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Nyhedsbrev juni 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 
Ammoniumklorid eller ej? 
Så er det atter blevet Grundlovsdag og tid til at tænke på forebyggelse af urinvejsinfektioner og -
sten. Begge lidelser ses på billederne nedenfor.  
 

 
 
Urinvejsinfektioner viser sig forskelligt hos hun- og hanhvalpe pga. anatomiske forskelle. 
Hunhvalpes korte og bredde urinrør gør det lettere for miljøbakterier at give blærebetændelser 
end hos hanhvalpe, som har en lang og snæver urinrør. Den brede urinrør hos hunhvalpe tillader 
samtidig at mindre urinsten kan passage ud med urinen, hvilket ikke er muligt hos hanhvalpe, 
hvor selv mindre urinsten let kiler sig fast. Dette medfører, at urinrøret bliver blokeret, hvilket er 
meget pinefuldt! Det er ofte pæne hanhvalpe med en stor foderoptagelse, som rammes af 
blæresten.  
 
Forebyggelsen af urinvejsinfektioner og -sten består i at holde pH i urinen lav. Her er det vigtigt 
at sørge for en god vandforsyning og vandkvalitet. Er man i tvivl om vandkvaliteten er i orden, 
kan der sendes prøver til Pelsdyrlaboratoriet i Holstebro. En anden vigtig parameter er at undgå 
presfodring af minkene. Dyrene har godt af en daglig tomgangsperiode på minimum 4-6 timer.  
Endelig kan urin-pH sænkes ved at tilsætte ammoniumklorid til foderet fra begyndelsen af juni. Vi 
anbefaler, at der dagligt tilsættes 2 kg ammoniumklorid pr. 1000 kg foder. Det foder, som er 
iblandet ammoniumklorid skal helst ikke stå over til dagen efter, da det kan give smagsændringer, 
og dermed nedsat appetit hos minkene. Flere af jer synes, at det er lettere at bruge flydende 
ammoniumklorid, da det kan blandes i foderet via vanddosereren. Her skal I være opmærksom 
på doseringen. Vitfoss sælger en 20 % opløsning, hvor der skal bruges 10 liter pr. 1000 kg foder, 
og Provia sælger en 25 % opløsning, hvor der skal bruges 8 liter pr. 1000 kg foder.  
Hvorvidt I skal bruge ammoniumklorid eller ej har vi ikke et entydigt svar på, men hvis I sidste år 
havde problemer med blærebetændelser og – sten, så vil det være en god ide. Samtidig skal vi 
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huske på, hvor pinefuldt det er for hanhvalpe at dø af urinsten. Så en effektiv forebyggelse af 
urinvejsinfektioner øger også velfærden på farmen.   
Vi har hørt fra enkelte af jer, at I er bange for at ammoniumklorid koster størrelse på minkene. 
Det kan vi godt afvise, da vi kender flere avlere, som er gået frem i størrelse samtidig med, at der 
er brugt ammoniumklorid i foderet fra juni.   
 
Delvis fravænning øger velfærden men kræver omtanke!  
For snart nogle år tilbage lavede dyrlæge Tove Clausen 
fra forsøgsfarmen et forsøg, hvor hun viste en 
reducerende effekt af at dele store kuld, når hvalpene 
var 42 dage gamle, på antallet af bidskader. Siden har 
flere af jer praktiseret dette, og mange har set en positiv 
indvirkning på hvalpenes velfærd i form af færre bid- og 
sutteskader på øre, hals og skulder. Måske pga. mindre 
konkurrence mellem hvalpene om vand og foder, når de 
største hvalpe bliver fravænnet. I store kuld på over 6 
hvalpe er der en tendens til, at store hanhvalpe 
dominerer de mindre hunhvalpe. Med det resultat, at 
hunhvalpene får flere bidskader, og måske bliver de for 
små, da hanhvalpene holder dem fra foderet? I bruger 
mange forskellige fremgangsmåder, når kuldene deles, 
men princippet er, at de mindste hvalpe bør blive hos 
moderen, og de store hvalpe fravænnes. 
 
Vi har desværre også set, at delvis fravænning kan 
nedsætte velfærden for hvalpene, hvis ikke det for hvert 
eneste kuld kritisk vurderes, dels om hvalpene er 
robuste og store nok til at blive delt. Kuld, som er 
bagefter i størrelse, bør således ikke deles, da det kan medføre stigende dødelighed 
efterfølgende. For det andet bør der holdes ekstra øje med om de hvalpe, som bliver taget fra 
moderen, kan finde vandet. Nogle gange kan man blive overrasket over, at selv store hvalpe ikke 
har lært at bruge vandventilen bagest i buret. Måske især, hvis de har vænnet sig til at bruge en 
kaninvander eller automatisk hvalpevanding, før de blev delt.  For at undgå at hvalpene komme 
til at fryse efter en delvis fravænning, bør der aldrig fravænnes mindre end fire hvalpe.  
 
 

Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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