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14.05 Forbrug af antibiotika og forekomst af antibiotikaresistens hos bak-

terier fra mink 
Seniorforsker Anne Sofie Hammer 
DTU Veterinærinstituttet, Sektion for Pelsdyr og Vildtsygdomme 
 

14.30 Opsummering og præsentation af dagens hovedkonklusioner 
Forskningsleder og pelsdyrkoordinator Peer Berg 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 

 
14.40 Kaffe/te + Forskningscafé 
 

Hvilke problemstillinger skal der forskes i? 
Der indrettes 5 forskningscaféer, hvor deltagerne opfordres til at frem-
sætte forslag og ideer til forskningsopgaver, som de anser for væsentlige 
inden for de kommende 5 år.  
De 5 forskningscaféer med tovholdere er: 

• Genetik /v Peer Berg, Bente K. Hansen, Vivi H. Nielsen  
• Mangement /v Steen H. Møller, Henrik Bækgaard 
• Ernæring /Mette S. Hedemann, Helle N. Lærke, Søren K. Jensen 
• Sundhed /Anne-Sofie Hammer, Tove N. Clausen  
• Adfærd / Peter Sandbøl, Birthe Damgaard 

 
15.40 Opsummering og præsentation af indkomne forslag til 

forskningsemner 
Tovholderne 

 
15.50 Afslutning 
 
 
Besøg på Pelsdyrfarmen 
Pelsdyrfarmen er åben efter afslutningen på temadagen. Af hensyn til smitterisiko må 
man ikke have været på en minkfarm den pågældende dag. Alle skal bruge 
plastovertrækssko og plastkitler, som er på farmen. 
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Forord 
 
Årets temamøde tager udgangspunkt i en række aktuelle forskningsemner, der for de flestes 
vedkommende er knyttet til mødets tema ”Er grænsen for kuldsstørrelse nået?”. Dette var og-
så et væsentligt emne på den nyligt afholdte verdenskongres om pelsdyrforskning. Generelt 
må svaret være nej, grænsen er ikke nået. Men der er en række udfordringer, hvis vi fortsat 
skal øge kuldstørrelsen. Et meget centralt emne her er tævens huld gennem avlssæsonen og 
måske endda også gennem hendes opvækst. Dagens præsentationer er baseret på arbejde ved 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) Aarhus Universitet og hos vore samarbejdspart-
nere, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Forskningscenter (PFC), Landscentret Pelsdyr og Dan-
marks Tekniske Universitet. 
 
Dagens program indeholder som noget nyt en forskningscafé, hvor vi mere direkte forsøger at 
skabe en dialog mellem praksis og forskning. Målet med denne forskningscafé er dels at ska-
be dialog mellem forskning og praksis og dels at opsamle idéer til fremtidige forskningspro-
jekter med relevans for en effektiv, bæredygtig og profitabel dansk mink produktion. 
 
Pelsdyrforskningen ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) skal bidrage til resulta-
ter, der kan tjene såvel samfund som erhverv, og medvirke til et fortsat stærkt og konkurren-
cedygtigt pelsdyrerhverv i Danmark. En væsentlig faktor for forskningens bidrag er en effek-
tiv og hurtig formidling af forskningsresultater til rådgivning og produktion. Temamøder er et 
af DJF’s væsentligste redskaber for en formidling til erhverv og rådgivning. 
 
Det er vort håb, at temamødet og den tilhørende rapport vil være et bidrag til at besvare rele-
vante spørgsmål og udfordringer for fremtidens minkproduktion. Det er desuden vort håb, at 
mødet vil være inspirationskilde for en fortsat udvikling af nye forskningsinitiativer, udvik-
lingsopgaver og en fortsat frugtbar dialog med erhvervet. 
 
 
 
Forskningscenter Foulum, september 2008 
 
 
Peer Berg 
DJF pelsdyrkoordinator 
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Effekt af Optimal Bidrags Selektion hos mink 
 
Peer Berg 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Institut for Genetik og Bioteknologi 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
Tlf.: + 45 8999 1226 
E-mail: Peer.Berg@agrsci.dk
 
Baggrund og formål 
Nye teorier, der tillader selektion under hensyntagen til indavlsstigningen, er udviklet. Disse 
metoder estimerer det optimale genetiske bidrag af hvert enkelt potentielt avlsdyr, det vil sige 
hvor mange parringer hvert dyr skal bidrage med til den næste generation. De genetiske 
bidrag optimeres under hensyntagen til dyrenes avlsværdier og deres indbyrdes slægtskab.  
Formålet med dette projekt er at beskrive effekten af Optimal Bidrags Selektion (OBS) i en 
mink avlsplan. 
 
Optimal Bidrags Selektion 
Traditionelt har anbefalingen været at selektere de bedste dyr, det vil sige dyr med de højeste 
indekser, som forældre til næste generation. Dette sikrer, at den næste generation bliver så 
god som overhovedet muligt, givet de forældre, der er til rådighed. Men med moderne 
avlsværdivuderings-metoder, som dem, der anvendes i FurFarm, er der en høj sammenhæng 
mellem indekser for slægtninge, specielt helsøskende. Det skyldes, at information fra slægt-
ninge indgår i beregningerne, og for helsøskende betyder det, at de har den samme informati-
on fra slægtninge. Dette er specielt tilfældet for egenskaber som kuldstørrelse, hvor de yngste 
dyr ikke selv har en observation, men deres indeks udelukkende er baseret på slægtninges ob-
servationer. Ulempen ved en høj sammenhæng mellem indekser på helsøskende er, at der og-
så er en stor sandsynlighed for, at der er flere dyr med høje indekser i samme kuld. Det bety-
der, at der er større chance for at udvælge kuldsøskende som avlsdyr, end hvis man kun kig-
ger på dyrenes egen fænotype. Det betyder et større slægtskab mellem de udvalgte avlsdyr og 
det vil på længere sigt resultere i en øget indavlsstigning. Så med andre ord har moderne 
avlsværdivurderingsmetoder resulteret i større avlsfremgang, men også hurtigere indavls-
stigning. Indavl resulterer i indavlsdepression (2) og reduceret genetisk variation, der re-
ducerer avlsfremgangen i de følgende generationer. 
Ny teori har beskrevet, at avlsfremgang og indavlsstigning begge kan beskrives som funktio-
ner af dyrenes genetiske bidrag, den andel af gener de bidrager til de kommende generationer. 
Avlsfremgang kan derfor opnås samtidig med en kontrol af indavlsstigningen ved at optimere 
avlsdyrenes genetiske bidrag, det vil sige hvilke dyr, der skal være forældre og hvor mange 
kuld de skal være forældre til. Det teoretiske grundlag er yderligere beskrevet i referencerne 
(4, 5, 6). 
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Stokastisk simulering 
Effekten af selektionsmetoder kan opgøres i selektionsforsøg, men de er både dyre og langva-
rige. Et alternativ er computersimuleringer, hvor avlsplanen efterlignes i en computer og kan 
gentages mange gange. Ved stokastisk simulering simuleres det enkelte dyr og alle elementer 
af avlsarbejdet efterlignes i computeren. Simuleringerne er udført med ADAM, et fleksibelt 
simuleringsprogram udviklet ved Institut for Genetik og Bioteknologi (1,7). 
Mere specifikt er der simuleret en population med 100 tæver pr.år i 15 år. I kontrolscenariet er 
der 20 hanner pr. år. Ved OBS kan antallet af hanner være større. 
Der var to egenskaber, kuldstørrelse og vægt med parametre som beskrevet i Tabel 1. Den 
genetiske og fænotypiske korrelation var henholdsvis -0.20 og -0.10. Avlsværdivurderingen 
blev gennemført med BLUP med de samme modeller, som anvendes i FurFarm.  
 
Tabel 1. Egenskaber anvendt i simuleringen 
Egenskab Gennemsnit Fænotypisk 

spredning 
Heritabilitet Fælles 

miljø  
Økonomisk vægt 

Kuldstørrelse 5 2 0.10 0.00 50 
Vægt 2200 220 0.45 0.10 0.10 
 
Der blev simuleret en kontrolavlsplan, hvor selektion var for de bedste avlsdyr med højeste 
indekser, som det ville foregå i en effektiv avlsplan i dag. Derudover er der selekteret på ge-
netiske bidrag med forskellig vægtning af indavlsstigningen i avlsplanen. For hvert scenarie 
er der simuleret 50 gentagelser svarende til, at vi har fulgt en avlsplan i 50 besætninger. 
 
Effekt af Optimal Bidrags Selektion 
I Tabel 2 er vist avlsfremgangen og indavlsstigningen pr. år i de simulerede avlsplaner.  
 
Tabel 2. Avlsfremgang og indavlsstigning ved kontrol og Optimal Bidrags Selektion 
Scenarie Avlsfremgang, kr/år Indavlsstigning, %/år 
Kontrol 9,88 3,50 
OBS A 9,85 2,58 
OBS B 9,81 1,91 
OBS C 9,76 1,49 
OBS D 9,65 1,24 
OBS E 9,18 0,76 
OBS F 8,05 0,54 
OBS G 7,26 0,35 
MAI 0,05 0,10 
 
Kontrolscenariet svarer til de nuværende selektionsmetoder, hvor avlsdyr med de højeste in-
dekser udvælges. Dette scenarie resulterer også i en meget høj indavlsstigning på 3,5 % pr. år. 
I en bæredygtig avlsplan anbefales indavlsstigningen ikke at overstige 0.5 til 1,0 % pr. gene-
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ration. Da generationsintervallet her er ca. 1,2 år er indavlsstigningen væsentligt større. Det 
andet ekstrem er MAI (Maximum Avoidance of Inbreeding), hvor det eneste mål er at holde 
indavlsstigningen så lav som muligt. Her er indavlsstigningen kun 0,1 % pr. år, men til gen-
gæld er der heller ingen avlsfremgang. Imellem disse ekstremer er vist selektion baseret på 
optimal bidrags selektion, med stigende vægt på at undgå indavl. Det kan ses, at dette reduce-
rer indavlsstigningen ganske betragteligt, men samtidig reducerer det også avlsfremgangen. 
Som det fremgår af Figur 1, er reduktionen i indavlsstigningen betydeligt større end reduktio-
nen i avlsfremgangen.  
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Figur 1. Sammenhæng mellem avlsfremgang og indavlsstigning ved Optimal Bidrags Se-
lektion 
 
Af Figur 1 ses, at indavlsstigningen kan reduceres væsentligt med en meget lille reduktion i 
avlsfremgang. Det kan også ses af Figur 1, at hvis indavlsstigningen skal holdes under 1 % pr. 
år, så skal der accepteres en lidt større reduktion i den årlige avlsfremgang. Dette viser, at med 
et avlsmål, hvor kuldstørrelse er en væsentlig egenskab, så er 100 tæver for lille en populati-
onsstørrelse. Tidligere undersøgelser har vist, at der bør være mindst 300 tæver i en avlsline 
(3), hvor kuldstørrelse indgår i avlsmålet. Det betyder, at OBS vil være særlig værdifuld i po-
pulationer med 300 tæver eller mindre. Derudover vil OBS være værdifuld, når avlsmålet in-
deholder egenskaber med lav heritabilitet eller egenskaber, der måles sent i livet, som eksem-
pelvis kuldstørrelse. Det skyldes, at sådanne egenskaber resulterer i høje sammenhænge mel-
lem helsøskendes indekser, og dermed øget selektion af kuldsøskende. 
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OBS er dynamisk og tager hensyn til hvilke dyr, der er tilgængelige som avlsdyr, hvor gode 
de er og hvordan de indbyrdes er beslægtet. OBS vil derfor være mere effektiv end simplere 
metoder, eksempelvis begrænsning af antal søskende, der selekteres fra hvert kuld. 
 
Konklusion 
OBS er en metode til selektion af avlsdyr, der sikrer en kontrol (reduktion) af indavlsstignin-
gen. OBS bør anvendes i populationer hvor der ikke er mange tæver (under 300) eller hvor 
avlsmålet indeholder egenskaber med lav heritabilitet og/eller måles sent i livet (eksempelvis 
kuldstørrelse). 
 
Referencer:  
1. ADAM 2008. http://adam.agrsci.dk/index.htm.  Accessed 29. August 2008. 

2. Berg, P. 1996. Progress in Fur Animal Science, Applied Science Reports. Edt.. A Frindt ; 
M Brzozowski. 27:57-62. 

3. Berg, P. 1997. NJF Utredning/Rapport. Bd. 116 1997. s. 235-242. 

4. Berg, P.; Nielsen, J.; Sørensen, M.K. I: Book of Abstracts: CD communication 27-09, 2 
pp. Belo Horizonte, Brazil: WCGALP, 2006. s. 246. 

