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Nyhedsbrev maj 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 
Fødslerne lod vente på sig i år 
Langt de fleste af jer har oplevet en større andel sent fødte hvalpe i år. Det gælder også farme, 
som har brugt lys under implantationsperioden. Her halvvejs i maj bliver der fortsat født nye kuld 
på farmene.  
Erfaringer fra tidligere år viser, at problemer med dårlige trivsel og diarreer ofte begynder i de 
sent fødte kuld. I år anbefales ekstra fokus på den relativ store gruppe af hvalpe, som er født sent 
dvs. efter den 3.-5. maj.  
Pas på ikke at fodre tæverne, som har født sent, for kraftigt, hvilket ofte resulterer i fede tæver, 
som malker dårligt. De sent fødte hvalpe bør heller ikke fodres nede på redekasselåget før de er 
4 uger gamle, da det øger risikoen for coli diarreer, da hvalpenes mavetarmkanal ikke er 
tilstrækkelig modent til at kunne omsætte foderet. Flere avlere samler de sent fødte kuld, i et hus 
der stod tomt inden, således at de nemmere kan have andre rutiner for de kuld mht. fodring, 
vanding, hvalpenet, sluser osv. 
 
Hvalpediarreer/ fedtede hvalpe 
Pinsen står for døren, og desværre er den på minkfarme ofte forbundet med travlhed pga. 
hvalpediarreer. På nogle farme er problemerne med hvalpediarreer allerede begyndt.  
Vi ved at hvalpediarreer oftere er at problem hos 1. årstæver end ældre tæver. Årsagen er 
formentlig, at de ældre tæver giver en bedre beskyttelse videre til deres hvalpe mod de virus, som 
er indblandet i hvalpediarreerne nemlig Astro- og Calicivirus.  
 
På langt de fleste farme findes de virus og bakterier, 
som kan give hvalpediarreer allerede i miljøet. Hvis 
man holder tæven og hvalpene robuste og gør 
betingelserne dårlige for smitstofferne, så kan hvalpe 
og tæves immunsystem holde infektionerne nede.   
 
På den positive vægtskål vejer et tørt og lunt nærmiljø 
i redekassen og god hygiejne i buret tungt. I år, hvor 
maj indtil videre har været varm, bør der laves mere 
luft i redekasserne og fjernes sluser tidligere end år 
med en kold maj. Derudover er det fortsat vigtigt at 
have fokus på at få behandlet tæver med 
yverbetændelser tidligt i sygdomsforløbet. Gerne 
både med antibiotika og smertelindrende medicin. 
Ved diarre hos hvalpe er det hvalpene, som skal 
behandles med antibiotika.  
Tal med dyrlægen om evt. bakterie dyrkning og resistensbestemmelse. 

Rask  Syg  

God hygiejne i bur 

Frisk vand og foder 
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På den negative vægtskål vejer fugtige redekasser, beskidte hvalpenet og ubehandlede 
infektioner tungt, samt formentlig både en for svag eller for kraftig fodring.  
Der er nu en SOP for "fedtede" hvalpe (hvalpediarreer) på LVK’s kundeportal under avler-mink 
og rådgivningsværktøjer/vejledninger både i word og PDF-format.  
 
Fodring i maj 
Vi hører ofte fra jer, at en for kraftig fodring i maj giver hvalpediarreer og yverbetændelser hos 
tæverne. Dette har dog ikke kunne eftervises i forsøg. Derimod har Julie Melsted Birchs forsøg, 
fra 2015 på 30 farme, vist at en for restriktiv fodring i den sidste del af drægtighedsperioden øger 
risikoen for hvalpediarreer. Dyrlæge Børge Mundbjerg fra Biovet har også kigget en del på 
foderkurver fra farme med og uden problemer i maj. Børge Mundbjerg så en tendens til at 
problemfarme fodrer stærkt i marts og svagt i slutningen af april. Derudover så han, at fodring 
med et niveau væsentligt under fodercentralens gennemsnit i perioden efter fødsel er en risiko. 
 
Vi fraråder, at lade frygten for hvalpediarreer, få jer til at fodre så restriktivt, at hvalpene bliver for 
små, og tæverne begynder at golde af for tidligt. På den anden side skal tæverne heller ikke øges 
for stærkt i foderstyrke, især ikke tæver, som har født sent eller har små kuld. Det handler således 
om at finde den gyldne middelvej. Her kan tommelfingerreglen om, at farmens gennemsnitlige 
foderforbrug bør stige med ca. 4 % om dagen frem til den 21/5 og herefter 3 % pr. dag, bruges. 
Se kurven nedenfor, som også kan findes på Farmcockpit. 
 

 
 
Med Venlig Hilsen 

  

mailto:lvk@lvk.dk

