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Forord

Den overordnede titel på temamødet er ”Forskning i relation til praktisk minkproduktion”. På 
mødet vil der blive præsenteret nye ideer og forskningsresultater af betydning for pelsdyrpro-
duktionen. Der vil blive fokuseret på forskning, der er gennemført ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Pelsdyrerhvervets Forsøgscenter samt Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole.

På temamødet præsenteres indlæg inden for tre emneområder: ”Fordele og ulemper ved fod-
ring med FarmPilot og muligheder for at øge fodereffektiviteten i teori og praksis”, ”Kulhy-
drater som funktionel ingrediens i minkfoderet og deres effekt på adfærd og produktionsresul-
tater” samt ”Ny og spændende viden om forløbet af minkfødsler, hvalpenes tilvækst samt
overførsel af E-vitamin fra tæve til hvalp”. 

Det primære formål med at udføre minkforskning er at tilvejebringe et godt grundlag for en 
optimal og rentabel minkproduktion. Det er derfor af stor betydning, at forskningsresultater 
frembragt på forskningsinstitutioner, forsøgsstationer og private pelsdyrfarme præsenteres i 
en sådan form, at de kan finde anvendelse i praktisk pelsdyrproduktion. 

Det er vort håb, at mødet og rapporten vil give svar på en del af de spørgsmål, der knytter sig 
til det daglige arbejde i pelsdyrproduktionen. Derudover håber vi, at mødet vil give inspirati-
on til såvel nye forskningsinitiativer som fortsat udvikling i den praktiske pelsdyrproduktion
til gavn for hele erhvervet.

Forskningscenter Foulum, september 2004 

Niels Agergaard
Forskningschef og Pelsdyrkoordinator 
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Mod en mere bæredygtig minkproduktion ved brug af individuel fodring 
med FarmPilot 

Landskonsulent inden for avl, genetik og management Michael Sønderup 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret – Pelsdyr, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N 
(E-mail: mis@landscentret.dk)

Indledning

En bæredygtig eller hensynsfuld minkproduktion er en afgørende forudsætning for, at vi 
fremover kan bevare en produktion i Danmark. Vi skal producere på en måde, som det omgi-
vende samfund kan acceptere eller endnu bedre bifalde. Desuden skal produktionen være 
økonomisk bæredygtig, men ikke for enhver pris. Produktionen bør også være kulturelt bære-
dygtig. Kan avleren ikke acceptere produktionsvilkårene og derfor ophører med produktionen, 
nytter det ikke noget, at den er bæredygtig i andre henseender. Så flytter produktionen derhen, 
hvor den er bæredygtig ud fra andre kriterier og forudsætninger. En afbalanceret bæredygtig-
hed i alle dets aspekter må således være forudsætningen for en fremtidig minkproduktion.

Samfundets krav til reduceret miljøbelastning fra husdyrproduktionen øges til stadighed – 
især for produktioner, der ligger i miljøfølsomme områder, og det er der mange, der gør. Hvis 
vi ikke evner at imødekomme disse krav, vil pelsdyrproduktionens produktionsvilkår blive 
forringede i form af vanskeligheder i forbindelse med nyetableringer eller udvidelser. I nogle 
områder kan der blive tale om produktionsbegrænsninger.

Der behøver ikke at være et misforhold mellem en økonomisk og økologisk bæredygtig 
minkproduktion. Et stigende forbrug af næringsstoffer for at opnå en forbedret produktion – 
som følge af enten et egentligt behov eller en dårligere udnyttelse – er ikke nødvendigvis 
økonomisk bæredygtig. Er hvalperesultatet og skindindtægten ikke mindst øget så produktio-
nen kan betale det øgede foderforbrug, forringes den økonomiske bæredygtighed. Et øget fo-
derforbrug pr. produceret skind øger omkostningerne til såvel foder, fodring som opbevaring
og udbringning af gødning (se Tabel 1). 

Tabel 1. Foderforbrug pr. produceret minkskind.
Kilde: DJF, Foulum (1995 – 2003). 