5. Grundy, B., Villanueva, B. and Woolliams, J.A. (2000) Anim. Sci. 70: 373-382. 

6. Meuwissen, T.H.E. (1997) J.Anim. Sci. 75:934-940. 

7. Pedersen, L.D.; Sørensen, A.C.; Ansari-Mahyari, S.; Henryon, M. & Berg, P. 2008. Live-
stock Prod. Sci. In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2008.06.028. 
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Krydsning af wild og standard sort mink 
 
Vivi Hunnicke Nielsen   
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet  
Institut for Genetik og Bioteknologi 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
Tlf.: + 45 8999 1361 
E-mail: vivih.nielsen@agrsci.dk 
 
Sammendrag 
Projektet er gennemført med henblik på at afdække den genetiske baggrund for den dårlige 
reproduktion i sorte mink og undersøge muligheden for at fremavle en stamme af mink med 
wildminkens gode reproduktionsegenskaber og den sorte minks attraktive farve. Wildmink og 
standard sort mink er krydset, hvorefter udviklingen i antal hvalpe ved første tælling, farve og 
vægt er fulgt i fem generationer. Der er selekteret for de betragtede egenskaber. Sammenlig-
net med den sorte linje er der i krydsningen fremgang for antal hvalpe ved første tælling og 
for vægt ved livdyrvurderingen. Fremgangen tilskrives indavl primært i den sorte linje og se-
lektion. Den anvendte registrering af farve giver ikke grundlag for at vurdere udviklingen i 
denne egenskab.     
 
Abstract 
The project is performed to determine the genetic background for the inferior reproduction 
performance in black mink and to examine the possibility of establishing a line of mink with a 
reproduction performance similar to the one in wild mink and an attractive coat color as in 
standard black mink. Wild mink and standard black mink are crossed and maintained for five 
generations. Number of kits at first counting, colour and weight are recorded. Selection is 
performed for these traits. Compared to the black line, number of kits at first counting and 
weight are improved in the cross. This is ascribed to inbreeding primarily in the black mink 
and selection. The applied recording of colour does not allow evaluation of the development 
of this trait.    
   
Indledning 
Sorte minks reproduktion er dårligere end den ses hos mink af den brune farvetype. Det kan 
der være flere grunde til: 

• Indavl  
• Virkningen af gener, der påvirker reproduktionen, er afhængig af den øvrige genetiske 

baggrund 
• Gener, der bestemmer den sorte farve, påvirker også reproduktionen 
• Gener, der bestemmer den sorte farve, er tæt koblet til gener, der påvirker reprodukti-

onen 
Indavl kan skyldes, at sorte linjer af mink oprindeligt er etableret ud fra få dyr. Som følge 
deraf er der en begrænset genetisk variation i sorte mink, hvilket kan være årsag til de dårlige 
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reproduktionsresultater. Forskellen kan også skyldes, at virkningen af gener med betydning 
for kuldstørrelse er afhængig af den øvrige genetiske baggrund, hvilket resulterer i færre 
hvalpe hos sorte end hos brune mink. Et sådant fænomen er observeret for østrogenreceptor-
genet hos svin (Short et al., 1997). Forskellen kan også skyldes, at gener, der bestemmer den 
sorte farve, også påvirker reproduktionen. Endelig kan forskellen skyldes, at gener, der giver 
anledning til den sorte farve, nedarves sammen med gener, der påvirker kuldstørrelsen. 
 
Kuldstørrelsen i sorte mink forventes at kunne forbedres, hvis den dårlige reproduktion skyl-
des indavl, eller hvis virkningen af reproduktionsgenerne er afhængig af den øvrige genetiske 
baggrund. Er gener, der bestemmer den sorte farve, også ansvarlig for den dårlige reprodukti-
on, vil den sorte farve altid være forbundet med lav kuldstørrelse. Er generne for sort pelsfar-
ve og kuldstørrelse koblede, er der mulighed for at fremavle sorte mink med gode reprodukti-
onsegenskaber. Det forudsætter dog kendskab til generne for henholdsvis sort farve og kuld-
størrelse. 
 
I denne undersøgelse belyses det, om den lave kuldstørrelse hos sorte mink skyldes indavl. 
Samtidig undersøges det, om det er muligt ved krydsning af sorte og brune minklinjer og se-
lektion at fremavle en minklinje med tilfredsstillende reproduktions- og produktionsegenska-
ber.    
  
Materialer og metoder 
Dyr 
Den eksperimentelle del af projektet er gennemført på Pelsfarm Syd i perioden 1998-2002. 
Der er foretaget reciprokke sammenkrydsninger af brune wildmink og scanblack mink (brun 
tæve X sort han og sort tæve X brun han) i 1998 (Tabel 1). I 1999 er der foretaget parringer 
inden for hver af linjerne 54 og 55. Fra 2000 er disse linjer krydset sammen. 
 
Tabel 1.  Reciprokke sammenkrydsninger af brune wildmink og sorte scanblack mink 

År Parring (linjer) Hanner (antal) Tæver (antal) Afkomslinje 
1998 68, 69 ♀ x 51,52,53 ♂ 20 sorte 100 brune 54 
1998 51,52, 53 ♀ x 60 ♂ 20 brune 100 sorte 55 
1999 54 x 54 20 100 56 (54) 
1999 55 x 55 20 100 56 (55) 
2000 56 x 56 (54 x 55) 40 200 56 
2001 56 x 56 40 200 56 
2002 56 x 56 40 200 56 

 
Der er gennemført selektion på grundlag af et indeks med følgende vægt på kuld- og 
pelsegenskaber samt vægt: 10 % kuld, 20 % kvalitet, 20 % renhed, 20 % farve, 25 % vægt, 
5 % gnav. Udviklingen for egenskaberne kuldstørrelse ved første tælling, farve og vægt ved 
livdyrvurderingen er undersøgt. Heterosis er estimeret som linjekrydsningernes afvigelse fra 
mid-parent værdien, der er gennemsnittet af de oprindelige linjer. Ved vurdering af heterosis i 
F2- og F3-generationen skal der tages højde for selektion. 
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Model 
Kuldstørrelse ved første tælling er analyseret ved brug af model 1: 
 
Yij = μ + li + eij                                                                                                                         (1)  
 
Yij er observationen fra den j’te mink i linje i; μ er middelværdien; li er en fixed effekt af linje; 
eij  er en tilfældig fejl.  
 
Vægt ved livdyrvurderingen og farve er analyseret ved brug af model 2: 
 
Yijk = μ + li + sj + lisj +  fn +  eijk                                                                                               (2) 
 
Yijk er observationen fra den k’te mink i linje i med køn j; μ er middelværdien;  
 li er en fixed effekt af linje; sj er en fixed effekt af køn; lisj  er en vekselvirkning; fn er en til-
fældig effekt af kuld n; eijk  er en tilfældig fejl. Vekselvirkningen er elimineret, hvis den ikke 
er signifikant.  
 
Tabel 2. Antal hvalpe ved første tælling, farve og vægt ved livdyrvurderingen i linjerne i 
1997-2002  
År Linje Køn Antal hvalpe Farve Vægt 
1997 Sort Han  3,47 2163 
 Brun Han  3,23 2410 
 Sort Tæve 4,21 2,95 1177 
 Brun Tæve 6,23 3,07 1183 
1998 Brun x Sort Han  3,54 2397 
 Sort x Brun Han  3,77 2311 
 Brun x Sort Tæve 5,68 3,78 1205 
 Sort x Brun Tæve 5,19 3,90 1205 
1999 56(54) Han  3,80 2379 
 56(55) Han  3,70 2342 
 56(54) Tæve 6,04 3,84 1273 
 56(55) Tæve 6,48 3,87 1250 
2000 56 Han  3,52 2502 
 56 Tæve 6,47 3,44 1294 
2001 56 Han  3,55 2527 
 56 Tæve 6,43 3,69 1308 
2002 56 Han  4,20 2583 
 56 Tæve 5,88 4,35 1318 
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Resultater og diskussion 
Antallet af hvalpe ved første tælling, farve og vægt ved livdyrvurderingen i den oprindelige 
sorte linje (51, 52 og 53) og brune linje (60, 68 og 69) linje og krydsningslinjerne (54, 55 og 
56) fremgår af Tabel 2. Antallet af hvalpe i den brune linje ved første tælling er signifikant 
større end antallet af hvalpe i den sorte linje (P<0.0001). Hvalperesultaterne for krydsnings-
populationerne er bedre end resultaterne i den sorte linje generationen tidligere, men dårligere 
end i den brune linje. Der observeres flere hvalpe i linje 54 end i linje 55. De bedste reproduk-
tionsresultater i krydsningspopulationerne opnås således, når tæven stammer fra den brune 
linje. Forskellen mellem de to krydsningskombinationer er dog ikke signifikant.  
 
I 1997 er der en signifikant vekselvirkning mellem linje og køn for farve (P<0.0001) og vægt 
(P<0.0001). I 1998 er der som forventet ingen forskel mellem linje 54 og 55 for farve, men 
der er en signifikant vekselvirkning mellem linje og køn for vægt (P=0.006). I 1999 er der ik-
ke forskel på populationerne baseret på henholdsvis linje 54 og linje 55 for nogen af egenska-
berne. Der er dog en signifikant forskel mellem køn for farve (P=0.02) og vægt (P<0.0001).  
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Figur 1. Antal hvalpe ved første tælling i den sorte og brune parentallinje og i kryds-
ningspopulationerne i 1998-2002. Mid-parent værdien og heterosiseffekterne (HF) er 
vist 
 
Udviklingen over tid for antal hvalpe ved første tælling, farve og vægt ved livdyrvurderingen 
er vist i Figur 1, 2 og 3. I disse figurer er der set bort fra opdelingen i linjer efter sammen-
krydsningen. Mid-parent værdien er gennemsnittet af observationerne i den oprindelige brune 
og sorte linje. Heterosis er indavls modsætning og beregnes som afvigelsen af linjegennem-
snittet fra mid-parent værdien (Falconer, 1989).   
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For antallet af hvalpe ved første tælling er heterosis estimeret til 0.2 hvalp efter sammen-
krydsningen i F1-generationen. I F2-generationen er heterosis estimeret til 1.0 hvalp. Mens he-
terosis i F1-generationen skyldes ikke maternelle effekter, indeholder heterosis i F2-
generationen både ikke-maternelle og maternelle effekter. Da heterosis modsvarer indavl, in-
dikerer de fundne resultater, at der er indavl i den sorte linje. Stigningen i F3-generationen kan 
tilskrives selektion eller forskelle mellem år. Der ses således en generel stigning i kuldstørrel-
sen fra 1999 til 2000 på Pelsfarm Syd.  
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Figur 2. Farve i den sorte og brune parentallinje og krydsningspopulationerne i 1998-
2002 
 
Farve i de forskellige generationer er vist i Figur 2. Evalueringen af farve er foretaget på kon-
ventionel vis inden for linjer og år. Dette vanskeliggør imidlertid sammenligningen mellem 
linjer og år. En sammenligning mellem linjer og år forudsætter, at evalueringen foretages 
samlet for alle skind, eller at der anvendes referencer. 
 
Figur 3 viser vægtudviklingen over år. Heterosis for vægt er 67.5 g i F1-generationen og 74 g i 
F2-generationen. For vægten forventes heterosis i F2-generationen at være halveret i forhold 
til heterosis i F1-generationen. At heterosis ikke reduceres i F2-generationen kan skyldes se-
lektion for vægt. Den fortsatte stigning i vægt ved livdyrvurderingen i de følgende generatio-
ner kan tilsvarende helt eller delvis tilskrives selektionen. 
Sammenlignet med den sorte linje opnås der fremgang for kuldstørrelse ved første tælling og 
vægt ved krydsning af wildmink og standard sort mink. Dette kan skyldes indavl i primært 
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den sorte linje og selektion. Den anvendte registrering af farve giver ikke mulighed for at vur-
dere udviklingen for denne egenskab.     
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Figur 3.  Vægt i den sorte og brune parentallinje og krydsningspopulationerne i 1998-
2002. Mid-parent værdien og heterosiseffekterne er vist 
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Krydsning giver flere hvalpe 
 
Bente Krogh Hansen1), Peer Berg1) & Peter Foged Larsen2) 

1) Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet  
Institut for Genetik og Bioteknologi 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele  
Tel: + 45 8999 1337 
E-mail: bentek.hansen@agrsci.dk  
2) Landscentret | Pelsdyr, DK-8200 Århus N.  
 
Sammendrag 
Krydsning mellem forskellige farvetyper giver 0,5 hvalp mere i kuldet, det er resultatet fra de-
taljerede analyser på Forskningscenter Foulums pelsdyrfarm. Resultater fra en konventionel 
farm viser en forbedring på 0,2 til 0,4 hvalp pr. kuld. Krydsningsfrodigheden for kuldstørrelse 
er relateret til tæven, medens krydsningsfrodigheden for procent overlevende hvalpe i kuldet 
både er en effekt knyttet til tæven og én til hvalpene. Resultatet betyder, at systematisk kryds-
ning er en mulighed for at forbedre reproduktionsresultatet.  
Resultatet fra forskningscenter Foulum er fundet på 2.065 kuld i alt. Omfattende rene kuld i 
de tre farvetyper (sort, wild og palomino) og kuld efter F1- krydsningstæver, fra sorte hanner 
og brune tæver, der er enten tilbagekrydset med en brun han eller trevejs krydset med en pa-
lomino han. På den konventionelle farm indgår 3.400 kuld i undersøgelsen fra to type (hvid 
og wild). 
Til analyserne på Forskningscenter Foulum er der anvendt animal model med en enkeltegen-
skabsmodel, hvor der er taget højde for produktionsår, tævens alder og linieeffekt. 
 
