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Nyhedsbrev april 2019 
LVK Minkdyrlægerne 
 

God parringssæson og udsolgt på marts-auktionen 

Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået fra vores medlemmer, forløb parringsæsonen ganske fint 

på langt de fleste farme. Årsagen er nok, at klimaet artede sig noget mere gavnligt for os i år 

med en forholdsvis mild vinter før og under parringerne. Således fik I gode muligheder for at 

lave en god huldstyring af dyrene hen over vinteren og en god flushing af tæverne.   

 

Det var også med stor lettelse, at vi kunne følge marts-auktionen, hvor opkøberne viste større 

købelyst, hvilket resulterede i 100 % salg. Godt nok stadig til priser under fremstillingspris, men 

mon ikke også dette retter sig i positiv retning i løbet af 2019/20, når udbuddet af skind falder 

kraftigt? 

 

God flushing, gode parringer og større købelyst gør, at vi ser frem til den kommende 

hvalpesæson med større optimisme!  

 

Fødselsforberedelse – huld og fodring  

Snart er implantationsperioden ovre, herefter starter den 

egentlige drægtighed, som varer ca. 30 dage. I den periode 

er det ofte nødvendigt at reducere foderstyrken for at undgå 

for fede tæver til fødsel.  

 

En forudsætning for at ramme den rigtige vægtudvikling og 

huld til fødsel er, at fodermaskinen bliver kalibreret jævnligt 

– gerne 2-3 gange om ugen. Vi har oplevet, at det er en 

hyppig fejl, at der enten udfodres mere eller mindre, end 

man regner med. Derfor anbefaler vi, at I udover 

regelmæssige kalibreringer af fodermaskinen, også 

udregner, hvor meget foder der bestilles pr. tæve pr. dag.   

 

I drægtigheden må der ikke fodres for kraftigt, men heller 

ikke fodres under tævernes vedligeholdelses behov, som ligger på ca. 225 kcal/dag. Tævernes 

behov til vedligehold kan variere, således er fede tæver mere fodereffektive og kan godt fodres 

lidt svagere. Modsat gælder for slanke tæver, som skal have ekstra foder.  
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Tævernes adfærd fortæller, om tæverne er i negativ eller 

positiv energibalance. Derfor kan det anbefales at kigge på 

tævernes adfærd 1-2 timer før fodring. Målet er, at tæverne er 

nysgerrige og kigger op, når man laver lidt uro. Hvis de farer 

ud af reden og har meget hurtige bevægelser, tyder det på, at 

de er i negativ energibalance og skal have mere foder. Hvis 

de derimod bliver liggende i reden, bør de reduceres lidt i 

foder.  

 

Hvis I har vejehold, vil en tilvækst på ca. 7-10 g pr. dag være 

passende under drægtigheden for en tæve i middel huld (huld 

3) i begyndelsen af april. Tæverne anbefales at veje maks.  

90 % af deres novembervægt den 20. april eller være i et lille 

huld 4 (se foto til højre).  

 

Vi, LVK Minkdyrlæger, vil især advare imod for fede tæver til fødsel. En fed tæve har nemlig en 

længere fødsel, hvilket giver flere dødfødte hvalpe og et højere hvalpetab. Derudover har fede 

tæver sværere ved at komme i gang med at give mælk.  

 

Konklusioner fra speciale af agronom Liff Løkke Eliza Nielsen 

I et netop afsluttet speciale fandt agronom-studerende Liff Løkke Eliza Nielsen en svag negativ 

sammenhæng mellem høj novembervægt (2410-3000 g) og antal fødte hvalpe. Liff kunne 

derimod ikke påvise nogen sammenhæng mellem en svag (< 30 %) og kraftig (> 50 %) 

vinterslankning og hvalperesultatet. Hun fandt heller ingen effekt af vægtøgning af tæverne 

under flushing på hvalpeantallet, hvilket ellers er vist i andre forsøg. Liff kunne dog påvise, at 

det er negativt, hvis tæverne taber sig i løbet af drægtigheden (den 3/4-24/4). I forsøget tabte 29 

tæver sig mellem 0-170 g. De tæver fik færre hvalpe (6,2 mod 8,0), og der var flere golde i den 

gruppe af tæver (21 % mod 7 %) i forhold til den gruppe af tæver, som tog mest på (180-330 g). 

 

I forsøget var der forholdsvis få tæver i grupperne (mellem 27-48 tæver), hvilket kan forklare, at 

der ikke kunne påvises flere signifikante forskelle. Så indtil videre ændres ikke på de gældende 

anbefalinger.  

   Med Venlig Hilsen 

                                                       LVK Minkdyrlægerne  

Fotos: KF 
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