Foder
kg

1995 35,6
1999 36,5
2003 38,1
2010 40 – 41?
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Det ses, at foderforbruget pr. produceret minkskind må forventes at blive forøget med om-
kring 5 kg eller 15 procent over en periode på 15 år, de 2,5 kg er allerede konstateret. 
Et reduceret foderforbrug pr. produceret skindareal vil derimod forbedre bæredygtigheden.
Økonomien vil blive forbedret, og energiforbruget samt udledningen til omgivelserne i form
af enten gødning eller fordampning vil blive reduceret. Da miljøbelastningen vil blive for-
mindsket, vil pelsdyrerhvervets udviklingsmuligheder og accept i samfundet blive forbedret. 
Udvikles minkens størrelse fortsat, kan det med tiden medføre behov for ændringer i farmind-
retningen, en anderledes håndtering samt forandringer i pelsningsprocessen og dermed måske
forringet økonomi. Hvis det kan lade sig gøre at have arbejdsgange og udvælgelse af dyr med
egenskaber, der alene eller tilsammen kan give den samme økonomiske gevinst som en øget 
dyrestørrelse, vil det derfor forbedre produktionens bæredygtighed. Forbedret fodereffektivi-
tet, reduceret tidsforbrug, større fleksibilitet samt forbedret skindkvalitet herunder specielt re-
duktion af andelen af undersorter, kunne være et bud på disse egenskaber og arbejdsgange. 

Det er velkendt, at der året rundt er en stor variation i minkens foderbehov. Se et eksempel 
i Tabel 2. 

Tabel 2. Variation i minkens foderbehov for at opnå
en 3 kg tilvækst i vækstperioden 2003. Opgjort pr. bur
(han+tævehvalp). Kilde: DJF, Foulum. 

Foderforbrug
kg

Højeste 25% 64
Laveste 25% 46
Forskel  høj - lav 18 kg eller 29% 

Gennem årene er der udviklet forskellige farmrutiner med henblik på at sikre, at det enkelte
dyr kan opnå det bedst mulige produktionsresultat. For eksempel inddeles dyrene efter vægt 
om vinteren med det formål at opnå det bedst mulige hvalperesultat via et lettere og mere ens-
artet vinterhuld. I diegivningsperioden registreres fødselstidspunkt og kuldstørrelse eller det 
daglige foderbehov registreres og tildeles med f.eks.100 grams intervaller og udpumpes med
en fodermaskine med portionering. Begge metoder har det formål at sikre en optimal tildeling 
af foder. Desuden giver fodermetoderne mulighed for sundhedsovervågning og selektion for 
gode moderegenskaber. Disse tiltag har dog ikke medvirket til, at man har selekteret direkte 
efter forbedret fodereffektivitet. Udvælgelsen efter større og roligere dyr igennem en årrække 
må dog indirekte have forbedret fodereffektiviteten. Forskningsresultater bekræfter dette ved 
at vise, at der er en god sammenhæng mellem tilvækst og fodereffektivitet.
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Muligheder nu og i fremtiden 

Forudsætningerne for at ændre pelsdyrproduktionen i en mere bæredygtig retning er ved at 
blive skabt. Forskningen skaber viden om fodereffektivitet og dens sammenhæng til andre 
egenskaber som tilvækst, foderforbrug og adfærd. Det er f.eks. vist, at fodereffektivitet vurde-
ret hos mink i juli måned har en middelhøj arvbarhed (h2 = 0,30), hvilket er lidt højere end en 
god kvalitetssortering. Der ser således ud til at være basis for, at der kan skabes nogle for-
holdsvis hurtige fremskridt, hvis der satses på at forbedre fodereffektiviteten. Den tekniske 
udvikling samt øget fokus på foderforbruget har medført, at der er ved at blive udviklet prak-
tiske arbejdsredskaber, der gør det let at registrere, udfodre samt indsamle og bearbejde ud-
fodringsdata. Individuel fodring med FarmPilot, udviklet af Tved Maskinbyg, er et eksempel
på dette. Her i efteråret 2004 testes systemet på farme med mere end 35.000 avlstæver og 
200.000 minkhvalpe.

Individuel fodring kan med fordel anvendes stort set hele året. Om vinteren og foråret, 
hvor der ses store individuelle behov, vil fodermetoden kunne medvirke til at sikre et godt og 
ensartet huld, flushing og fodring i drægtigheden. Hos nogle farme vil det resultere i et for-
bedret hvalperesultat. I diegivningsperioden og tidlig tilvækst er fodermetoden med til at gøre 
det lettere at dække de ligeledes store individuelle behov for foder som følge af forskelligt
fødselstidspunkt, kuldstørrelse, hvalpestørrelse, kønsfordeling og moderegenskaber. I vækst-
perioden kan individuel fodring være med til en mere præcis udlægning af foder og dermed
bedre dækning af hvalpenes behov. En bedre udfodring må forventes at øge den gennemsnit-
lige skindstørrelse på mange farme samt give mulighed for et mere korrekt valg af kommende 
avlsdyr, da de bliver fodret mere ens. Dette giver mulighed for en større avlsfremgang. Kor-
rekt portionering må forventes at reducere foderspildet, idet det formindsker den fodermæng-
de, der dagen efter udfodring skal fordeles til andre dyr.