Abstract 
Crossbreeding results in 0.5 kits more per litter. This is the result achieved at research centre 
Foulum´s fur farm. On a commercial farm the result shows an increase of 0.2 to 0.4 kits per 
litter.  
Heterosis for litter size is primarily due to the dam. For percent kits alive in the litter, how-
ever, an effect of both the dam and the kits was found. 
This confirms that litter size can be increased by using crossbreeding, but the advantage of 
crossbreeding depends on the genetic level in the pure lines. 
The results are based on 2065 litters at research centre Foulum, including litters from pure 
lines and crossbreds (black and wild), backcross to brown male or three-way cross with a 
palomino male. On the commercial farm 3400 litters were included (white and wild). 
An animal model is used for the analyses on research centre Foulum´s fur farm, including ef-
fects of production year, dam age and line. 
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Indledning 
Krydsningsfrodighed er en kendt effekt og anvendes systematisk både indenfor kyllinge- (Sø-
rensen 2003) og svineproduktionen (Vernersen 2007). Krydsningsfrodigheden er en bonus 
oveni den langsigtede effekt af selektion i renavl. I minkproduktionen anvendes krydsning 
primært til at producere bestemte farvekombinationer. Men krydsning kan også anvendes til 
at forbedre hvalperesultatet ved at bruge krydsningstæverne til avl. Krydsning er en hurtig 
måde at få flere hvalpe på, idet det ofte giver ”en her og nu effekt”, som dog skal holdes ved 
lige med fornyet krydsning ellers vil effekten aftage over generationer.  
I dag præsenteres krydsningsfrodigheden for kuldstørrelse og procent levende hvalpe i kuldet 
fra et projekt med det langsigtede mål 1) at dokumentere krydsningsfrodighed på udvalgte 
egenskaber, 2) undersøge forskellige krydsningsstrategier for endelig 3) at lave et rådgiv-
ningsværktøj for anvendelse af systematisk krydsning kombineret med renavl i praksis. De 
undersøgte egenskaber i hele projektet er kropsvægt, foderudnyttelse, skindegenskaber, samt 
reproduktionsegenskaberne: kuldstørrelse og hvalpeoverlevelse. 
 
Baggrunden for projektet er den stagnerende kuldstørrelse og den stadigt stigende besæt-
ningsstørrelse i Danmark. Kuldstørrelsen har ligget omkring 5.3 hvalpe pr. parret tæve gen-
nem de sidste 10 år (Anonym 2008), medens den gennemsnitlige besætningsstørrelse er steget 
fra 924 til 1.754 tæver. Det øgede antal tæver pr. farm betyder, at det er muligt for den enkelte 
avler både at lave renavl og krydsningsavl.  
 
Materiale og metoder 
Undersøgelsen er gennemført på Forskningscenter Foulums pelsdyrfarm og hos minkavler 
Torben Bo Larsen ’Bo Mink’ som en del af projektet ’Krydsningsavl for øget konkurrenceev-
ne i minkproduktionen’. 
 
Forskningscenter Foulum:  
Der indgår resultater fra i alt 2065 kuld fra 2007 og 2008. Figur 1 viser, at der indgår tre far-
vetyper: sorte, brune og palomino. Dyrene er fodret med individuel fodring. 
 
Undersøgte egenskaber på Forskningscenter Foulums pelsdyrfarm er (pr. frugtbar tæve): to-
talt antal fødte hvalpe, levende fødte hvalpe og antal hvalpe i kuldet ved 2-3 uger, samt pro-
cent levendefødte hvalpe ved fødsel og procent overlevende hvalpe ved 2-3 uger af totalt fød-
te og procent overlevende hvalpe af levendefødte hvalpe. 
 
Kombinationer: De tre rene linjer findes i både 2007 og 2008.  I 2007 blev der lavet krydsning 
mellem sorte hanner og brune tæver, hvor tævehvalpene kaldes F1-tæver. I 2008 blev der la-
vet tilbagekrydsning mellem F1-tæver og sorte hanner samt trevejskrydsning mellem F1-
tæver og palomino hanner (Figur 1). I de rene linjer indgår både unge og ældre tæver. 
 
Metode: En enkelt egenskabs animal model er anvendt til at beregne den genetiske sammen-
hæng, det betyder at al information fra alle slægtninge indgår. Der er taget højde for effekt af 

 18 



år, tævens alder og linje dvs. effekt af rene og krydsningslinjer. Det undersøges om kryds-
ningsfrodighed er en effekt hos moderen og/eller afkommet. 
 

 
Figur 1. Dyremateriale på Forskningscenter Foulum, tre rene linjer, sorte, brune og pa-
lomino, tilbagekrydsning mellem første generationskrydsningstæver og sorte hanner, og 
trevejskrydsning mellem første generationskrydsningstæver og palomino hanner 
 
Bo Mink  
Her indgik resultater fra 3.400 kuld i perioden fra 2007 til 2008. Figur 2 viser, at der indgår to 
farvetyper: 2007: hvide (300 tæver) og brune (300 tæver), samt 600 brune tæver, der krydses 
med hvide hanner og 600 hvide tæver, der krydses med brune hanner.  2008 er resultatet af 
1.200 krydsningstæver og 400 tæver i rene linier. Dyrene er almindeligt farmfodret.  
 
Undersøgte egenskaber hos Bo Mink er: antal hvalpe midt maj og slut juni. 
 
Kombinationer: De rene linjer findes både i 2007 og 2008. Fra de rene linjer er der i 2007 til-
fældigt udtaget hanner og tæver til enkeltkrydsning mellem hvide hanner og brune tæver samt 
det modsatte: brune hanner og hvide tæver (reciprok krydsning).  
I 2007 indgår både unge og ældre tæver, men i samme forhold i hver linje. I 2008 er der fore-
taget tilbagekrydsning mellem førstegangskrydsningstæver fra begge kombinationer og brune 
hanner. I 2008 indgik kun førsteårs tæver i alle linjer.  
Der blev foretaget kuldudjævning indenfor linjen. Desuden blev hvalpe flyttet fra mødre, der 
ikke synes at passe dem ordentligt. Kuldstørrelsen i 2008 er efter kuldudjævning inden for lin-
jen og omfatter ikke tæver, der har mistet kuldet eller har været dårlige mødre. 
 
Metode: Resultaterne viser gennemsnit af linjens resultat. Det undersøges, om tævens ophav 
har betydning for hendes hvalperesultat. 
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Figur 2. Dyremateriale hos minkavler Torben Bo Larsen, to rene linjer, brune og hvide. 
Reciprok krydsning mellem brune og hvide samt tilbagekrydsning mellem første gene-
rations krydsningstæver og brune hanner 
 
Resultater 
Forskningscenter Foulum  
Kuldstørrelserne i gennemsnit af alle tre linjer er vist i tabel 1. De sorte har lavest resultat, 
derpå kommer de brune, medens palomino har flest hvalpe. I 2008 blev der født 0.5 hvalp me-
re i kuldet end i 2007.  
 
Tabel 1. Resultater fra Forskningscenter Foulums pelsdyrfarm. Kuldstørrelse hos 
førsteårstæver i de tre linier 
Kuldstørrelse Sorte Brune Palomino 
Totalt 5.79 ± 0.27 6.88 ± 0.19 7.34 ± 0.31 
Levende fødte 5.42 ± 0.30 6.69 ± 0.21 7.17 ± 0.18 
2-3 uger 5.19 ± 0.31 6.26 ± 0.22 6.70 ± 0.37 
 
Procent overlevende hvalpe i kuldet er vist i tabel 2. Der er flest levende fødte hvalpe hos de 
brune og palomino. 
 

 20 



Tabel 2. Resultater fra Forskningscenter Foulums pelsdyrfarm. Procent levende hvalpe i 
kuldet 
Procent levende hvalpe Sorte Brune Palomino 
Ved fødsel 93.47 ± 1.35 97.82 ± 1.00 97.40 ± 1.50 
Levende 2-3 uger af totalt 
fødte 

94.33 ± 1.53 94.76 ± 1.12 94.64 ± 1.45 

Levende 2-3 uger af le-
vende fødte 

88.37 ± 2.31 91.36 ± 1.63 91.60 ± 2.72 

 
Resultaterne baseret på alle linjer for krydsningsfrodighed er vist i tabel 3 
Der blev fundet en maternel krydsningsfrodighed på 0.46 antal levende hvalpe ved fødsel og 
0.52 hvalp ved 2-3 uger efter fødsel. Der fandtes ingen signifikant krydsningsfrodighed hos 
hvalpene mht. til kuldstørrelse.  
 
Tabel 3. Resultater fra forskningscenter Foulums pelsdyrfarm. Kuldstørrelse ved fødsel 
og 2-3 uger 

Krydsningsfrodighed Egenskab 
Maternel Individuel 

Totalt fødte 0.18 ± 0.18 -0.73 ± 0.42 
Antal levende - v. fødsel 0.46 ± 0.181) -0.26 ± 0.44 
Antal levende - v. 2-3 uger 0.52 ± 0.19 0.11 ± 0.45 
1)Fed skrift betyder, at resultatet er signifikant forskelligt fra nul 
 
Procent levede hvalpe i kuldet på forskelligt tidspunkt er vist i tabel 4. Der blev fundet kryds-
ningsfrodighed både som effekt af moderen og effekt af hvalpene selv på procent overlevende 
hvalpe.  
 
Tabel 4. Resultater fra forskningscenter Foulums pelsdyrfarm. Procent levende hvalpe 
af totalt fødte og procent levende ved 2-3 uger af totalt fødte og levende fødte 

Krydsningsfrodighed Egenskab 
Maternel Individuel 

Procent levende fødte af totalt fødte 3.72 ± 1.001) 5.35 ± 2.34 
Procent levende ved 2-3 uger af totalt fødte 1.35 ± 1.06 9.73 ± 3.45 
Procent levende ved 2-3 uger af levende fødte 4.93 ± 1.45 3.79 ± 2.32 
1)Fed skrift betyder, at resultatet er signifikant forskelligt fra nul 
 
Bo Mink  
Kuldstørrelsen i de rene linier og i de to kombinationslinier er vist i figur 3. Kuldstørrelse i 
kombinationen brun-tæve parret med hvid han (4. søjle fra venstre) har samme niveau som i 
den rene brune linje (1. søjle fra venstre). Det er forventeligt, da egenskaben kuldstørrelse an-
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tages at følge tæven. Derfor er det overraskende at kombinationen hvid tæve parret med brun 
han (3. søjle fra venstre) giver flere hvalpe end den rene hvide linje (2. søjle fra venstre).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Kuldstørrelse midt i maj 2007. Rene linjer og enkeltkrydsninger. Både førsteårs 
og ældre tæver 
 
Figur 4 viser at der er krydsningsfrodighed ved begge kombinationer af tilbagekrydsning. Den 
vandrette streg viser det gennemsnitlige niveau ud fra forældrekombinationen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Kuldstørrelse midt i maj 2008. Rene linjer og tilbagekrydsninger. Udelukkende 
førsteårs tæver. Krydsningsfrodighed er vist i de to søjler til højre, hvor førstegenerati-
ons-krydsninger er krydset med en brun han 
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Hvordan passer resultaterne med hvad andre har fundet? 
De vigtigste resultater er, at vi fandt maternel krydsningsfrodighed på kuldstørrelse og både 
maternel og individuel krydsningsfrodighed på procent overlevende hvalpe. Krydsningsfro-
digheden gav 0.5 hvalp ved fødsel og 0.5 flere hvalpe ved 2-3 uger. Krydsningfrodigheden 
slår også igennem på procent levende hvalpe i kuldet, idet der er ca. 4 % flere levende hvalpe 
pga. moderen og ca. 10 % flere hvalpe levende ved 2-3 uger ud af totalt fødte. 
 
På den konventionelle farm er der fundet krydsningsfrodighed ud fra det rå gennemsnit sva-
rende til 0.2 til 0.4 hvalp pr. kuld. 
 
Resultaterne er samstemmende med resultater af Lagerkvist og Lundeheim (1993) og Nielsen 
(2008). Det betyder, at reproduktionsresultatet kan forbedres ved at bruge systematisk kryds-
ning.  
 
