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Nyhedsbrev juni 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 
En varm, speciel og - for flere af jer - frustrerende sæson er i fuld gang. Forsinkede fødsler, øgede 
goldprocenter og ikke mindst lige nu mange hvalpe med tarmbetændelser. Vi får mange opkald, 
især fra jer, som har været hårdt ramt af hvalpediarreer, om at hvalpedødeligheden er stigende, 
samt at medicinsk behandling ikke længere har effekt. Årsagen til den manglende virkning af 
medicin her sidst i maj er ofte, at hvalpene svækkes pga. sult og trøst, og ikke pga. infektioner. 
Måske fordi tæverne er begyndt at golde af, fordi hvalpene har været for svage til at opretholde 
mælkeproduktionen. Det ses især i kuld, hvor der tidligere har været problemer med diarreer.   
 
Hvis det er kørt skævt i maj med for mange små og svage hvalpe og dårlig mælkeydelse hos 
tæverne til følge, er det vigtigt at fodre flere gange dagligt med helt tyndt foder – gerne 3-4 daglige 
fodringer. Hvalpene bør have adgang til lindt foder fra tidlig morgen til sen aften. Hvis man har 
fodermixer på fodermaskinen, så lad den stå og ælte vand i foderet omkring 20-30 minutter inden 
fodring. Foderet skal være så lindt, at det lige kan hænge på redekassetrådet. Når det er så varmt 
som i år, er det kun en fordel, hvis der drypper lidt foder ned til hvalpene. På den måde kan 
hvalpene få en stor del af deres væskebehov dækket via foderet.  
 
Når hvalpene er omkring 30-32 dage, kan de bruge kaninvandere, hvis de ellers ikke er blevet for 
svage. Supplerende vand i eller ved redekassen anbefales til store kuld, hvor der ses tidlige tegn 
på væskemangel, såsom spytslikning eller for meget levnet foder. Flere og flere farme bruger 
forebyggende at sætte ekstra vand op til store kuld med over 6 hvalpe. Væskemangel kan nemlig 
hurtig blive kritisk for spæde dyr. Permanent hvalpevanding ses også på enkelte farme.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Spytslikning er et tegn på væskemangel 
 

 

Utrivelige hvalpe på over 30 dage, som med 
fordel kan samles i plejestationer.                                                      
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Svage hvalpe på omkring 28-30 dage kan samles i plejestationer. Jo yngre hvalpene er desto 
større arbejde, er det at passe dem i plejestationerne. De skal hjælpes til foder og vand flere 
gange dagligt fra tidlig morgen til sen aften, og hygiejnen skal holdes i top, ellers bliver 
dødeligheden for høj.    
 
Fravænningsdiarreer 
Vi anbefaler fortsat dagligt at se til kuldene for at finde tegn på virusdiarreer (fedtede hvalpe) især 
i de sentfødte kuld. Derudover skal de hvalpe, som vokser baglæns findes og sættes i 
plejestationer.  
 
Der kan også ses diarreer hos hvalpe over 30 dage, 
som æder godt. De får typisk et skummende yoghurt-
lignende hvid eller grønlig afføring (se billedet), hvilket 
kan skyldes vækst af sygdomsfremkaldende coli 
tarmbakterier. Hvis hvalpe mistrives og mister vækst, 
og der kun er tale om en mindre andel af kuldene, er 
det bedst at behandle disse kuld med injektionsmedicin 
og strø kartoffelmel i rederne. Hvis det drejer sig om en 
større andel af kuld med diarre og mistrivsel >10%, er 
det fornuftigt at kontakte dyrlægen omkring behandling. 
Vi anbefaler en resistensbestemmelse, så det rigtige 
antibiotikum om nødvendigt kan vælges.  

Fravænningsdiarre forebygges ved: 
Gradvis opstart på foder fra hvalpene 
er 28 dage gamle 
God hygiejne på fodertråd samt i rede 
og bur  
Dække hvalpene behov for vand. 
 
Hvis hvalpe mangler vand, får de 
større risiko for at udvikle tarm-

betændelser pga. et tyndere 
beskyttende slimlag over tarmcellerne 
(se figuren).   
  

                    Med Venlig Hilsen 

Figuren viser et tværsnit af tarmen. De blå kugler illustrerer 
det slimlag, som virker beskyttende mod indtrængende 
bakterier (de røde). Slimlaget bliver tyndere, hvis hvalpene 
mangler vand, og dermed øges risikoen for infektioner  

Nu er Ficam D kommet tilbage på markedet. Se vores sidste nyhedsbrev ang. 
krav om erklæring og logbog. Brug ikke Ficam D til hvalpe under 8 uger.  
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