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Den sibiriske kulde under flushingen gav en del 

ekstra arbejde, da foderet meget hurtigt frøs. Et 

par fodercentraler valgte at øge energiindholdet i 

foderet til 140 kcal/100 g for at sikre tæverne 

tilstrækkeligt energi inden parringerne. Det 

samme forsøgte enkelte avlere at opnå ved selv 

at tilsætte sojaolie til foderet.  

 

Vi har fået forskellige tilbagemeldinger på, hvor 

let parringerne forløber. Nogle steder går det 

rigtigt godt, men vi har også hørt fra flere, at det 

går lidt mere sløvt i år end normalt.  

 

Husk huldvurdering! 

Det er fortsat vigtigt at have fokus på tævernes 

huld her under parringsperioden. Det er en skam 

at have brugt meget tid og energi på at styre 

tævernes huld hele vinteren for så at fede dem 

for hurtigt op i løbet af parringsperioden.   

 

Det kan anbefales at have nogle klemmer med i 

lommen, som kan bruges til markering af for 

tynde og tykke tæver. Det er med at udnytte, at I 

har så mange tæver i handsken hver dag.  

Efter omparringen bør tævernes huld atter 

vurderes. Det mest optimale er tæver i huld 3 = 

middel huld sidst i marts.  

 

Foderstyrke under implantation 

Implantationsperioden ligger fra forårsjævndøgn 

(den 20/3) til omkring den 7/4 (lidt kortere, hvis 

I bruger kunstigt lys).  

I den periode gælder, at alle tæverne bør være i 

positiv energibalance. Dette svarer til, at en tæve 

i middel huld skal have omkring 270-300 

kcal/dag.  

 

 

 

 

 

Tæver i huld 2 kan med fordel øges lidt mere i 

foderstyrke under implantationsperioden. Mens 

de tæver, som er for kraftige (huld 4), bør 

bibeholdes på omkring 225-250 kcal pr. dag hen 

til fødsel, så de ikke bliver federe.  

Tæver skal have en positiv eller neutral tilvækst 

gennem drægtighedsperioden. De må ikke tabe 

sig / have en negativ tilvækst. 

 

Vejehold 

Hvis I har vejehold vil vi anbefale, at I bliver ved 

med at veje disse tæver frem til fødslerne. Et 

vejehold bør bestå af mindst 15-20 tæver f.eks. 

10 gamle og 10 unge tæver pr. farvetype. Gerne 

flere! Disse tæver skal sidde spredt på farmen, så 

de repræsenterer deres farvetype, så sandfærdig 

som muligt. Dette gælder også, hvis I har 

automatiske vægte.  

 

Som tommelfingerregel gælder, at tæverne højst 

bør tage 50 g på pr. uge under implantations-

perioden. Lige før fødsel tilstræbes, at tæverne 

rammer lidt under deres novembervægt (ca.90 % 

af novembervægten).  

Ved en fodring på ca. 225 kcal til 250 kcal fra 

omkring d. 10. april til fødsel vil den ønskede 

vægt på 90 % af november vægt ofte kunne 

opnås. 

 

Husk altid på, at det vigtigste er at vurdere 

huldet på hver enkelt mink. Vejehold er kun 

et hjælpemiddel til at styre farmens 

foderstyrke.  
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