Konklusion 

• Krydsningsfrodighed findes for både kuldstørrelse og procent levende hvalpe i kuldet. 
• For kuldstørrelse er det primært krydsningsfrodigheden hos tæven der har betydning. 
• For procent overlevende hvalpe i kuldet er det både krydsningsfrodighed hos tæven og 

hos hvalpene selv, der har betydning. 
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Tynde og fede tæver får færre hvalpe 
 
Henrik Bækgaard, Peter Foged Larsen og Michael Sønderup 
Landscentret | Pelsdyr 
E-mail: hnb@landscentret.dk 
 
Sammendrag 
Undersøgelser har vist, at brown/glow mink føder ca 9,5 hvalpe (7,5 levende) i gennemsnit. 
En relativ stor del af disse hvalpe dør inden for de første tre levedøgn og bliver oftest omtalt 
som tidlig hvalpedød. I Danmark har der i de seneste år været en stigende interesse for fæno-
menet, og det kunne se ud til, at problemet er stigende. Tidligere undersøgelser tyder, på at 
tævens huld kan have betydning for fødslens forløb og derved omfanget af tidlig hvalpedød. 
Denne undersøgelse blev iværksat for at undersøge huldets betydning for fænomenet tidlig 
hvalpedød. I 2006 og 2007 blev mere end 7.000 tæver huldvurderet 4 gange på en 5 skala. I 
begge år var der en god sammenhæng mellem tævens huld og antallet af levende og antallet af 
døde hvalpe i ultimo marts og ultimo april. De slanke (huld 2) og fede tæver (huld 5) fik færre 
hvalpe end tæver, der var i middel huld (huld 3 og 4). Derudover var der i 2007 en sikker 
sammenhæng mellem antallet af levende og døde hvalpe i både ultimo og primo februar. Det 
viste, at fede tæver ved flushing fik færre hvalpe end tæver, der var slanke (huld 2). I 2007 
blev det endvidere undersøgt hvorvidt der var en sammenhæng mellem huldudviklingen fra 
ultimo marts til ultimo april. Her blev det fundet, at tæver, der taber sig i denne periode, får 
færre hvalpe end tæver, der bliver i samme huld, men tæver, der kommer sig en huld karakter, 
får flest levende hvalpe.  
Konklusionen på undersøgelsen er, at tæverne bør være slanke (huld 2) inden flushing ultimo 
februar, derefter skal de tage lidt på i løbet af parringsperioden sådan, at de er middel huld 
(huld 3) ultimo marts. Fra ultimo marts til ultimo april skal de igen tage lidt på, sådan at de 
ender i huld 4.  
 
Abstract 
Studies have shown that brown/glow mink have an average littersize of 9.5 kits/litter (7.5 live 
born). A relatively large proportion of these kits dies within the first 1-3 days post partum and 
is often referred to as early kit mortality. In Denmark there has been a growing interest for the 
phenomenon and it seem to be an increasing problem on several farms. Earlier studies give 
reason to believe that the female body condition could have an influence on the duration of 
the parturition and thereby the magnitude of early kit mortality. This study was initiated to 
examine the effect of the female body condition on early kit mortality. In 2006 and 2007 more 
than 7000 females were body scored 4 times on a 1-5 scale. In both 2006 and 2007 there was 
a good correlation in ultimo March and ultimo April between body condition and number of 
living and dead kits. Slim (Score 2) and fat (Score 5) females gave birth to fewer kits per litter 
than females in medium body condition (Score 3 and 4). In 2007 there was also a correlation 
between body score and both number of living and dead kits in primo and ultimo February. It 
showed that obese females before flushing had fewer living kits than slim females. Further-
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more in 2007 it was examined whether there was a correlation between change in body score 
from ultimo March to ultimo April. Here it was found that females that loose weight in this 
period had fewer kits compared to females that stayed in the same body condition, but fe-
males that gained one body score produced the best result. 
The conclusion on the study is that females should be slender (Score 2) before flushing, me-
dium after mating (Score 3). From ultimo March to Ultimo April the females should gain 
weight and ending in score 4.  
 
Indledning 
Flere og flere danske avlere er blevet opmærksomme på det tab af hvalpe, som forekommer 
umiddelbart efter fødsel hos flere tæver (Hansen et al 2005). Hvalpene forsvinder typisk 1-3 
dage efter fødsel, og bliver omtalt som tidlig hvalpedød”. 
Årsagen til at hvalpene dør umiddelbart efter fødsel kan være mange, f.eks. kulde, manglende 
mælk, fysiologiske mangler, mange gange faktorer, som skyldes tævens manglende yngelple-
je (Malmkvist og Hansen 1999). I 2005 blev der indsamlet hvalpe fra kuld, hvor der havde 
været et stort svind af hvalpe og hvalpe fra kuld, hvor der ikke var mistet hvalpe efter 1. op-
tælling. Det viste sig, at en stor del af de hvalpe, som kom fra kuld med stor dødelighed, hav-
de haft en besværlig fødsel (Michel et al 2005). Der var desuden en tendens til, at tæver, som 
havde mistet mange hvalpe, generelt var fede.  
Malmkvist kunne ved videoovervågning vise, at brown/glow tæver i gennemsnit føder 9,5 
hvalpe og ud af dem lever ca. 7,5 (Malmkvist og Gade, 2004). Derudover viste Malmkvist i 
en senere undersøgelse, ligeledes ved brug af videoovervågning (Malmkvist 2005), at der var 
en tendens til, at fede tæver har længere fødsler end tæver i et middel huld. Flere ting peger i 
retning af, at tævens huld har betydning for fødslens forløb, og derved antallet af levende og 
døde hvalpe. Derfor blev der sat en undersøgelse af huldets indflydelse på antallet af hvalpe i 
gang. Huldundersøgelsen er lavet to år i træk, men med vurderingerne lavet på lidt forskellige 
tidspunkter i vinterperioden. Dette er gjort for at indsnævre det tidspunkt, hvor det er nød-
vendigt at have dyrene i rette huld. 
 
Materialer og metoder 
12 farme (2006) og 6 farme (2007) indgik i undersøgelsen. Huldet hos en gruppe tæver, blev 
vurderet en gang i hver af de fire følgende perioder; 19. - 21. februar (umiddelbart før fodring 
ad libitum), 27. marts – 3. april og som højdrægtige mellem 19. og 23. april. I 2006 blev de 
desuden vurderet sidst i januar og i 2007 vurderet 5 - 8. februar. På hver farm blev 450-800 1. 
års tæver tilfældig udvalgt indenfor typen Brown/Glow i alt 3.137 i 2006 og 3.878 i 2007. 
Huldet på tæverne blev vurderet på en 5 skala (5: Meget fed, 4: Fed, 3: Middel; 2: Tynd, 1: 
Meget tynd).  
Huldvurderingerne blev alle foretaget af den samme person, for at få så ensartet en vurdering 
som mulig. Yderligere blev 96 tæver vurderet to gange for at kontrollerer sikkerheden af vur-
deringerne i ultimo april. I 89 ud af de 96 tilfælde blev tæverne vurderet til det samme huld. 
Fødselsoplysninger om tæven blev registreret af avleren på avlskortet så tidlig som muligt, og 
helst indenfor de første døgn efter fødsel. Det blev registreret dato for fødsel, antal levende 
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fødte og antal dødfødte hvalpe. Døde hvalpe fundet efter første notering, blev også noteret. 
De steder, hvor hvalpe blev flyttet til, blev ligeledes noteret.  
 
Hvis en tæve i undersøgelsen havde fået ekstra hvalpe tilført, blev de ikke medregnet i kuldet. 
Hos de tæver, hvor avleren flyttede enkelte hvalpe eller hele kuldet, fordi han vurderede at 
hvalpene ellers ville dø, blev i undersøgelsen medtaget som døde. Dette blev gjort for at få en 
ensartet noteringsform, uden indflydelse af avlerens evne til at få flyttet hvalpene i tide. De 
tæver, som fik flyttet hvalpe udelukkende pga. mange hvalpe i kuldet, blev medtaget som 
levende og indgår i undersøgelsen. Dette har vi valgt, da vi vurderer, at denne flytning, mere 
beskriver en farmrytme end tævens evne til at passe hvalpene. Golde tæver eller tæver, hvor 
der ikke er observeret nogen fødsel blev ligeledes noteret i 2007, men ikke i 2006. Der er altså 
en væsentlig forskel på de to år.  
Da dette var en feltundersøgelse, har der ved hvert besøg været en diskussion med avleren om 
tævernes huld. Det har betydet, at avleren i de fleste tilfælde aktivt har forsøgt at opnå et øn-
sket huld hos tæverne. 
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Resultater og diskussion 
Huld og levende hvalpe 
3.137 og 3.878 tæver af typen brown/glow er blevet undersøgt i hhv 2006 og 2007. Ved sam-
menligning af resultaterne er det vigtig at huske, at der ikke blev noteret goldtæver i 2006, 
hvorimod dette blev gjort i 2007. Resultater fra 2006 er altså pr. fødende tæve, hvor det i 2007 
er pr. parret tæve. 
 

 
 

 
Figur 1 og 2: Antal levende fødte hvalpe pr tæve. Bogstaverne A, B og C angiver hvor-
vidt der er forskel mellem grupperne  
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Som det fremgår af figur 1 og 2, var der en sikker effekt af huldet i tidlig februar 2007. Denne 
effekt var der ikke sen januar 2006. Hvorvidt den forskel vi ser her fra slutningen af januar til 
tidlig februar er et udtryk for en årsvariation, eller om det er et udtryk for, hvornår det er nød-
vendigt for tæverne at være i rette huld, er ikke muligt at sige ud fra disse to undersøgelser. 
 

 
 

 
Figur 3 og 4: Antal levende fødte hvalpe pr. tæve. Bogstaverne A, B og C angiver, hvor-
vidt der er forskel mellem grupperne 
 
Men som det fremgår af figur 3 og 4 kan man se, at kun i 2007 var der en sikker forskel 
mellem huld grupperne og antallet af levende hvalpe. Da der i 2006 hverken var forskel i 
ultimo januar eller ultimo februar, tyder det altså ikke på, at vi kan udelukke ultimo januar 
som værende af betydning.  En af grundene til at vi ikke fandt denne sammenhæng i 2006, 
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kunne skyldes den ekstreme vinter vi havde i 2006. 2006 var præget af en overgang med 
meget frost og sne lige inden flushing samt en rekord kold marts måned. Dette kunne have 
medført, at de tæver, der endnu var alt for fede lige inden flushing, tabte sig eller i det mindste 
ikke tog så meget på i løbet af marts måned som i de andre år. Hvorvidt dette rent faktisk 
havde en indflydelse på resultatet er ikke muligt at fastslå i denne undersøgelse. 
 

 
 

 
Figur 5 og 6: Antal levende fødte hvalpe pr. tæve. Bogstaverne A, B og C angiver, hvor-
vidt der er forskel mellem grupperne 
 
Som det fremgår af figur 5 og 6 er der en sammenhæng mellem huld efter parring og antal 
levende fødte hvalpe i både 2006 og 2007. Fede og meget fede tæver får færre hvalpe end 
tæver i middel huld. Men det er også væsentlig at lægge mærke til, at tæver, der er tynde 
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(Huld 2), føder færre levende hvalpe i 2007. I 2006 blev der ikke observeret nogen tynde 
tæver i slutningen af marts. 
 

 
 

 
Figur 7 og 8: Antal levende fødte hvalpe pr. tæve. Bogstaverne A, B og C angiver, hvor-
vidt der er forskel mellem grupperne 
 
Sidst i april (figur 7 og 8) ser vi det samme i både 2006 og 2007. De tyndeste tæver får færre 
hvalpe end de tæver, der har et middel huld (3 eller 4). De fedeste tæver får ligeledes færre le-
vende hvalpe. Det er sandsynligt, at de fede tæver har vanskeligere ved at føde hvalpene, og at 
fødslen derfor tager længere tid, som også Malmkvist (2005) beskrev. En længere fødsel vil 
medføre, at hvalpene overlevelse vil blive påvirket, idet en lang fødsel betyder senere samling 
af kuldet, senere mælkenedlægning og svagere hvalpe (Malmkvist og Hansen, 1999). Alt 
sammen faktorer som sandsynligvis vil kunne bevirke en øget hvalpedødelighed. 
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Huld og døde hvalpe 
Sammenhængen mellem døde hvalpe og huld, gav ligeledes samstemmende resultater i både 
2006 og 2007. Helt overordnet var det sådan, at jo federe tæven var, jo flere dødfødte hvalpe 
fandt vi i reden. Sammenhængen mellem døde hvalpe og huld var statistisk sikker i både 
marts og april i begge år.  
 