Minkproduktionen er lavteknologisk, og i konkurrencen på arbejdskraft er der med
anvendelse af individuel fodring med Farmpilot mulighed for at skabe mere rummelige
arbejdspladser. Derved kan der ansættes medarbejdere, hvor kravet til kvalifikationer er knap 
så høje, eller hvor 100% arbejdsdygtighed ikke er en nødvendig forudsætning. Endelig kan 
det medvirke til at imødekomme samfundets krav om reduceret miljøbelastning samt
forbedret dyrevelfærd.  Det Dyreetiske Råd fremkom 22. januar 2003 med et notat om 
pelsdyrproduktionen i Danmark.  Den var generel positiv, men rådets medlemmer var dog 
enige om, at der er en række velfærdsproblemer i pelsdyrproduktionen og fremkom derfor
med nogle konkrete anbefalinger, velvidende at dansk pelsdyravl arbejder med disse 
problemstillinger bl.a i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Et af punkterne drejer sig om en 
bedre styring af dyrenes huld i vinterperioden. Huldet styres med henblik på at opnå bedst 
muligt avlsresultat. Her kan individuel fodring med Farmpilot medvirke til en registrering af, 
hvad der sker samt give en bedre styring og dokumentere dette. 

Individuel fodring af dyrene året rundt stiller krav til f.eks. avleren. Indgroede vaner skal 
ændres. Fremover vil man f.eks. ikke være tilfreds blot med en høj foderoptagelse i vækstpe-
rioden som udtryk for en god størrelse men spørge, hvilket produktionsniveau det resulterer i. 
Ud over de allerede nævnte fordele, vil man også opnå et bedre overblik over produktionen og 
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dermed en bedre sundhedsovervågning året rundt. En unormal foderoptagelse hos det enkelte 
dyr eller på en del af farmen kan hurtigere observeres, og der kan gribes ind. Desuden opnås 
en større fleksibilitet på farmen, idet det er lettere at lade forskellige folk fodre. Avlerens fo-
derudstyr skal være i orden, så det kan udfodre den planlagte mængde. Endelig stiller foder-
måden krav til, at fodercentralen skal levere et homogent foder, som er let at udfodre, og som
sikrer en ensartet ædelyst hos dyrene. 

I slutningen af 2003 blev der, med pelsdyrrådgivningen som fødselshjælper, indgået et 
leverandørsamarbejde omkring individuel fodring med Farmpilot. Firmaerne Maach 
Pelsdyrartikler, Hedenstedgruppen, Almtoft, Jasopels (fusionen af Jasopan og Pels.dk) og 
Tved Maskinbyg indgik et samarbejde med det formål at anvende Tved Maskinbyg som 
underleverandør af individuel fodring. Firmaerne dækker en væsentlig del af det danske 
marked, hvad angår fodermaskiner. Håndscanneren, kaldet FarmPilot, anvendes også til 
avlsprogrammet CFC Avl, nu FurFarm. Firmaet ePrint leverer stregkodekort til systemet.

Pelsdyrrådgivningen hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Pelsdyr, er med i 
udviklingen af fodringssystemet. Endelig er dansk pelsdyravls forsøgsvirksomhed og 
Danmarks JordbrugsForskning, Foulum, involveret i projekter, hvor individuel fodring med
FarmPilot anvendes. Forskningscenter Foulum har anvendt systemet siden sommeren 2003. 

Forudsætningerne er således til stede for at skabe en mere bæredygtig minkproduktion i al-
le dens aspekter. Interessen er der, men det kræver en koordineret indsats og langsigtet strate-
gi i pelsdyrerhvervet.
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Bedre fodereffektivitet ved individuel fodring af minkhvalpe
i vækstperioden

Seniorforsker Steen H. Møller1, seniorforsker Vivi H. Nielsen2

& videnskabelig assistent Bente K. Hansen2

1 Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, 2 Afd. for Husdyravl og Genetik,
Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 50, 8830 Tjele 
(E-mail: steenh.moller@agrsci.dk)

Indledning

De fleste mink i Danmark fodres tæt på deres gennemsnitlige ædelyst gennem vækstperioden. 
Reguleringen af den daglige fodertildeling baseres på foderrester fra gårsdagens fodring på 
farm, hal eller rækkeniveau. Variationen i ædelyst mellem individuelle hvalpepar ignoreres 
stort set, bortset fra fordeling af foderrester til bure uden foderrester kort tid inden næste dags 
udfodring. Gennem de seneste årtier har minkavlere selekteret for kropsvægt ved pelsning for 
at maksimere deres økonomiske udbytte. Samtidig hermed er foderforbruget pr. produceret 
skind steget fra 35,5 kg i 1995 (Møller, 1998) til 38,1 kg in 2003 (Møller, 2004). Selvom mu-
lighederne for at forbedre fodereffektiviteten er undersøgt og dokumenteret (Berg & Lohi, 
1992; Sørensen, 2002), har potentialet for at reducere foderforbruget og dermed omkostnin-
gerne pr. produceret skind ikke kunnet udnyttes i produktionen pga. praktiske problemer. Den 
teknologiske udvikling inden for håndterminaler har nu muliggjort individuel fodring på hvert 
bur ved aflæsning af en stregkode eller anden identifikation. 

