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Nyhedsbrev PÅSKE 2019 
LVK Minkdyrlægerne 

 
Påsken med familiesamvær og forår står for døren. Desværre er påsken i år placeret på et for minkavlere 

træls tidspunkt. Det er nu tæverne sættes på plads, og redekasser og bure gøres klar til fødslerne og de 

nyfødte hvalpe. 

 

Klargøring til fødsler og hvalpe 

 

Hvalpenet, sluser og diverse indsatser skal monteres og være på plads nu.  

 

Det er en god ide at tildele tæverne en håndfuld halm i buret før fødslerne, og altid en god ide når fødslen 

konstateres i gang. Nogle avlere bruger det tomme bur, som halm depot. De kan fyldes nu, og der spares 

tid senere. 

 

Brug tiden inden fødslerne starter med at få bragt alle de relevante hjælpemidler i orden og på plads. Der 

vil også være en god ide at få bestilt medicin, så I ikke op til næste weekend står uden behandlings 

mulighed. 

 

Kuvøsen skal rengøres, varmelegemet skal kontrolleres, og kuvøsen skal sættes ud, hvor der er brug for 

den. 

 

Selv om der et stykke tid til at diverse hvalpevandssystemer skal benyttes, så er det nu, der er tid til 

klargøring af disse. Vandflasker rengøres. Hvis der er etableret drikkenipler til hvalpe, skal anlæg med 

slanger og nipler efterses, og især vigtigt at få det tæt så der ikke kommer unødigt fugt og vand i 

redekasser.                                                                                                                                                       

I det hele taget vil det være en god ide at få hele vandsystemet renset og desinficeret nu inden 

hvalpetiden. Der kan benyttes CID2000 eller lignende produkter. Hvis I er i tvivl, hjælper vi gerne med at 

få vandet undersøgt. 

 

Mange varmekasser har stået uberørte hen siden sidste års brug. Få dem rengjort og desinficeret nu, så de 

er klar til brug. Ofte er der akut brug for disse, hvis der opstår problemer i hvalpetid. 

 

Disse forslag kan studeres på LVKs hjemmeside. Log ind med jeres kode og gå ind i Mink / 

Sygdomsleksikon / film. Her vil I kunne se forskellige forslag til praktisk udførelse. 

 

Det er også nu at loppe- og fluebekæmpelsen skal være planlagt og på plads. 

 

 

 

mailto:lvk@lvk.dk


 

 

Fynsvej 8 

9500 Hobro 
Tlf. 98520044 
E-mail: lvk@lvk.dk 

www.lvk.dk 

 
Minkdyrlæge 
Teamleder 
Peder Elbek  
M: 21715301 
Mail:pep@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 

Jan Kjeldsen 
M: 40768002 
Mail:jak@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 

Annette B. Bech 
M: 21715287 
Mail ab@lvk.dk 

 

 

Minkdyrlæge 
Tage Rødbro 
M: 30994624 
Mail:tr@lvk.dk 

 

    

Minkdyrlæge 
Magnus Højris 
M: 22717796 
Mail:mah@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 
Marianne Rom  
M: 21630512 
Mail: mr@lvk.dk 

 

 

 

Minkdyrlæge 

Karin Mundbjerg 
M: 21715291 
Mail:km@lvk.dk 

 

  

Minkdyrlæge 
Mette Gade 
M: 21715286 
Mail:mg@lvk.dk 

 

 

Minkdyrlæge 
Sanne Tygesen 
M: 21715303 

Mail:sts@lvk.dk 

 

 

Minkdyrlæge 
Mette Kragh 
M: 50693150 

Mail:mkj@lvk.dk 

 

 

 

Fodring op til fødsel og efter 

 

Faren ved overvægtige drægtige tæver er nævnt mange gange, og kan ikke pointeres nok. Tæver i rette 

huld ca. 88 -90 % af sorteringsvægt op til fødsel giver de færreste problemer. Så undgå at fodre for 

kraftigt nu, hold niveau på omkring 225 - 240 kcal pr tæve dagligt indtil fødsel. 

Efter fødsel skal tæverne have foder efter behov og ædelyst. Tæverne skal have tilbudt ca. 225 kcal, 

typisk er de oppe på samme fodring som før fødsel efter 5- 6 dage. Derefter skal de sættes op i foder 

efterhånden, som tæven efterspørger foder. Når tråden er fuldkommen slikket ren, kan fodermængde 

øges, men først når det er tilfældet. 

 

Hvis der ses tegn på langsomme, besværlige fødsler, kan foderrationen nedsættes i maks. 2 dage omkring 

27., 28. april. 

 

Tæver, der ikke æder 24- 48 timer efter fødsel, skal tilses og ofte behandles. Til disse tæver er 

smertestillende livgivende og redder mælkeproduktionen til hvalpene.  

Tæver, der ikke æder på 2. dagen, skal behandles med antibiotika og smertestillende. 

 

 

Tilbud om bakterie dyrkning og resistensbetemmelse 

 

Tilbuddet om at følge bakterieudviklingen og disses resistens gælder, og hvis I ønsker dette, bedes I 

henvende jer til jeres dyrlæge for at få tilsendt nødvendigt materiale og information. 

 

Der indsendes 6 svaberprøver hver uge i 5 uger fra ca. 8-9 maj til midt juni. Der dyrkes for bakterier og 

disses resistens bestemmes. Derved kan vi løbende følge effekten af jeres behandlinger. Det er dyrt og 

kan koste mange hvalpe, hvis behandlinger ikke har effekt. 

 

Undersøgelse med 6 prøver hver uge i 5 uger gennem hvalpetiden koster 4840 kr. 

 

Undersøgelse for tambetændelse (”Fedtede hvalpe”) ved udbrud blandt hvalpene i den akutte situation 

kan selvfølgelig lade sig gøre i hele hvalpetiden. LVKs laboratorie tager imod hver dag og kan også yde 

hjælp i weekenderne. Indsendelse sker efter aftale med jeres dyrlæge. 

 

 

LVK minkdyrlæger ønsker jer og jeres familier en glædelig påske og med håbet om en kommende 

god hvalpesæson. 

 
 

   Med Venlig Hilsen 

                                                       LVK Minkdyrlægerne  
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