Tabel 1: Antal døde hvalpe pr. tæve i 2006 og 2007 i forhold til huldvurdering. N angi-
ver antallet af observationer i hhv 2006 og 2007 

MARTS døde hvalpe /tæve APRIL døde hvalpe /tæve Huld 
06/07 N 06/07 2006 2007 N 06/07 2006 2007 
3/2 72 / 83 0,34 0,53 65 / 148 0,90 0,46 
4/3 1640 / 2505 0,68 0,60 1606 / 2474 0,70 0,58 
5/4 1260 / 1112 0,86 0,71 1043 / 1094 0,93 0,74 
6/5 88 / 132 1,09 0,52 81 / 119 1,21 0,69 

 
I slutningen af marts er ikke alle tæver begyndt på den egentlige drægtighed, som er ca 31 da-
ge, og æg eller fostre er helt små. Vi må derfor gå ud fra, at de døde hvalpe vi senere tæller 
skyldes enten, at tæven forbliver fed, og derved har problemer med at føde dem, eller at det er 
fodring eller udvikling i huld, som har en betydning. Hvorimod det er vores opfattelse, at tæ-
vens huld i april har en mere direkte indflydelse på antallet af døde hvalpe pga langvarig fød-
sel.  Man kunne forestille sig, at tæver, der bliver underforsynet på et eller andet tidspunkt i 
løbet af drægtigheden, ville føde hvalpe, der havde mindre livskraft og derved større sandsyn-
lighed for ikke at klare de første dage. Den egentlige årsag kan ikke klarlægges i en un-
dersøgelse som denne, men kan dog give et fingerpeg. 
 
Udvikling i huld i drægtigheden 
 På figur 9 fremgår det, at tæver der taber en huld karakter får færre levende hvalpe end tæver 
der stiger én huldkarakter (det bedste) eller tæver der bliver på samme niveau (næst bedst). 
Det ser dog ud til at tæver der kommer sig to huldkarakter klarer sig dårligere, sandsynligvis 
fordi de derved bliver for fede til fødsel, som beskrevet ovenfor.   
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Figur 9. Antallet af levende hvalpe i forhold til ændring af huld fra slutning af marts til 
slutningen af april. Bogstaverne A, B, C angiver, hvorvidt der er en sikker forskel 
mellem grupperne 
 
Kigger man kun på de tæver, der var middel i huld i marts (huld 3) og hvordan de klarer sig i 
forhold til ændring i huld, er det tydeligt, at en positiv huldændring i løbet af april er en fordel 
(figur 10). Tæver, der blev vurderet til huld 3 i marts og huld 4 i april føder 6,4 levende hval-
pe pr. tæve, hvorimod de tæver, der forbliver i huld 3 får ca 0,4 hvalpe færre pr. tæve. 
 

 
Figur 10. Antallet af levende hvalpe i forhold til ændring af huld fra slutning af marts til 
slutningen af april. Kun tæver, der blev vurderet til huld 3 i marts er medtaget. 
Bogstaverne A, B, C angiver. hvorvidt der er en sikker forskel mellem grupperne 
 
De tæver, der stiger meget i huld i løbet af april (huld 5 i slutningen af april), ser ud til at føde 
betydelig færre levende hvalpe. Igen tyder det på, at det er positivt, når tæven tager på i løbet 
af drægtigheden, uden dog at blive så fed, at fødslen bliver besværet af det. Det er også værd 
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at bemærke, at de tæver, der taber sig fra huld 3 til huld 2 i løbet af april, får markant færre 
levende hvalpe, et fald fra 6,4 til 5,2 levende hvalpe pr. tæve. Som det fremgår af ovenståen-
de, er det vigtig, at tæverne har en positiv huldudvikling, men sådan, at de ikke bliver for fede 
til at gennemføre en nem og hurtig fødsel. Tæver, der er blevet fede (huld 4 og 5) allerede i 
marts ser ud til at få for få hvalpe uanset huldudviklingen derfra. Er tæven huld 5 i slutningen 
af marts viser vores resultater, at tæven faktisk får færre levende hvalpe, hvis hun taber sig og 
ender i huld 4, end hvis hun forbliver på sit fede niveau (pers obs.). Der er altså tegn på, at 
udviklingen i huldet er mindst lige så vigtig som det aktuelle huld i drægtigheden. 
 
Konklusion 
Samlet set viser de to års undersøgelser, at der er en statistisk sikker sammenhæng mellem 
tævernes huld og antallet af både levende og døde hvalpe. Undersøgelsen viste også, at den 
mest sikre vej at gå med hensyn til huldstyring er, at tæverne skal være slanke ved flushing 
(huld 2), derefter skal de tage lidt på i løbet af parringsperioden sådan at de i slutningen af 
marts ender i middel huld (huld 3). Fra slutning af marts til slutning af april skal de stige en 
huld karakter og ende med huld 4. Det er altså vigtigt, at tæverne er slanke før flushing og 
derefter tager på i hele perioden frem til fødsel, uden at blive fed.  
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Sammendrag 
På baggrund af den foreliggende viden vil man ikke forvente nogen positiv effekt på kuldstør-
relsen hos mink af rigelig fodertildeling gennem implantationsperioden, men man ved, at risi-
koen øges for sundhedsproblemer i diegivningsperioden. Mange avlere har imidlertid gode er-
faringer med tildeling af ekstra foder under implantationen. Vi har derfor gennemført to un-
dersøgelser: 1) en genberegning af gennemsnitlige tal fra farme, der fik foder fra Sole gennem 
5 år (1994-1998), hvor det er lykkedes at inkluderer data fra flere farme i analysen, 2) et farm-
forsøg med individuelt fodrede brune tæver efter to forskellige fodringsstrategier i implantati-
ons- og drægtighedsperioden på 7 farme i 2007. Analysen af Sole-data viste overraskende en 
signifikant stigning i kuldstørrelse i brune, men ikke i sorte mink, med stigende forskel i ener-
gitildelingen mellem perioderne Implantation og Drægtighed. Dette gav anledning til et farm-
forsøg, der bekræftede en øget kuldstørrelse hos brune tæver, der evnede at optage mere foder 
under implantationen uden at bliver for fede og som derfor ikke fik reduceret fodertildelingen 
i ugerne op til fødsel for meget.  
 
Baggrund 
Gennem de sidste 10 år er energitildelingen til minktæver i Danmark øget med 25 % (fra 220 
kcal til 295 kcal), hvilket er væsentligt over behovet på omkring 200 kcal/tæve/dag gennem 
implantationsperioden (Enggaard Hansen et al., 1991). Denne stigning skyldes en formodning 
om, at tæver, der fodres efter ædelyst i denne periode, vil implantere en større andel af de be-
frugtede æg og derved føde flere hvalpe. Denne hypotese har været næret af en opgørelse af 
den gennemsnitlige kuldstørrelse og energitildeling på farme, der fik foder fra Sole i årene 
1994 – 1997. Opgørelsen antydede en højere energitildeling fra 20. marts – 10. april på den 
fjerdedel af farmene, der havde den højeste kuldstørrelse (Børsting & Hedegaard, 1998). Ef-
fekten kunne imidlertid ikke adskilles fra den veldokumenterede effekt af flushing (Tauson, 
1993), der tilsyneladende også var vellykket på disse farme.  
 
De få eksperimentelle undersøgelser, der har været gennemført om emnet, har ikke kunnet 
dokumenterer en positiv effekt, snarere tvært imod (Weiss, 1991; Lund, 1992; Kemp et al., 
1993). Weiss (1991) diskuterede risikoen for tab af befrugtede æg ved for kraftig fodring 
gennem implantationsperioden og referere to farmforsøg, der ikke gav entydige resultater. På 
forsøgsfarm Vest fandt Lund (1992), at tæver, der var foderet restriktivt (170 kcal/tæve/dag) 
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fra 26/3 til 9/4 fik en halv hvalp mere end tæver fodret efter ædelyst (250 kcal/tæve/dag). Et 
tilsvarende farmforsøg viste ingen systematisk effekt af energitildelingen i implantationspe-
rioden. Lund (1992) konkluderede, at ’tæverne kan tolerere utroligt store udsving i næring-
soptagelsen i selve implantationstiden, og kun dyrene på den ene farm gav flere hvalpe på den 
restriktive fodring. På den anden side siger forsøgene klart, at teorien, der gik ud på at fodre 
tæverne stærkt (alt det de ville æde) i drægtighedstiden for at få flest hvalpe, ikke holder’. På 
den baggrund kunne man mene, at der ikke er grund til at bruge mere energi på emnet, men så 
enkelt er det ikke.  
 
Dels har mange avlere i praksis gode erfaringer med ekstra fodertildeling i implantationspe-
rioden, dels var styrken af de gennemførte forsøg begrænset, idet antallet af tæver i hvert hold 
var for lille til med sikkerhed at overskygge den store tilfældige variation i kuldstørrelsen 
(Møller & Berg, 2002). Det har desuden vist sig, at fodringen gennem implantations- og 
drægtighedsperioden har stor betydning for hvalpenes sundhed og tævens præstation i den 
efterfølgende diegivningsperiode. Emnet fortjener derfor en yderligere afklaring. 
 
Korrekt udført flushing op til og gennem parringsperioden har en dokumenteret effekt på op 
til en ekstra hvalp pr. kuld (se fx: Tauson, 1993; Tauson & Alden, 1984; Tauson & 
Gustafsson, 1994), hvilket også har kunnet eftervises i praksis (Møller, 1999; 2000). Dette 
blev også noteret af Børsting & Hedegaard, 1998, men trods en højere energitildelingen i 
flushingperioden på farme med store kuld, blev der ikke skelnet klart mellem den velkendte 
effekt af flushing og en mulig effekt af energitildelingen i implantationsperioden. Hvis ener-
gitildelingen i disse to perioder er korreleret på farmniveau, kan den gode kuldstørrelse til-
skrives den vellykkede flushing gennem parringsperioden.  
 
Restriktiv fodertildeling i den sidste del af drægtighedsperioden medfører mindre 
mælkekirtelvæv i den sidste del af laktationen (Møller & Sørensen, 1998; 1999), hvilket ikke 
er overraskende, da 70 % af kirtelvævet udvikles indenfor de sidste 3 uger op til fødsel 
(Møller, 1996). En række undersøgelser har desuden peget på en øget risiko for ’Fedtede 
hvalpe’ ved lav energitildeling op til fødsel (Chriel, 1994; 1997; Møller & Chriel, 2001; 
Møller, 2004), eller ved kraftigt fald i energitildelingen fra implantations- til sidste del af 
drægtighedsperioden (Møller & Klass, 2005).  
 
Det er mange avleres erfaring, at fede tæver har store risiko for fødselsbesvær og fodring efter 
ædelyst er derfor problematisk, hvis tæverne bliver for fede af det inden fødsel. Høj ener-
gitildeling i implantationsperioden vil derfor i praksis ofte følges af lav energitildeling i pe-
rioden op til fødsel, enten fordi minkene ’går i stå’, eller fordi minkene bliver fede og avlerne 
vil undgå fødselsbesvær. Selvom der ikke i sig selv er nogen negative konsekvenser af høj en-
ergitildeling i implantationsperioden, kan det indirekte medføre negative effekter af lav ener-
gitildeling i perioden op til fødsel. Det er derfor fortsat vigtigt at undersøge og dokumentere 
direkte og indirekte effekter af energitildelingen under minkens implantation og drægtighed. 
Hvis der ikke er nogen effekt på kuldstørrelsen, kan den høje energitildeling med potentielt 
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uheldige følgevirkninger undlades. Hvis der vitterligt er en positiv effekt af energitildelingen i 
implantationsperioden på kuldstørrelsen, er det vigtigt at finde grænserne for hvilken fodring, 
der giver den positive effekt uden at hvalpenes eller mælkekirtlernes udvikling, dieperiodens 
længde eller hvalpenes sundhed bringes i fare.  
 
En undersøgelse af effekten af energitildeling i flushing- og implantationsperioden på kuld-
størrelsen i praksis, beregnet på de samme data fra avlerpanelet under Sole minkfoder som 
Børsting & Hedegaard (1998) benyttede, kunne ikke påvise nogen positiv effekt af høj ener-
gitildeling i implantationsperioden på kuldstørrelsen på farmniveau (Møller & Klass, 2005). 
Desværre var antallet af farme i underkanten af det nødvendige til at adskille effekten af 
flushing og fodring i implantationsperioden med tilstrækkelig sikkerhed.  
På denne baggrund forventede vi ingen effekt på kuldstørrelsen af fodertildelingen gennem 
implantationsperioden.  
 
Materiale og metoder 
Materialet omfatter dels en genberegning af gennemsnitlige tal fra farme, der fik foder fra So-
le gennem 5 år (1994-1998) (Børsting & Hedegaard, 1998; Møller & Klass, 2005), hvor det er 
lykkedes at inkluderer data fra flere farme i analysen, dels data fra et farmforsøg med indivi-
duelt fodrede brune tæver efter to forskellige fodringsstrategier i implantations- og drægtig-
hedsperioden på 7 farme i 2007.  
 