Mulighederne for at øge kropsstørrelsen og fodereffektiviteten under forskellige fodrings-
strategier undersøges i et fireårigt forsøg på Danmarks JordbrugsForskning i Foulum. Tre lin-
jer af han+tæve hvalpepar fodres efter almindelig farmpraksis, let restriktivt (10% under
farmniveau) eller efter ædelyst. I nærværende indlæg beskrives resultaterne i form af vægtud-
vikling, foderoptagelse og foderrester i den første vækstperiode. 

Materiale og metoder 

Dyr: Minkene i nærværende forsøg med fodertildeling er startpopulationen i et selektionsfor-
søg etableret ved krydsning af to Scanbrown linjer, der tidligere er selekteret for henholdsvis 
høj novembervægt og høj novembervægt og kuldstørrelse (Nielsen et al., 2004). I december
2002 blev der etableret tre selektionslinjer med 100 tæver i hver. Hvalpene herfra blev efter 
fravænning i 2003 fodret efter 3 forskellige strategier: Farm Fodring (FF), Ad Libitum (AL) 
og Restriktiv Fodring (RF). Fodringsstrategien blev anvendt på 198, 192 og 192 han+tæve 
hvalpepar i linjerne FF, AL and RF i perioden fra fravænning i juli til livdyrvurdering i no-
vember.
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Fodring: Hvalpene blev vejet og sat ud i han+tæve hvalpepar inden for tre dage sidst i juni, 
og forsøgsfodringen blev påbegyndt den 2. juli i alle tre linjer. Minkene fik foder, leveret dag-
ligt fra den lokale fodercentral. Fodertildelingen blev reguleret i forhold til foderrester regi-
streret kl. 9, ca. 2 timer før dagens fodring. Foderrester blev gradueret på følgende måde: In-
gen foderrester, Lille foderrest, dvs. mindre end 5 kvadrattommer (ikke mere end minkene
kan nå at æde inden næste fodring to timer senere) og Stor foderrest dvs. mere end 5 kvadrat-
tommer. Foderrester blev registreret mandag + tirsdag og torsdag + fredag, og på baggrund af 
begge dage blev fodertildelingen reguleret tirsdag og fredag. Kontrollinjen FF blev tildelt 
samme fodermængde på alle bure, og foderrester blev fordelt til bure uden rester i henhold til 
almindelig farmpraksis. Foderrester ud over, hvad der kunne fordeles, blev samlet og vejet. 
Fodertildelingen til linje FF blev reguleret på følgende måde:

Ved stor foderrest på mindre end 33% af burene i linje FF to dage i træk blev fodertilde-
lingen øget med 20 g pr. bur pr. dag.
Ved stor foderrest på mere end 66% af burene i linje FF to dage i træk blev fodertildelin-
gen reduceret med 20 g pr. bur pr. dag. 

Linje RF blev fodret restriktivt med 90% af fodertildelingen til kontrollinje FF. Eventuelle 
store foderrester blev skrabet af og vejet.
Linje AL blev fodret efter ædelyst (ad libitum) på burniveau, og store foderrester blev skrabet 
af og vejet hver dag. Fodertildelingen til linje AL blev reguleret på følgende måde:

Ved ingen foderrester en eller begge dage blev fodertildelingen øget med 20 g pr. bur pr. 
dag.
Ved store foderrester begge dage blev fodertildelingen reduceret med 20 g pr. bur pr. dag.

En oversigt over regulering af fodertildelingen er givet i Tabel 1.

Tabel 1. Foderregulering til han+tæve hvalpepar fra 11- til 26-ugers alderen i linje AL 
fodret efter ædelyst, linje FF på farm fodring og linje RF fodret restriktivt.

