reducere 

pladsen i kassen

• Et fint strøelse til at lukke hullerne og 

hjørnerne. ( Halm, raps halm eller easy

strø )

• Halvlangt eller langt halm til rede bygning

• Et lag af halv langt /halm oven på kassen

• Alternativ en plade



Management ved fødsel

• Vigtigt at have faste rutiner

• Det er vigtigt at have bemandingen på 

plads i god tid

• Instruere personalet grundigt så de ved, 

hvornår de skal reagere

• Lav evt SOP´er inden sæsonen

• Laves evt. på flere sprog



• Det kan diskuteres hvornår man skal gå i 

kassen

• Men det er vigtigt tæven får ro til at gøre 

fødslen færdig

• Hver opmærksom på om hun minken 

begynder at æde. Skal have taget foder på 

anden dagen



Kuldudjævning

Tove´s forsøg 2017
• Store hvalpe der flyttes har lige så stor 

chance for at overleve, som dem der bliver 

i kuldet

• Der skal kun tildeles en ekstra hvalp pr. 

tæve

• Det er lige meget, hvornår de flyttes inden 

for de første 5 levedøgn

• Store hvalpe har størst chance for at 

overleve



Den perfekte kuld udjævning

• Der kuld udjævnes til 8 for  1. års tæver og 

9 for gamle tæver

• Der tildeles - hvis muligt - kun 1 ekstra 

hvalp pr. tæve

• De gamle tæver fyldes op først

• Hvis man flytter hvalpe efter de er 5 dage 

gamle , flyttes de til et kuld, der er et par 

dage yngre



Loppe forebyggelse

• Husk at farmen skal 

være fri for lopper 

undr fødsel

• Det kan koste mange 

hvalpe

• Se LVK’s

loppeforebyggelses-

mappe



Fodring efter fødsel

• Det er vigtigt for hvalpenes trivsel, at hun 

minken kommer godt i gang efter fødsel

• Hun skal tilbydes foder så hurtigt som 

muligt, hvis den efter spørger det

• Start ikke for lavt

– 180 – 200 g foder ved 130 kcal. / 100 g foder

• Øg fodermængden efterhånden som det 

efterspørges 



Tak for opmærksomheden

Håber at alle får en god hvalpe 

sæson