Data 
Fire karakteristiske fodringsperioder blev defineret, idet alle fire perioder er anvendt ved ana-
lyse af farmpaneldata, mens farmforsøget kun inkluderede perioderne implantation og dræg-
tighed ved analyse af kuldstørrelse: 
 

1. Vinter – 5. januar til 23. februar 
2. Flushing – 24. februar til 20. marts  
3. Implantation – 21. marts til 10. april  
4. Drægtighed – 11. april til 30. april  

 
I hver periode blev den gennemsnitlige foder- eller energitildeling pr. mink beregnet for hver 
farm hvert år. Da minkenes energibehov varierer mellem farme og år blev forskellen i 
kcal/mink/dag mellem Flushing og Vinter og mellem Implantation og Drægtighed beregnet 
for hver farm hvert år og brugt i de videre analyser (Tabel 1).  
 
I farmpanel datasættet var oplysninger om energitildeling og antal tæver registreret på farm-
niveau, mens kuldstørrelse blev registreret for hver af farvetyperne (Brun, Sort og Andre) for 
hver farm og år. Til analysen af kuldstørrelse indgik 349 observationer fra farme med brune 
tæver og 271 observationer fra farme med sorte tæver.  
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Farmforsøget med forskellige fodringsstrategier i implantations- og drægtighedsperioden 
startede den 20. - 23. marts med i alt 4.726 parrede brune tæver på 7 farme. Alle tæver var 
fodret og behandlet efter samme strategi frem til forsøgets start på hver farm og tæverne blev 
tilfældigt og ligeligt fordelt på to hold. Hold ”EnsF” blev fodret efter en plan om ensartet 
fodring fra omparring til fødsel, mens hold ”VarF” blev fodret efter en planlagt variation i 
fodringen fra omparring til fødsel. Hold VarF blev fodret efter tilnærmet ædelyst til hver tæve 
fra den 20. - 23. marts, dog således, at foderet blev spist op inden næste udfodring. Fra den 6. 
- 10. april skulle fodermængden reduceres med omkring 35 %, idet hver tæve blev fodret med 
henblik på at opnå et passende huld til fødsel, svarende til fødselshuldet i hold EnsF. Kuld-
størrelsen blev registreret af avlere på samme dag efter fødsel i begge hold, samt ved ca. 3 
uger. 
 
Tabel 1. Gennemsnitlig energitildeling pr. mink i kcal/mink/dag i perioderne Vinter, 
Flushing, Implantation og Drægtighed samt differencen mellem perioderne Flushing - 
Vinter og Implantation - Drægtighed for data brugt i analysen af kuldstørrelse 
År Farme Vinter Flushing Diff Fl-Sl  Implanta-

tion 
Dræg-
tighed 

Diff Im-Pr 

1994 92 188±14 256±22 68±26 211±20 212±17 -1±25 
1995 52 185±14 261±24 76±27 227±22 212±17 15±23 
1996 64 211±14 274±19 63±21 226±19 220±20   6±21 
1997 53 210±15 259±28 48±34 232±22 221±19 11±27 
1998 59 182±14 267±25 86±32 229±25 222±21   7±26 
Alle 322 195±19 263±24 68±30 223±23 217±19   6±25 
 
Statistiske analyser 
 
Farmpanel data 
Fodringsstrategiens betydning for kuldstørrelsen blev analyseret med en mixed linear model 
(Proc Mixed, SAS). Følgende variable indgik i analysen som systematiske virkninger:  

• Differencen i kcal/mink/dag mellem perioderne Flushing - Vinter 
• Differencen i kcal/mink/dag mellem perioderne Implantation – Drægtighed 
• År (1994-1998) 

Analysen af kuldstørrelsen var signifikant forskellig mellem farvetyper og brune og sorte 
mink blev derfor analyseret hver for sig. 
 
Farmforsøg 
For hver farm blev den gennemsnitlige fodertildeling i implantations- og drægtighedsperio-
den, samt forskellen mellem perioderne beregnet (Tabel 2). Effekten af forskellen mellem 
hold og forskellen i fodertildeling mellem implantations- og drægtighedsperioden for kuld-
størrelsen blev analyseret ved modeller med tilfældige og faste effekter (Proc Mixed i SAS). 
Effekten var ikke helt lineær og der blev derfor også undersøgt for effekten af forskelle i en 
række intervaller. Fordelingen af goldtæver i de to hold blev analyseret med en Chi2 test.  
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Tabel 2. Fald i fodertildeling i g/tæve/dag i gennemsnit mellem implantationsperioden og 
sidste del af drægtighedsperioden i hold VarF med varierende fodertildeling og hold 
EnsF med ensartet fodertildeling på 7 deltagende farme i 2007 
Hold Farm 1 Farm 2 Farm 3 Farm 4 Farm 5 Farm 6 Farm 7 
VarF 71±43 91±28 119±34 110±18 52±42 51±41 37±36 
EnsF 60±44 1±23 54±28 24±6 14±29 33±32 18±32 
 
Resultater  
 
Farmpaneldata 
Analysen af kuldstørrelse i brune mink viste en signifikant stigning i kuldstørrelse med sti-
gende forskel i energitildelingen mellem perioderne Flushing og Vinter (P< 0,01) og med sti-
gende forskel i energitildelingen mellem perioderne Implantation og Drægtighed (P<0,01). 
Kuldstørrelsen steg med 0,27 hvalpe pr. 100 kcal forskel i energitildeling både mellem Flush-
ing og Vinter og mellem Implantation og Drægtighed i brune mink. Analysen af kuldstørrelse 
i sorte mink viste ligeledes en signifikant stigning i kuldstørrelse på 0,35 hvalpe pr. 100 g for-
skel i energitildelingen mellem perioderne Flushing og Vinter (P< 0,02). Forskellen i ener-
gitildeling mellem perioderne Implantation og Drægtighed havde derimod ingen signifikant 
effekt på kuldstørrelsen hos sorte mink. Kuldstørrelsen varierede mellem år men forskellen 
var kun signifikant i sorte mink (P<0,005).  
 
Det var overraskende, at der også blev fundet en positiv effekt af høj energitildeling i implan-
tationsperioden på kuldstørrelsen, da tidligere undersøgelser og beregninger på de samme data 
ikke har kunnet påvise en sådan effekt. De yderligere farme/år, der har kunnet inkluderes i 
analysen efter en grundig gennemgang af de grundlæggende data, har således båret frugt, og 
givet anledning til det nedenfor beskrevne farmforsøg til yderligere afklaring af dette forhold.  
 
Farmforsøg  
Fodertildelingen i de to perioder var noget forskellig på de deltagende farme, især i den sidste 
del af drægtigheden, hvor der på nogle farme ikke blev den ønskede forskel mellem holdene. 
Forsøgets resultater er derfor gjort op både i forhold til de oprindelige holdinddelinger og i 
forhold til den tildelte fodermængde til hver enkelt tæve i implantationsperioden og i sidste 
del af drægtighedsperioden.  
 
Effekter af hold  
Der var ingen forskel i antal levendefødte hvalpe, hvalpetab eller hvalpe ved anden tælling 
mellem de to hold. Andelen af golde tæver var næsten 2 % højere i EnsF-holdet end i VarF-
holdet og forskellen var statistisk sikker (P<0,05) (Tabel 3).  
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Tabel 3. Antal tæver og hvalperesultater i gennemsnit i hold VarF med varierende 
fodertildeling og hold EnsF med ensartet fodertildeling på 7 farme i 2007 
Hold Tæver Fødende Golde Gold 

% 
Kuldstørrelse 
ved fødsel 

Hvalpetab Kuldstørrelse 
ved 2 tælling 

VarF 2345 2167 178 7,59 7,08 0,53 6,55 
EnsF 2381 2155 226 9,49 7,03 0,51 6,51 
 
Effekter af fodertildeling  
Kuldstørrelse ved fødsel steg med forskellen i fodertildeling mellem implantationsperioden og 
sidste del af drægtighedsperioden og denne effekt var statistisk sikker (P<0.05). Ved at kigge 
på effekten af fodertildelingen i hver periode viste det sig, at det var den høje tildeling i im-
plantationsperioden, der havde en positiv effekt på kuldstørrelsen ved fødsel (p<0,01 ). Kuld-
størrelsen ved anden tælling steg også med forskellen i fodertildeling, men på dette tidspunkt 
var effekten mindre og ikke så statistisk sikkert bestemt. Ved inddeling af foderforskellene i 
intervaller fandt vi, at tæver, der fik mellem 25 og 125 g mere foder i implantationsperioden 
end i sidste del af drægtighedsperioden, havde omkring 0,4 levende hvalpe mere ved fødsel 
(P<0,05) (Tabel 4). Der var ingen eller negativ effekt på kuldstørrelsen, hvis forskellen i 
fodertildeling mellem perioderne var større end 125 g eller mindre end 25 g. Ved anden tæl-
ling var billedet mere broget, fordi lav fodertildeling i sidste del af drægtigheden øgede døde-
ligheden og høj fodertildeling øgede antallet af dødfødte hvalpe, afhængigt af tævernes vægt 
og huld midt i april.  
 
Tabel 4. Estimeret kuldstørrelse ved forskellige intervaller af fald i fodertildeling i 
g/tæve/dag i gennemsnit mellem implantationsperioden og sidste del af drægtighedspe-
rioden i hold VarF med varierende fodertildeling og hold EnsF med ensartet fodertilde-
ling på 7 deltagende farme i 2007 

Forskel i fodertildeling: Implantation-drægtighed Kuldstørrelse  
beregnet ved <-25 -25 til 25 25 til 75 75 til 125 >125 
Fødsel 6,61 6,89 7,15 7,20 6,91 
2 tælling 5,96 6,43 6,64 6,66 6,24 
Hvalpetab 0,65 0,46 0,51 0,54 0,67 
 
Tabet af hvalpe, der var levende ved fødsel men manglede ved anden tælling, steg med 0,1 
hvalp pr. 100 g fald i fodertildeling mellem implantationsperioden og sidste del af drægtig-
hedsperioden (P<0,05). Hvalpetabet kunne henføres til lav fodertildeling i sidste del af dræg-
tigheden, hvor 100 g mindre daglig fodertildeling øgede hvalpetabet med 0,3 hvalpe pr. kuld 
(P<0,0001), mens fodertildelingen i implantationsperioden ikke i sig selv havde nogen effekt 
på hvalpetabet. 
 
Diskussion og konklusion 
På baggrund af begge undersøgelser må den oprindelige hypotese afvises, idet der var positiv 
effekt af ekstra fodertildeling under implantationen på kuldstørrelsen. Vi må således konklud-
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ere, at modsat andre husdyr, skal mink ikke fodres restriktivt under implantationen, men lidt 
over behovet til vedligehold, for at få så mange levendefødte hvalpe som muligt. 
 
Farmpaneldata 
Den gennemsnitlige forskel på 68 kcal/mink/dag mellem Flushing og Vinter øgede kuldstør-
relsen med knap 0,18 hvalpe i brune mink og med 0,24 hvalpe i sorte mink. Dette illustrerer, 
at avlere, der lykkes med en god flushing også får et bedre hvalperesultat. At effekten af 
flushing umiddelbart er noget mindre end den effekt på op mod 1 hvalp, der er fundet i forsøg 
kan skyldes, at der netop ikke er tale om et forsøg, hvor nogen mink er flushet og andre ikke. 
Alle avlere har formodentlig søgt at flushe deres mink og analysen afspejler, at de, der er lyk-
kedes bedst også har fået den største effekt. Den gennemsnitlige forskel på kun 6 
kcal/mink/dag mellem Implantation og Drægtighed er uden praktisk betydning. Det afspejler, 
at avlerne ikke generelt havde fodret ekstra under implantationen, mens analysen viste, at de, 
der havde givet mere foder under implantationen, fik flere hvalpe i gennemsnit. Forskellen 
mellem farvetyper kan skyldes flere forhold: 1. At der kun er effekt af implantationsfodringen 
i den brune farvetype. 2. At den brune farvetype udgjorde den største andel af minkene på 
farmene i årene 1994 – 1998 og derfor generelt bedst repræsenterer farmenes gennemsnitlige 
fodertildeling. 3. At der er færre farme med sorte mink, og dermed mindre statistisk styrke til 
påvisning af en eventuel forskel.  
 
Farmforsøg  
Farmforsøget bekræftede, at der kan være en positiv effekt af ekstra fodertildeling under im-
plantationen på kuldstørrelsen. At der ikke var forskel på kuldstørrelsen mellem hold skyldes, 
at den reelle fodertildeling i de to perioder var noget forskellig på de deltagende farme, især i 
den sidste del af drægtigheden, hvor der på nogle farme ikke blev den planlagte forskel 
mellem holdene. Dette viser dog også, at der ikke nødvendigvis er en generel og sikker effekt 
af en ændret fodringsstrategi gennem implantationsperioden. Effekten er der kun på de tæver, 
der evner at optage mere foder uden samtidig at blive for fede. Der er derfor behov for en 
nærmere analyse af hvilke tæver, der reagerede positivt på den ekstra fodertildeling under im-
plantationen – og hvilke, der ikke har gavn af dette.  
 