Linje N Foderrester registreret Observation Fodertildelingen
AL 174 mandag + tirsdag og 

onsdag + torsdag 
Ingen rest en ell. begge dage 
> 5 ” foderrester begge dage 

Sættes op 20 g 
Sættes ned 20 g 

FF 184 mandag + tirsdag og 
onsdag + torsdag 

> 5 ” foderrester < 33% af burene 
> 5 ” foderrester > 66% af burene 

Sættes op 20 g 
Sættes ned 20 g 

RF 178 ingen 90% af linje FF 

Udfodringen af den rigtige fodermængde på hvert bur blev styret af en fodermaskine med fo-
dercomputer fra “Tved Maskinbyg” og en FarmPilot (der også bruges i CFC avl). Ved aflæs-
ning af en stegkode ved hvert bur udfodrede FarmPiloten via programmet ”Individuel Fod-
ring” den forudprogrammerede fodermængde på hvert bur.
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Data: Hvalpene blev vejet individuelt hver tredje uge fra fravænning til livdyrvurdering i no-
vember, hvorved otte vægte blev registreret for hver hvalp. Fodertildelingen blev noteret som
det af FarmPiloten registrerede antal g udfodret. Denne mængde blev målt til at være i gen-
nemsnit 8,4 g eller 2,2% mere, end FarmPiloten var programmeret til. Ved en programmeret 
tildeling på 380 g blev den udfodrede mængde således målt til 388,4±26,9 g. Hvis FarmPilo-
ten registrerede, at den aktuelt udfodrede mængde foder afveg 20 g eller mere fra det forud-
programmerede, blev denne mængde noteret og brugt i de videre beregninger.

De fleste uger blev foderrester registreret på alle bure i alle linjer mandag + tirsdag og 
torsdag + fredag, og der er i alt observationer fra 82 dage. Den totale foderoptagelse for hvert 
bur blev beregnet som den totale fodertildeling i perioden minus det tilbagevejede foder for 
hvert bur i perioden fordelt på hvert bur i forhold til det observerede antal foderrester. Data fra
16 uger (fra uge 30 til og med 45 eller 11 til 26 uger efter fødsel) fra henholdsvis 184, 174 og 
178 hvalpepar fra linje FF, AL og RF blev anvendt i dataanalysen.

Statistik: Den gennemsnitlige ugentlige foderoptagelse i hver linje blev beregnet som den 
gennemsnitlige fodertildeling minus den gennemsnitlige tilbagevejede foderrest pr. bur
(han+tæve hvalpepar). Den gennemsnitlige tilvækst fra 11- til 26-ugers alderen blev beregnet 
for hvert hvalpepar i hver linje. Fodereffektiviteten blev beregnet som tilvæksten i g pr. kg 
foder optaget af hvert hvalpepar. Den gennemsnitlige fodereffektivitet fra 11- til 26-ugers al-
deren blev beregnet for hver linje.

Resultater og diskussion 

De tre forskellige strategier for fodertildeling lykkedes som planlagt i den forstand, at den 
gennemsnitlige fodertildeling til linje AL og RF var hhv. 10% over og under fodertildelingen 
til linje FF, stort set alle uger fra fravænning til livdyrvurdering. I gennemsnit blev der skrabet
4,7 kg foderrester af pr. bur, svarende til 42 g dagligt i linje AL, mens overskydende foder 
sjældent blev vejet tilbage i linje FF og RF. Når de tilbagevejede foderrester blev trukket fra 
fodertildelingen, var den gennemsnitlige ugentlige foderoptagelse i linje AL kun få procent 
højere end i linje FF (Figur 1). 

11



Figur 1. Gennemsnitlig daglig foderoptagelse i han+tæve hvalpepar fra 8 til 29 ugers al-
deren i linje FF på farm fodring, linje AL foderet efter ædelyst og linje RF fodret re-
striktivt.

Alligevel reagerede hvalpene i de tre linjer med signifikant forskellig tilvækst på de tre fod-
ringsstrategier (Figur 2). Den gennemsnitlige foderoptagelse i alle linjer var 42,06 kg pr. hval-
pepar fra 11 til 26 uger efter fødsel. Dette gav en tilvækst på 2239 g og dermed en gennem-
snitlig fodereffektivitet på 53,13 g pr. kg optaget foder. Den individuelle fodring efter ædelyst 
gav den højeste tilvækst, det største foderforbrug og den bedste fodereffektivitet. Den restrik-
tive fodertildeling i linje RF reducerede tilvæksten men øgede samtidigt fodereffektiviteten i 
forhold til linje FF (Tabel 2).

Tabel 2. Gennemsnitlig tilvækst, foderoptagelse og fodereffektivitet i han+tæve hvalpe-
par fra 11 til 26 ugers alderen i linje AL foderet efter ædelyst, linje FF på farm fodring 
og linje RF fodret restriktivt.

