
LIDT OM FODERSTRATEGI
OG HVALPETID

VELKOMMEN  TIL LVK MØDE



LIGE NU

▪ Vejehold?

▪ Fokus på hannernes huld og humør!

▪ Fokus på styring af tævernes vægttab

▪ ”Vores lille dropbox-program”



EKSEMPEL - HANKURVE



EKSEMPEL - HANKURVE



EKSEMPEL - HANKURVE



EKSEMPEL - TÆVEKURVE



EKSEMPEL - TÆVEKURVE



EKSEMPEL - TÆVEKURVE



PARRING

IMPLANTATION

FØDSEL

VÆKSTSÆSONEN  

Foderstrategi de næste par måneder



Udlånt af Børge Mundbjerg, Biovet
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20 
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UNDER PARRINGEN: CA. 215-230 KCAL
= 180-190 GR.

UNDER IMPLANTATIONEN: CA. 275-290 
KCAL = 230-240 GR. (AFHÆNGIGT AF 

HULD PÅ TÆVERNE)

TIL YVERVÆV: MIN. 225 KCAL = CA. 
190 GRAM ELLER MERE

(VED 120 KCAL/100 GR. FODER)

Lidt tal i kcal og gram:



HVORFOR ALLE DE TAL???!!!

▪ Det er vigtigt at tæven har det rigtige huld 
ved fødsel

▪ Fodring i drægtigheden er vigtig for at fødsler 
forløber lettest muligt

▪ Dilemmaet mellem mange hvalpe og lette 
fødsler (fede tæver)

▪ Fedtede hvalpe-problematikken

▪ ”En spand foder” fra parring til fødsel



Fodring af tæven

▪ 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 varer kun 4 timer



DER FODRES FOR HÅRDT I PARRETID
(OG I IMPLANTATIONEN) >>>

TÆVERNE KOMMER SIG FOR GODT I 
MARTS >>>

SÅ TRÆKKES DE I APRIL HVOR DE 
NETOP IKKE MÅ TABE SIG!!

FALDGRUBER



UDFODRING PÅ ”DET JÆVNE” I 
PARRETID

HUSK HULD 3 I MARTS OG HULD 4 I 
APRIL

JO MERE TÆVEN ÆDER OP MOD FØDSEL, 
JO MERE ÆDER KULDET I 

VÆKSTPERIODEN
KORREKT FODRING KAN FOREBYGGE 

MANGE PROBLEMER

FAKTA/GODE RÅD



REDEBYGNING

▪ Minkhvalpe fødes meget lidt udviklet

▪ Kan først selv regulere temperaturen når de 
er 3 uger gamle

▪ Meget afhængige af en god rede

▪ - og ikke mindst at tæven er velfungerende så 
den kan og vil holde hvalpene varme

▪ Derfor er det vigtigt at vi giver tæven 
optimale betingelser for at lave en god rede



Fakta om halm

▪ Forsøg fra Foulum i 2016 viste at tildeling af 
ekstra halm i vintermånederne (fra januar) 
gav flere hvalpe

▪ Specielt gjaldt det 1. års tæver

▪ ”Træner” tæverne til at bygge rede

▪ Generelt har jeg set flotte reder, hvor båndet 
er af og der tildeles meget halm i januar….

▪



REDEBYGNING

▪ Det er en fordel at bruge flere 
redebygningsmaterialer

▪ Det er vigtigt at hjørnerne  lukkes, således at 
der ikke er hvalpe der kommer i klemme

▪ Vigtigt at hvalpene samles i en ”fuglerede” i 
midten af kassen, sådan at tæven kan holde 
hvalpene varme



Redebygning - bund

▪ Fintsnittet halm

▪ Easy strø

▪ Raps alm

▪ Sand ( ”ko sand” )

▪ Træspåner ( Anbefales ikke i DK )



Rapshalm-forsøg 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

▪ Rapshalm giver en lavere redescore end byghalm



Sunde hvalpe er målet



Sten - indsatse

▪ Moler sten

▪ Easy brik ( tjek størrelsen )

▪ Træindsats

▪ Plastindsats

▪ Læskærm ( Plast )

▪ Sluser 



Redekassen

▪ Udover bundmateriale anvendes mindst en 
slags strøelse mere i kassen

▪ Byghalm er udbredt/halvlangt eller snittet

▪ Dernæst lægges der evt. halm på kassen

▪ Der strøs regelmæssigt efter behov

▪ Man kan med fordel strø ind i buret

▪ Plade over kassen i stedet for halm



Indsatse/plader



Den ”perfekte” redekasse

Molersten eller Easy brik til at reducere 
pladsen i kassen
En fin strøelse til at lukke hullerne og 
hjørnerne - halm, rapshalm eller easy-strø
Halvlangt eller langt halm til redebygning
Et lag af halvlangt /langt halm oven på 
kassen
Alternativt en plade



Kuldudjævning

▪ Forsøg fra ”Forsøgsfarmen” (Tove Clausen)

▪ 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 hvalpen flyttes 
inden for de første 5 levedøgn

▪ Store hvalpe har størst chance for at overleve



Den ”perfekte” kuldudjævning

▪ 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 tildeles hvalpe først

▪ Hvis man flytter hvalpe efter de er 5 dage 
gamle , flyttes de til et kuld, der er et par dage 
yngre



FLERE EMNER!!!

MANAGEMENT OMKRING FØDSLEN

▪ LOPPEFOREBYGGELSE

▪ FODRING EFTER FØDSLEN

▪ DISKUSSION OG       ? ? ? ?