Der var flere golde tæver ved ensartet fodring end ved varierende fodring gennem implanta-
tions- og drægtighedsperioden. Det skal undersøges, om der har været en skæv fordeling af 
sterile hanner i holdene, som kan have påvirket antallet af golde tæver. Den foreløbige konk-
lusion må være, at andelen af golde tæver kan reduceres ved ekstra fodertildeling under im-
plantationsperioden.  
 
Hvalpetabet steg ved stigende forskel i fodertildeling mellem implantationsperioden og sidste 
del af drægtighedsperioden, hvilket kunne henføres til lav fodertildeling i sidste del af dræg-
tigheden. En utilstrækkelig fodertildeling i sidste del af drægtigheden vil typisk forekomme, 
hvis tæverne har fået for meget foder under implantationsperioden og tidligere, og dermed er 
kommet i for godt huld for tidligt inden fødsel. Minktævernes mælkekirtler udvikles primært 
de sidste tre uger inden fødsel (Brzozowski & Møller, 1996; Møller, 1996) og en utilstrække-
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lig fodertildeling i sidste del af drægtigheden kan derfor hæmme mælkekirtlernes udvikling 
(Møller & Sørensen, 1998; 1999) og øge risikoen for fedtede hvalpe (Chriel, 1997; Møller & 
Chriel, 2001; Møller & Klaas, 2005). Det kan dermed konkluderes, at der ikke bør fodres så 
meget i parrings- eller implantationsperioden, at fodertildelingen reduceres til under vedlige-
holdelsesbehovet (ca. 170 g foder ved 120 kcal/100 g) i sidste del af drægtigheden for at 
undgå for fede tæver.  
 
En praktisk anvendelse af en fodringsstrategi, der søger at maksimerer kuldstørrelsen ved 
både at udnytte effekten af flushing op til og gennem parring og effekten af ekstra foder-
tildeling under implantationen er ikke uproblematisk. Det er tidligere påvist, at en forskel i 
energitildelingen på 90 kcal/mink/dag mellem perioderne vinter og flushing og perioderne 
implantation og drægtighed hver især tredobler risikoen for fedtede hvalpe Møller & Klaas, 
2005. Da det yderligere er påvist, at en langvarig og drastisk slankning gennem vinteren, der 
resulterer i meget tynde tæver ikke er en forudsætning for at opnå den fulde effekt af flushing 
(Møller, 2000) kan en omhyggelig styring af tævernes huld gennem vinteren sikre, at en god 
flushing ikke øger risikoen for fedtede hvalpe. En tilsvarende styring af tævernes tilvækst og 
huld gennem implantationsperioden kan formodentlig sikre, at tæverne ikke bliver federe, end 
at de kan fastholde huldet og fodres på mindst vedligeholdelsesniveau den sidste del af dræg-
tighedsperioden. Det kan dermed konkluderes, at en fodringsstrategi, der søger at maksimerer 
kuldstørrelsen ved både at udnytte effekten af flushing op til og gennem parring og effekten af 
ekstra fodertildeling under implantationen, skal gennemføres indenfor rammerne af konsulen-
ternes anbefalinger til huldstyring: Tæverne bør være i huld 2 sidst i februar, i huld 3 sidst i 
marts og i huld 4 ved fødsel. Tæverne skal altså tage på hele tiden fra parringsstart til fødsel, 
uden at blive for fede og uden at tabe sig undervejs. 
 
Anerkendelser 
Dataanalysen er gennemført som led i projektet ’Udvikling af viden og værktøjer til forebyg-
gelse af sundheds og velfærdsproblemer i minkproduktionen’ under Center for produktions- 
og sundhedsstyring (CEPROS). Vi vil gerne takke Tage Pedersen, Sole Minkfoder A/S og 
Ejner Børsting for at have stillet datamateriale til rådighed. Farmforsøget er gennemført i 
samarbejde med konsulenter fra Landscentret | Pelsdyr og med økonomisk støtte fra PFC. Vi 
vil gerne takke Henrik Bækgaard og de deltagende avlere for at have stillet tid og dyr til 
rådighed for forsøget. 
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Sammendrag 
I 2006, 2007 og 2008 undersøgte vi, hvorvidt fodring med lavt protein i drægtighedsperioden, 
har betydning for kuldstørrelse og hvalpevækst, skindlængde, kvalitet samt reproduktion i den 
efterfølgende dieperiode. 
I perioden 6. til 26. april 2006 og 2007 blev andelen af omsættelig energi fra protein (OEp) i 5 
hhv 6 hold á 135 brune mink tæver varieret fra 20 til 52 hhv 24 til 52 procent. Kuldstørrelse, 
goldprocent og hvalpevækst blev registreret. Golde tæver fra dieperioden 2006 blev aflivet og 
undersøgt for placentale ar (ar på livmoderen, hvor hvalpene har siddet). Hvalpene fra for-
søgsholdene i 2007 blev vejet og skindene vurderet ved sorteringen, pelsede hanner blev des-
uden længdemålt. Reproduktionsresultater 2008 af tæver fra disse grupper udtaget til avl, blev 
registreret. 
Resultaterne viste, at foder fra 6. april til 26. april bør indeholde mindst 40 OEp. Ved reduce-
ret proteinindhold blev set et fald i antal levende hvalpe ved fødsel og en stigning i antal død-
fødte. Ved de laveste proteinindhold i foderet blev ligeledes set en tendens til en stigning i an-
tallet af golde tæver og i antal goldtæver med placentale ar. Op mod halvdelen af de golde tæ-
ver havde været drægtige. Fosterdød blev især set hos tæver med kun én eller med 10 eller 
flere fostre. Ved 28 OEp og derunder blev set en reduceret hvalpevægt og hanhvalpene ved-
blev at være små helt frem til pelsning, med nedsat skindlængde til følge. Der blev ligeledes 
set en tendens til, at tævehvalpe født efter lav proteinfodring i drægtighedsperioden (24 OEp), 
får færre hvalpe i deres første dieperiode.  
 
Summary 
In 2006, 2007 and 2008 we investigated whether feeding low protein in the gestation period 
2007 had any influence on litter size, kit live weight gain (LWG), pelt length, skin quality and 
reproduction in the following nursing period.  
In the period April 6 to April 26 2006 and 2007 the amount of metabolizable energy from 
protein (MEp) was varied in 5 respectively 6 groups of 135 brown mink females each, from 
20 to 52 respectively 24 to 52 percent. Litter size, barren females and LWG were registered. 
Barren females from the investigation in 2006 were euthanized and examined for placental 
scars. Skin quality and pelt length of pelted kits from the investigation groups in 2007 were 
registered, and reproduction results 2008 of breeding females from these groups were exam-
ined.    
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The results showed that the feed from April 6 to April 26 should contain at least 40 MEp. Re-
ducing protein content reduces litter size, increase number of dead borne kits and number of 
barren females. Investigations of barren females shows, that up to half of them has been preg-
nant but experienced foetal death. Foetal death is especially seen in females with only one or 
10 or more embryos. At 28 MEp and below the male kit body weight is reduced and they re-
main small until pelting, resulting in shorter skins. There is a tendency that female kits borne 
by females fed 24 MEp in the gestation period, get fewer kits in the coming nursing period.  
 
Indledning 
Hos rotter er det vist at lav protein i drægtighed og laktation giver langvarig reduktion i 
kropsvægten hos hanhvalpe (Cherala et al., 2006). Ligeledes har undersøgelser hos mennesker 
vist en effekt på reproduktionen hos kvinder, hvis mødre har været udsat for sult under gravi-
diteten (Lumey, 1992). Drægtigheden er således en utrolig vigtig periode både for tæven selv, 
men også for hendes afkom og endda i nogle tilfælde deres afkom.    
Proteintildelingen i selve dieperioden og hvalpenes tidlige vækst har været undersøgt i en del 
år. Diegivende minktæver har behov for 30 % af den omsættelige energi fra protein (OEp) i 
den første del af dieperioden, indtil hvalpene begynder at æde (Fink & Tauson, 2005; Clausen 
et al., 2004 and 2006), herefter bør proteinindholdet hæves i den første del af hvalpenes 
vækstfase (Clausen et al, 2004 og 2005). Fra dag 28 til dag 42 skal hvalpene have fra 44 - 47 
OEp for at opnå optimal tilvækst, og fra dag 42 til dag 56 skal hvalpene have 40 OEp eller 
mere, for at opnå optimal tilvækst med det i forsøget anbefalede minimumsindhold af amino-
syrer (Clausen et al., 2006). Behovet til protein og aminosyrer i drægtighedsperioden er der-
imod ikke særligt godt undersøgt. Tauson et al. (2005) fandt, at 17 OEp i drægtighedsperio-
den var for lidt i forhold til 32 OEp. Det er imidlertid nødvendigt med en mere præcis be-
stemmelse af proteinbehovet i drægtighedsperioden 6/4 til 26/4, for at klarlægge, hvilken ind-
flydelse fodringen af tæverne i drægtighedsperioden har for kuldstørrelse og goldprocent samt 
hvalpevækst, men også hvilke konsekvenser det evt. kan få for skindstørrelse og kvalitet, samt 
den følgende dieperiode. 
 
Materiale og metoder 
I perioden 6. til 26. april 2006 og 2007 blev andelen af omsættelig energi fra protein (OEp) i 5 
hhv 6 hold á 135 brune mink tæver varieret fra 20 til 52 hhv 24 til 52 procent (Clausen et al., 
2007; Clausen & Sandbøl 2008). Kuldstørrelse, goldprocent og hvalpevækst blev registreret. 
Før drægtighedsperioden og efter dieperioden blev anvendt fodercentralfoder. Samtlige golde 
tæver fra dieperioden 2006 blev aflivet 10/7 for at se efter placentale ar (ar på livmoderen 
hvor hvalpene har siddet). Hvalpe fra forsøgsholdene i 2007 blev vejet og kvalitetsvurderet 
ved livdyrvurderingen, pelsede hanhvalpe blev desuden længdemålt. Reproduktionsresultater 
2008 af tæver fra disse grupper udtaget til avl blev registreret. Der blev udtaget de bedste tæ-
ver til avl, hvorfor der ikke blev udtaget lige mange fra hvert hold. Goldprocent samt antal le-
vende og døde hvalpe ved fødsel blev registreret i 2008. Yderligere blev fra hver af holdene i 
2007 udtaget 28 tævehvalpe, disse ungtæver samt deres hvalpe blev vejet ved fødsel 2008. 
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Resultater og diskussion 
Dieperioden 2006 og 2007 
Reproduktionsresultaterne fra dieperioderne 2006 og 2007 ses af tabel 1 og 2. 
 
Tabel 1. Hvalpe pr. kuld ved fødsel, goldprocent og placentale ar 2006  

Energifordeling 
6/4 til 26/4 

Levende pr 
kuld ved fødsel 

Døde pr kuld 
ved fødsel 

Golde tæver, 
% 

Golde tæver 
med ar, % 

52:38:10 7,05 A 0,38 A 14,0 37,5 
44:42:14 6,80 AB 0,36 A 9,3 27,3 
36:46:18 6,89 AB 0,44 A 14,2 35,3 
28:50:22 6,49 B 0,50 A 11,2 53,8 
20:54:26 5,19 C 0,80 B 24,6 42,9 
P-værdi < 0,0001 0,008 NS NS 

Forskellige bogstaver i holdene angiver, at der er statistisk sikker forskel. 
 
Tabel 2. Hvalpe pr. kuld ved fødsel og goldprocent 2007 

Energifordeling 
6/4 til 26/4 

Levende pr kuld 
ved fødsel 

Døde pr kuld ved 
fødsel 

Golde tæver, 
% 

52:38:10 6,95 A 0,48 C 7,6 
40:44:16 7,02 A 0,55 C 7,8 
36:46:18 6,58 AB * 0,51 C 10,0 
32:48:20 5,97 BC 0,71 BC 7,9 
28:50:22 5,45 C 0,86 AB 14,4 
24:52:24 4,72 D 0,99 A 17,5 
P-værdi < 0,0001 0,002 NS 

* p-værdien mellem 40:44:16 og 36:46:18 er 0,056. 
 
Ved faldende proteinindhold i foderet i drægtighedsperioden blev der begge år set faldende 
antal levendefødte hvalpe ved fødsel, samt stigende antal dødfødte hvalpe. Goldprocenten var 
ikke statistisk sikkert forskelligt, men begge år var den største goldprocent ved lavest protein.  
 
