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Nyhedsbrev juni 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 

LVK Minkdyrlægerne går med forrest i dataopsamling på minkfarme 
I foråret gik vi i gang med at samle data for produktivitet op fra 15 farme med i alt knap 60.000 
avlstæver. Avlerne blev delt ind i to datagrupper – Nord og Syd.  
 
Avlerne fik stillet dataprogrammet Mink Vision til rådighed. Dagligt indtaster avlerne på en app 
antal kilo foder forbrugt og leveret, antal døde og aflivede tæver og hvalpe. Under fødselsperioden 
indtastede avlerne desuden, hvor mange kuld, som blev født pr. dag, antal mistede kuld samt 
hvalperesultat pr. parret tæve. I vækstperioden indtastes desuden løbende vejetal.  
 
Mink Vision giver mulighed for benchmarking 
Det er et ønske fra avlerne, at de indbyrdes skal kunne sammenligne deres resultater med 
hinanden. Netop ønsket om benchmarking er en af grundene til, at det er programmet Mink 
Vision, som blev valgt. Dette program giver nemlig, som en af de eneste på markedet, nogle 
unikke muligheder for at sammenligne en gruppe farme med hinanden, hvilket er en fordel for 
både os dyrlæger og for en gruppe af fortrolige avlere f.eks. en ERFA-gruppe. Derudover kan det 
give ejeren af flere farme et hurtigt overblik over udviklingen på de enkelte farme.  
Det er altid motiverede at se, om man kan følge med kollegaerne eller måske gør det bedre. 
 
Nedenfor er vist et mindre udpluk af de kurver og data, som avlerne med få klik kan se i deres 
Mink Vision program. Første figur viser hvalpedødelighed opgjort i forhold til antal avlstæver på 
farmene, efterfulgt af en figur, som viser foderforbrug på farmene i gruppen.  
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Hver søjle repræsenterer en farm. Søjlen er grøn, hvis dødeligheden er faldende/ eller 
foderforbruget er stigende, rød ved stigende dødelighed/ eller faldende foderforbrug. Ved en 
uændret tendens i dødelighed og foderforbrug er søjlen blå. 
 
Der er også muligheder for at analysere data fra en farm nærmere. Nedenfor vises eksempelvis 
hvalpedødelighed fra midt i maj til midt i juni (opgjort i forhold til antal avlstæver på farmen). Den 
røde kurve viser den gennemsnitlige hvalpedødelighed for alle danske avlere, som bruger Mink 
Vision, og det lilla område viser variationen i dødelighed fra de 25 % med lavest hvalpedødelighed 
til dem med højst dødelighed. Hvis der også var indtastet data for 2017 kunne man yderligere 
sammenligne sig selv med året før.  
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Kurven herunder viser en farms foderforbrug i det sidste halve år. Den røde kurve viser det 
gennemsnitlige foderforbrug for danske avlere, og det lilla område viser intervallet, hvor 50 % af 
farmene ligger indenfor med hensyn til foderforbrug.  
 

 
Til slut vises Gruppe Syds foderkurver i april og maj. Til vores møde den 31/5 blev foderkurverne 
fra hver enkelt avler diskuteret i forhold til, hvilke problemer, der havde været på farmen. Den 
mørklilla kurver viser den gennemsnitlige foderkurve for alle avlerne i gruppen.  

  
Vi er ikke i tvivl om, at et skærpet fokus på opsamling og brug af farmdata vil blive et stigende 
ønske i fremtiden. Både fra jer minkavlere, så I kan træffe nogle bedre beslutninger baseret på 
fakta i stedet for fornemmelser, men også af os rådgivere. Vores fælles mål er bedre produktivitet 
og driftsøkonomi på farmene – og det kan kun opnås ved større indsigt og viden! 
 
Med Venlig Hilsen 
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