Linje N Tilvækst, g Foderoptagelse, kg Fodereffektivitet, g/kg 
AL 174 2490  438 44,26  3,50 56,05  7,3 
FF 184 2214  411 43,13  0,22 51,31  9,4 
RF 178 2020  253 38,76  0,56 52,13  6,6 
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Figur 2. Vægtudvikling af hvalpe fra 8- til 29-ugers alderen i linje FF på farm fodring, 
linje AL fodret efter ædelyst og linje RF fodret restriktivt. 

Den individuelle fodring efter ædelyst i linje AL øgede tilvæksten med 276 g (12%) ved kun 
1,1 kg (2,6%) ekstra foder, sammenlignet med linje FF, hvilket gav en meget høj fodereffek-
tivitet på 244 g pr. kg foder optaget ekstra som følge af den individuelle fodring efter ædelyst. 
En forklaring kan være, at den mere passende fordeling af næsten den samme fodermængde
gav alle minkene i AL-linjen mulighed for at udnytte deres vækstpotentiale bedre end mink-
hvalpene i FF-linjen. Dette antyder desuden, at under farmfodring bliver hvalpepar med lav 
appetit fodret mere end efter ædelyst, par med gennemsnitlig appetit fodres tæt på deres æde-
lyst, mens hvalpepar med stor ædelyst fodres restriktivt, mens fordelingen af foderrester ikke 
kompenserer hvalpepar med stor appetit. 

Fodereffektiviteten spændte fra 24 til 83 g tilvækst/kg foder for de enkelte han+tæve hval-
pepar, og i alle tre linjer var der stor variation i fodereffektivitet, idet variationskoefficienten 
var 18% i linje FF, 13% i linje AL og 13% i linje RF. Den store variation i linje FF kan skyl-
des minkenes opfattelse af farmfodringen i forhold til deres appetit, som foreslået ovenfor. 
Den mindre variation i linje AL og RF kan i så fald forklares ved, at alle hvalpene i hver af 
disse to linjer oplever det samme fodermiljø, henholdsvis fodring efter ædelyst eller restriktiv 
fodring. Denne tolkning støttes af det faktum, at store foderrester blev observeret i gennem-
snit 31  15, 37  5 og 6  7 gange pr. dag i henholdsvis linje FF, AL og RF, ud af 82 obser-
vationsdage. I linje FF og RF var det de samme bure, hvor der var store foderrester de fleste 
dage, mens store foderrester i linje AL var mere ligeligt fordelt på alle burene, som følge af
strategien for regulering af fodertildelingen.

I den ædelyst fodrede linje var den gennemsnitlige fodereffektivitet i den bedste fjerdedel
65,56 g tilvækst/kg optaget foder, sammenlignet med 47,38 i den dårligste fjerdedel. Denne 
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forskel på 28% i fodereffektivitet mellem den bedste og dårligste kvartil svarede til en bereg-
net forskel i foderoptagelse på 14,6 kg (38,0 kg i den øvre kvartil og 52,6 kg i den nedre kvar-
til), for at et hvalpepar kunne opnå den gennemsnitlige tilvækst på 2490 g i ædelyst linjen. 
Den gennemsnitlige tilvækst og foderoptagelse i den øvre og nedre kvartil, samt i de midterste
50% af linje AL fremgår af Tabel 3.

Tabel 3. Gennemsnitlig tilvækst, foderoptagelse og fodereffektivitet i han+tæve hvalpe-
par fra 11- til 26-ugers alderen i den øvre og nedre kvartil for fodereffektivitet samt for 
de midterste 50% af linje AL fodret efter ædelyst.

Kvartiler linje AL N Tilvækst, g Foderoptagelse, kg Fodereffektivitet, g/kg 
75% 43 3008  350 45,82  3,44 65,56  4,6 
50% Median 87 2464  246 44,17  3,39 55,74  2,7 
25% 44 2035  222 42,91  3,23 47,38  3,3 

Fodereffektiviteten i linje AL var stærkt korreleret til tilvæksten (r=0,91) og moderat korrele-
ret til foderoptagelsen (r=0,37). Den høje korrelation mellem fodereffektivitet og tilvækst be-
kræfter tidligere resultater af Berg & Lohi (1992) målt på gruppeniveau og af Sørensen (2002) 
målt på hanhvalpe over fire uger i juli. I begge disse undersøgelser var der en negativ korrela-
tion mellem foderoptagelse og fodereffektivitet. Den store variation i foderoptagelse i linje 
AL, der kun er moderat korreleret til fodereffektivitet, indikerer, at det skulle være muligt at 
øge fodereffektiviteten uden at øge foderoptagelsen. En relativt høj heritabilitet på 0,30 er be-
regnet for fodereffektivitet i juli (Sørensen, 2002). Hvis noget tilsvarende gælder for hele 
vækstperioden, kan fodereffektiviteten øges ganske hurtigt ved selektion, når de praktiske 
redskaber til registrering af foderoptagelse, genetisk beregning af data, valg og styring af den 
mest effektive strategi for fodertildeling er udviklet. 