Placentale ar 
Undersøgelse for placentale ar 2006 viste ligeledes de største antal placentale ar (tabel 1) ved 
de laveste proteinindhold (ikke signifikant). Det kunne tyde på, at der er flere tæver i disse 
grupper, hvor hvalpene dør i drægtighedsperioden. Dette svarer til undersøgelser fra grise, 
hvor lav protein i foderet øger frekvensen af fosterdød og fostermumifikation (Rasbech, 
1981). En undersøgelse af golde tæver fra 2005 (ikke vist) viste at 26,7 % af tæverne (n=15) 
havde placentale ar, disse tæver var fodret og passet normalt i drægtighedsperioden.  
Antallet af placentale ar i de enkelte tæver varierede fra 1 til 16 (figur 1). Ca. 25 % af tæverne 
havde været drægtige med kun et foster. Hos grise er 4 fostre nødvendige for at opretholde 
drægtigheden. Ca. 50 % af tæverne havde haft 10 eller flere fostre. I disse tilfælde kan belast-
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ningen af livmoderen havet været for stor og fostrene bliver aborteret eller reabsorberet efter 
fosterdød. Hos grise mener man, at livmoderens kapacitet til at ernære fostrene er den be-
grænsende faktor for at fostrene overlever (Rhodes et al., 1991). Vonnahme et al. (2002) viste 
sidst i drægtighedsperioden en positiv sammenhæng mellem antal fostre og længden af liv-
morderhornene. Placentale ar hos fødende tæver er ligeledes undersøgt. Hammer et al. 
(2008a) fandt 2 placentale ar mere end antallet af fostre når de talte 2 – 3 måneder efter fød-
sel. 4 – 5 og 6 – 7 måneder efter fødsel var antallet af hvalpe i kuldet større end antallet af 
placentale ar. Tæver undersøgt mere end 12 måneder efter fødsel havde ingen ar (Hammer et 
al., 2008a). Hos hunde har undersøgelser af livmoderen vist at 11 – 13 % af anlagte fostre dør 
og bliver reabsorberet (Andersen & Simpson, 1973). Hos grise mistes 30 – 40 % af anlagte 
fostre før farring (Vonnahme et al, 2002).  
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Figur 1. Antal placentale ar i tæver med placentale ar (Hammer et al., 2008b) 
 
Hvalpevægte, skindlængde og kvalitet 
Lavt proteinindhold i drægtighedsperioden havde en negativ effekt på hvalpenes tilvækst (ta-
bel 3). De laveste vægte dag 49 blev set i holdet med det højeste proteinindhold, men dette 
hold havde over 2 hvalpe mere i kuldet end holdet med lavest protein. De bedste vægte dag 
49, når der tages hensyn til hvalpeantallet, blev set ved 40 OEp. Den negative påvirkning af 
lav protein i drægtigheden, holdt sig helt frem til sortering, hvor der var lavere sorteringsvægt 
samt kortere skindlængde hos hanhvalpe fra tæver der havde fået 28 OEp og mindre i dræg-
tighedsperioden. Kvaliteten fundet ved livdyrvurderingen var ikke påvirket. For tævehvalpene 
var forskellen ikke tydelig (ikke vist).  
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Tabel 3. Vægt og kvalitet af samtlige hanner ved livdyrvurderingen (antal pr. hold: 188-
335), samt skindlængde af pelsede hanner (antal: 140-236) 
Energifordeling 

6/4 til 26/4 
Hanhvalpe vægt 

dag 49, g 
Sorteringsvægt, 

g 
Kvalitet * Skindlængde, 

cm 
52:38:10 536 B 2991 (341) A 3,1 (1,1) 89,7 (5,0) A 
40:44:16 565 A 3036 (391) A 2,9 (1,2) 89,8 (5,1) A 
36:46:18 550 AB 3021 (368) A 3,0 (1,1) 89,5 (4,3) A 
32:48:20 565 AB 3022 (360) A 2,8 (1,1) 89,4 (4,7) A 
28:50:22 564 B 2850 (345) B 3,0 (1,1) 88,1 (5,3) B 
24:52:24 561 B 2899 (345) B 2,9 (1,1) 87,4 (7,7) B 
p-værdi 0,02 < 0,0001 NS < 0,0001 

* 1 – 5 med 5 som bedst 
 
Dieperioden 2008 
Resultater for dieperioden 2008, for de 2. års tæver der havde været 1.års tæver under for-
søgsperioden 2007, viste ikke nogen forskel mellem tævernes præstationer som 2.års tæver, 
uanset hvilken fodring de havde fået i drægtighedsperioden 2007.   
Resultaterne i dieperioden 2008, for de 1. års tæver, der var fostre i forsøgsperioden 2007 ses 
af tabel 4. Grunden til, at der kun er udtaget så få tæver fra hold 28:50:22 og 24:52:24 skyl-
des, at vi ikke udtager hvalpe til avl, hvis de ikke er optimalt udviklede eller hvis de er fra 
små kuld.  
 
Tabel 4. 1. års brune mink tæver der var fostre i forsøgsperioden 2007 

Energifordeling 
6/4 til 26/4 

Antal kuld Golde tæver, 
% 

Levende hvalpe pr 
kuld ved fødsel 

Døde hvalpe pr 
kuld ved fødsel 

52:38:10 188 8,7 6,39 (2,60) 0,48 (0,89) 
40:44:16 178 10,6 6,76 (2,39) 0,40 (0,93) 
36:46:18 155 10,9 6,45 (2,73) 0,55 (0,96) 
32:48:20 118 10,6 6,77 (2,33) 0,42 (0,80) 
28:50:22 70 11,4 7,06 (2,21) 0,43 (0,86) 
24:52:24 55 6,8 5,84 (2,71) 0,73 (1,50) 
p-værdi  NS NS (0,07) NS 

 
Der er en tendens (p=0,07) til et reduceret antal levende hvalpe ved fødsel blandt tævehvalpe-
ne fra det hold, der fik lavest protein i drægtighedsperioden 2007. Hos disse tæver, var der 
desuden de fleste døde hvalpe ved fødsel. Det skal bemærkes, at en stor del af lavprotein tæ-
vehvalpene allerede var sorteret fra på grund af den dårlige reproduktionsperiode i 2007.  
Blandt 28 tævehvalpe fra hver af holdene i 2007, der som ungtæver i dieperioden 2008 blev 
udvalgt til vejehold, blev ikke set nogen signifikant forskel mellem deres hvalpes fødselsvæg-
te (ikke vist). Hos rotter er det vist, at lav protein i drægtighed og laktation giver langvarig re-
duktion i kropsvægten hos hanhvalpe (Cherala et al., 2006). Ligeledes har undersøgelse hos 
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mennesker vist en mindre fødselsvægt hos børn født af kvinder, hvis mødre har været udsat 
for sult under graviditeten (Lumey, 1992). I denne undersøgelse kunne vi ikke se nogen effekt 
på hvalpenes fødselsvægt i 2008, af fodringen i drægtighedsperioden 2007.    
 
Konklusion 
Foder fra 6. april til 26. april bør på det foreliggende grundlag indeholde mindst 40 % af OE 
fra protein. Ved en yderligere reducering af proteinindholdet blev set et fald i antal levende 
hvalpe ved fødsel og en stigning i antal dødfødte. Ved de laveste proteinindhold i foderet blev 
ligeledes fundet en tendens til en stigning i antallet af golde tæver og i antal goldtæver med 
placentale ar. Fra 27 – 54 % af de golde tæver har været drægtige. Fosterdød ses især hos tæ-
ver med kun én eller med 10 eller flere fostre.  
Ved 28 OEp og derunder blev set en reduceret hvalpevægt og hanhvalpene vedblev at være 
små helt frem til pelsning, med nedsat skindlængde til følge. Der blev ligeledes set en tendens 
til, at tævehvalpe, født efter lav proteinfodring i drægtighedsperioden (24 OEp) får færre hval-
pe i deres første dieperiode.  
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En ny undersøgelse (Pedersen et al. 2008) repræsenterer den første større opgørelse over anti-
biotikaresistensmønstre hos en række af de bakteriearter, der hyppigst forårsager sygdom hos 
mink under danske forhold. Det gælder kolibakterier, stafylokokker, streptokokker, Pseudo-
monas aeruginosa (smitsom lungebetændelse) og Pasteurella multocida. Undersøgelsen er 
baseret på bakterieisolater fra mink, indsendt til diagnostisk undersøgelse ved DTU-
Veterinærinstituttets Sektion for Pelsdyr og Vildtsygdomme i perioden 2000-2005. Kun få 
tidligere undersøgelser har beskæftiget sig med antibiotikaresistens hos bakteriearter hos mink 
(Jørgensen et al. 1996, Martine et al. 1997, Vulfson et al. 2001) 

 
Hos stafylokokker fandtes en høj grad af tetracyklinresistens, noget lavere overfor penicillin, 
lincosamider, makrolider og spektinomycin, og meget lav resistens overfor andre stofgrupper. 
For E. coli sås mest resistens overfor ampicillin, streptomycin, sulfonamider og tetracyklin, 
mens der kun var lav resistens overfor andre stoffer. Resistens overfor ampicillin, tetracyklin, 
sulfonamider og trimethoprim var i signifikant grad koblede, således at isolater, der var resis-
tente overfor et af disse stoffer, tillige signifikant hyppigere var resistent overfor et eller flere 
af de øvrige. Hæmolytiske isolater var generelt mere resistente end anhæmolytiske. Alle P. 
aeruginosa var følsomme overfor colistin og gentamicin, og de fleste var følsomme eller in-
termediært følsomme overfor enrofloxacin (fluoroquinoloner). Til gengæld var alle eller 
næsten alle isolater resistente overfor alle andre stoffer. Både P. multocida og de hæmolytiske 
streptokokker var uden undtagelse følsomme overfor penicillin. 
Undersøgelsen af Pedersen et al. (2008) omfatter også en opgørelse over de mest anvendte 
typer af antibiotika til behandling af mink. Den mest brugte kategori af stoffer var de 
bredspektrede penicilliner, mest amoxycillin, som udgjorde næsten halvdelen af det samlede 
forbrug. Et uofficielt rundspørge hos en række praktiserende dyrlæger med mange pelsdyr-
kunder indikerede, at amoxycillin blev brugt til behandling af mange forskellige infektiøse li-
delse, heriblandt fedtede hvalpe, diarre, urinvejsinfektioner, pneumoni, pleuritis og bylder. 
Den næstmest anvendte gruppe var aminoglykosider. Dette syntes mest at være apramycin og 
neomycin, som blev brugt til behandling af diarre. Sulfonamider med trimethoprim kom på 
tredjepladsen. Disse stoffer fås både til oral og parenteral brug, og blev brugt til mange for-
skellige infektioner, blandt andet diarre, urinvejsinfektioner og smitsom lungebetændelse.  
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I de seneste år har det registrerede forbrug af antibiotika til behandling af mink i Danmark ge-
nerelt været stigende. Der er sket en forbrugsstigning for alle betydende stofgrupper gennem 
perioden 2000-2006. Grundene hertil er til dels ukendte, men der er i perioden også sket en 
produktionsstigning, ligesom der synes at have været større problemer med visse infek-
tionssygdomme, såsom smitsom lungebetændelse, virus enteritis og fedtede hvalpe. 
  
Begrænsning af antibiotikaforbruget og især bredspektrede antibiotikatyper kan forventes at 
blive en af de store udfordringer for pelsdyrerhvervet i de kommende år. Der er brug for en 
langsigtet indsats med henblik på udviklingsmuligheder for forebyggelse af minksygdomme, 
f.eks. gennem vaccination og optimering af management og foder. Ved sygdomsudbrud bør 
udvises omhu, såvel i forhold til det diagnostiske grundlag for valg af behandling med antibi-
otika, som i valg af stoftype. Grundlaget for antibiotikabehandling bør altid være en om-
hyggelig diagnostisk undersøgelse, og her er obduktion og om nødvendigt laboratorie-
undersøgelse ofte relevant. Nærmere undersøgelse kan afsløre underliggende sygdomsårsager, 
f.eks. virusinfektioner i forbindelse med diarre eller tandproblemer hos mink med kroniske og 
recidiverende sår. På grund af variation af resistensmønstre mellem bakterier og farme er 
dyrkning og resistensundersøgelse generelt relevant i forbindelse med valg af antibiotikabe-
handling til mink. Typning af bakterier kan været til hjælp i smittesporing og er den eneste 
måde at skelne mellem de forskellige typer af P. aeruginosa, der er årsag til smitsom lunge-
betændelse, og koli-lungebetændelser, som er den vigtigste differentialdiagnose. Denne dif-
ferentiering kan være vigtig i forhold til beslutningsprocessen omkring hvilke tiltag, der skal 
initieres i forbindelse med udbrud. Nogle minksygdomme, der behandles med antibiotika, har 
ikke en primær bakteriel årsag. Eksempler på minksygdomme, der kan forventes at have en 
anden primær årsag, er tandbylder, fedtede hvalpe og urinvejslidelser, samt en del af de diar-
reudbrud, der forekommer hos mink i vækstperioden (sommer-efterår). I tilfælde af udbrud af 
denne type sygdomme kan formålet med antibiotikabehandlingen være at bekæmpe se-
kundære infektioner, men hvis ikke den primære årsag samtidig elimineres, kan effekten af 
antibiotikabehandlingen være ubetydelig og behandlingen i nogen tilfælde direkte overflødig. 
Det er nødvendigt med en langsigtet indsats mod udvikling af metoder til at identificere, fore-
bygge og eventuelt behandle de primære årsager til denne type problemer. 
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