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Nyhedsbrev april 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 

Ny dyrlæge hos LVK Minkdyrlægerne  

LVK minkteam byder velkommen til dyrlæge 

Sanne Tygesen Skønager. Sanne er nyuddannet 

dyrlæge og har skrevet speciale om minks 

tarmmikrobiota, og hvordan antibiotika påvirker 

denne. Inden studiet var Sanne 2 år på 

landbrugsskole. Sanne bor i Brørup med Niels, 

som er minkavler. Vi håber, at I alle vil tage godt 

imod Sanne.  

 

Nystartet LVK mink-datagruppe  

Ved LVK Minkdyrlægernes sommermøde sidste 

år opfordrede en af vores medlemmer os til at 

blive bedre til at opsamle og bruge data fra 

farmene i vores rådgivning.  

 

LVK Minkdyrlægerne har hen over efteråret og 

vinteren arbejdet videre med ideen, og vi har 

fundet et program, hvor data, såsom antal døde 

og aflivede mink samt leveret mængde foder, 

kan indtastes direkte på mobiltelefon eller 

computer. Programmet kan desuden bruges til 

benchmarking dvs. sammenligning af egen farms 

resultater med andre farmes resultater.  

 

For at teste, hvilke fordele avleren får af, at 

hans/hendes farmdata følges tæt af en dyrlæge 

og en fortrolig gruppe af avlere, har vi netop 

dannet den første datagruppe. Avlerne i gruppen 

skal hver dag indtaste antal døde og aflivede 

mink samt foderforbrug. I vinter og forår samt 

efterårsperioden indtastes desuden vejetal. 

Derudover skal der i gruppen blive enighed om, 

hvordan forskellige produktionsresultater såsom 

hvalperesultat skal opgøres, så tallene kan 

sammenlignes på tværs af farmene. LVK 

Minkdyrlægerne er tovholder for gruppen, og  

 

 

 

 

 

planen er, at gruppen mødes fire gange i løbet af 

hvalpe- og vækstsæsonen. 

Vi vil løbende holde jer orienteret om arbejdet i 

gruppen.  

 

 

 
LVK minkdatagruppe 

 

Pas på lopperne! 

Husk at få lavet en ekstra grundig indsats mod 

lopper nu inden hvalpene fødes. Således bør alle 

tæver flyttes til rene redekasser, som er pudret 

med loppemidler virksomt mod både voksne 

lopper og æg f.eks. en kombination af Loppex og 

Dimilin. Alle redekasser bør behandles mod 

lopper, også dem, hvor der ikke skal sidde en 

tæve.  

Vi havde håbet, at Ficam D havde været på 

markedet igen før hvalpeperioden, men det kan 

desværre først skaffes fra sidst i maj/ først i juni. 

Ellers henvises til vores bog om loppefore-

byggelse. Hvis der skulle være nogle af jer, som 

ikke har fået bogen endnu, så sig endelig til, så 

kan vi sende en til jer.  
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Vejehold og fodring   

Som beskrevet i nyhedsbrevet fra marts 

anbefales det fortsat at veje tæverne i løbet af 

drægtighedsperioden. Vi har hørt fra enkelte af 

jer, at I er bange for at stresse tæverne ved at 

veje dem. Vi mener dog, at værdien af at kunne 

styre farmens foderniveau ud fra vejeholdene bør 

vægtes tungere end de evt. få negative 

konsekvenser, som det kan indebære. Det er 

nemlig meget forskelligt farmene imellem, hvor 

høj foderstyrken skal være før tæverne er i 

positiv energibalance. Faktorer såsom 

temperatur, vindstyrke og retning, halindretning 

(åbne/lukkede haller) og læforhold spiller alt 

sammen ind på tævernes energibehov.   

 

Den perfekte redekasse 

Vores bud på pakning af en god rede til fødsel 

er: 

1) Molersten eller easy-brik til at reducere 

pladsen i redekassen 

2) Et fint lag strøelse til at lukke hullerne 

med f.eks. fintsnittet halm, easy-strø eller 

rapsstrøelse 

3) Halvlang eller lang halm til redebygning 

4) Et lag af halvlang eller lang halm hen 

over reden. Evt. en plade hen over reden  

 

Pas på fugt i redekassen 

Tænk altid over, at fugt skal kunne ventileres ud 

af reden. Især ved brug af easy-strø og/eller 

plade hen over reden skal I være ekstra 

opmærksomme på, om reden bliver fugtig. Også 

skærme eller fødeindsatser af plast kan hurtig 

blive fugtige. Så mærk løbende efter i reden – er 

redematerialet fugtig, skal det skiftes! Fugt er 

nemlig kilden til mange problemer hos både 

tæver og hvalpe i diegivningen både 

yverbetændelser og hvalpediarreer. Diverse 

smitstoffer elsker nemlig fugt! 

 

 

Tove Clausens kuldudjævnings forsøg 

Ud fra resultaterne i forsøget ser det ud til at 

være en god ide for hvalpenes overlevelse, at 

kuldudjævne ved over 10 hvalpe i kuldet, samt at 

fjerne hvalpene hos tæver, der har fået 1-2 

hvalpe. Nogle avlere har dog erfaring med, at 

tæver med små kuld kan bruges som plejemor, 

såfremt hun er sund og rask. Så vi mener, at man 

skal være varsom med ikke at golde for mange 

tæver med små kuld af, da man så mangler 

muligheder for afsætning af sulthvalpe senere i 

diegivningen. 

Forsøget viste endvidere, at det var bedst at flytte 

de største hvalpe i kuldet. De store hvalpe havde 

nemlig en ligeså god overlevelse, som tævens 

egne hvalpe.  

Det var bedst for kuldet, at tæven kun fik en 

hvalp ekstra. De bedste plejemødre var 2. 

årstæverne, hos disse var den bedste 

hvalpeoverlevelse. I forsøget blev der ikke 

fundet nogen forskel på, hvornår hvalpene blev 

flyttet indenfor de første 5. levedøgn.  

 

Til sidst vil vi gerne ønske jer en rigtig god 

hvalpesæson! Vi ses på farmene! 

 

 

Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  

mailto:lvk@lvk.dk