Den store variation i tilvækst er gennem mange år blevet udnyttet i avlsarbejdet, mens avl 
for fodereffektivitet ikke har været udbredt i praksis pga. mangel på brugbare redskaber til 
management og fodring. Trods den positive genetiske korrelation mellem tilvækst og foderef-
fektivitet (Sørensen, 2002), er selektion for vægt under farmfodringsforhold ikke nødvendig-
vis en effektiv måde at forbedre fodereffektiviteten på, på grund af de forskellige måder min-
kene oplever farmfodring på. Individuel fodring gennem vækstperioden kan, uanset hvilket 
foderniveau i forhold til ædelyst der vælges, give et homogent fodermiljø, der tillader alle 
mink at udnytte deres vækstpotentiale på lige fod, og kan derved danne grundlag for bedre fo-
dereffektivitet i minkproduktionen.
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Vækstkurver ved individuel fodring af minkhvalpe i vækstperioden 

Seniorforsker Vivi H. Nielsen1, seniorforsker Steen H. Møller2,
videnskabelig assistent Bente K. Hansen1 & forskningsleder Peer Berg1

1Afd. for Husdyravl og Genetik, 2Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, 
 Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 50, 8830 Tjele
(E-mail: vivih.nielsen@agrsci.dk)

Indledning

I 2003 startede projektet ”Store mink – store udfordringer” ved Danmarks
JordbrugsForskning. Projektets overordnede formål er at undersøge mulighederne ved og 
konsekvenserne af selektion for størrelse under ad libitum og restriktiv fodring. Der ses på 
produktionsegenskaber og foderforbrug samt sundhed, adfærd og velfærd. Her fokuseres der 
på den del af projektet, hvor muligheden for at forbedre foderudnyttelsen undersøges.

I projektet selekteres der for høj novembervægt. Selektion under ad libitum fodring 
forventes at fremavle mink med et stort vækstpotentiale og stor appetit. Under restriktiv 
fodring tildeles hvert bur den samme reducerede fodermængde, og når der selekteres for høj 
novembervægt, forventes det, at der fremavles dyr med en bedre foderudnyttelse, bl.a. fordi 
det antages at være rolige dyr, der bruger en mindre del af foderenergien til fysisk aktivitet.

Forudsætningen for, at der selekteres genetisk forskellige mink under ad libitum og 
restriktiv fodring, er, at fodermiljøet påvirker dyrene forskelligt. Fodertildelingen under
restriktiv fodring skal derfor begrænses så meget, at tilvæksten i linjen reduceres. I det
følgende præsenteres vækst- og tilvækstkurverne i linjerne under ad libitum og restriktiv 
fodring og i en farmfodret linje, der fungerer som kontrollinje, i generation 1, før selektion er 
foretaget.

Materiale og metoder 

Dyr
Til fodringseksperimentet er der anvendt dyr fra generation 1 i et selektionsforsøg. Til selek-
tionsforsøget blev der dannet tre linjer (FF, AL, RF). Linje FF er en kontrollinje. Linje AL og 
RF bliver selekteret for høj novembervægt under henholdsvis ad libitum og restriktiv fodring. 
Alle tre linjer blev etableret ved at krydse to tidligere scanbrown selektionslinjer. Den ene af 
disse linjer var selekteret for høj novembervægt. Hannerne i den anden linje var selekteret for 
høj novembervægt, mens tæverne var selekteret for høj kuldstørrelse. De tre linjer blev dannet 
således, at de var så genetisk set ensartede som muligt. I hver linje er der 100 avlstæver. I fod-
ringsforsøget er der registreringer fra 381, 363 og 366 mink fra henholdsvis linje FF, AL og 
RF.
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Fodring
Minkene blev sat ud over tre dage sidst i juni. Forsøgsfodringen blev påbegyndt inden for en 
uge efter udsætningen og på samme dag for alle linjer. Minkene blev fodret med en 
kommerciel fodercentralblanding. Fodringsproceduren er beskrevet detaljeret af Steen H. 
Møller (2004) i indlægget ”Bedre fodereffektivitet ved individuel fodring af minkhvalpe i 
vækstperioden” i denne rapport. Linje FF blev farmfodret efter normal farmprocedure. Linje 
AL blev fodret ad libitum. Linje RF blev fodret restriktivt med ca. 90% af fodermængden til 
FF-linjen. Ad libitum fodringen i AL-linjen blev opnået gennem individuel fodring ved brug 
af en computerstyret fodringsmaskine. Fodringen i de andre linjer blev også gennemført ved 
brug af fodringsmaskinen.

Vejning
Minkene blev vejet individuelt hver 3. uge fra udsætning i perioden fra 26. juni til 1. juli til 
pelsning i november.

Modeller
Vækst- og tilvækstkurver er beskrevet ved hjælp af en random regression model (Andersen & 
Pedersen, 1996). Vækstkurven for hvert dyr følger et 4. ordens polynomium.

Resultater

Vækstkurver
Vækstkurver fra udsætning til pelsning i november er vist i Figur 1. Hannerne var tungere end 
tæverne allerede ved udsætningen (P<0,001). I den resterende vækstperiode var forskellen 
mellem køn signifikant forskellig inden for linjer (P<0,001). En sammenligning af linjer 
inden for køn viste en signifikant forskel mellem hannerne i AL-linjen og RF-hannerne 
allerede ved første vejning efter testfodringens begyndelse ved en alder på ca. 84 dage 
(P=0,01). Forskellen mellem tæverne i disse linjer var også stor, men ikke signifikant 
(P=0,05). Forsøgsfodringen resulterede således i en forskel i linjernes vægt umiddelbart efter 
testfodringens begyndelse. Ved de følgende vejninger var der også en signifikant forskel mel-
lem linjer inden for køn med en enkelt undtagelse. Vægten hos tæverne i linje FF og linje RF 
var ikke signifikant forskellig på noget tidspunkt (P>0,08).

18



Vækstkurver

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 50 100 150 200 250

Alder (dage)

Væ
gt

 (g
)

FF Hanner
AL Hanner
RF Hanner
FF Hunner
AL Hunner
RF Hunner

Figur 1.  Vækstkurver fra 55- til 206-dages alderen under farmfodring (FF), ad libitum 
fodring (AL) og restriktiv fodring (RF). 

Tilvækstkurver
Tilvækstkurverne er vist i Figur 2. Den samlede tilvækst var betragteligt mindre hos tæverne 
end hos hannerne (P<0,001), og kurverne viser, at tilvæksten i aldersperioden fra ca. 50 til 
100 dage aftager mest hos tæverne. Indtil en alder på ca. 105 dage var der store og ofte 
signifikante forskelle i tilvækst mellem linjerne med undtagelse igen af forskellen mellem
tæverne i linje FF og RF. I de følgende perioder var forskellen mellem disse linjer kun 
signifikant forskellig for både hanner og tæver i den sidste del af vækstperioden (P<0,001 for 
hanner og P=0,008 for tæver). Denne forskel blev formodentligt opnået som følge af en 
bevidst øget restriktion i fodertildelingen til RF-linjen. Tilvæksten i AL-linjen var generelt
signifikant højere end i RF-linjen (P<0,04 for både hanner og tæver). Men i perioden fra 148 
til 168-dages alderen var restriktion i fodertildelingen til RF-linjen ikke tilstrækkelig til, at der
blev opnået en signifikant forskel mellem linjerne (P=0,18 for hanner og P=0,57 for tæver). 
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Figur 2.  Tilvækst fra 55- til 206-dages alderen under farmfodring (FF), ad libitum
fodring (AL) og restriktiv fodring (RF). 

Diskussion og konklusion

Resultater fra selektionseksperimenter har vist, at tilvækst under restriktiv fodring eller under 
fodring med en ikke optimal fodersammensætning og tilvækst under ad libitum fodring med
en optimeret foderblanding er forskellige egenskaber med en forskellig genetisk baggrund 
(Hetzel & Nicholas, 1986; McPhee & Trappett, 1987; Nielsen & Andersen, 1987; Urrutia & 
Hayes, 1988). Forudsætningen for, at tilvækst genetisk set ikke er den samme egenskab i 
fodringsmiljøerne, er, at den restriktive fodring medfører en reduktion i tilvæksten. Resultatet
af fodringsforsøget viser, at tilvæksten i AL- og RF-linjen er forskellige. Gennem fodringen
er der således skabt mulighed for, at vi ved selektion under ad libitum og restriktiv fodring 
udvælger mink med forskellige egenskaber, f.eks. forskellig foderudnyttelse. 
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Avl i teori og praksis, med fokus på individuel fodring 

Forskningsleder Peer Berg
Afd. for Husdyravl og Genetik, Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 50, 8830 Tjele
(E-mail: peer.berg@agrsci.dk)

Indledning

Med individuel fodring er det blevet muligt at registrere fodertildeling og anvende denne som
en registrering af foderforbruget. Foderforbrug og fodereffektivitet er arveligt og kan forbed-
res gennem avlsarbejdet. Der er behov for en udvikling af de nuværende avlssystemer, for at 
de kan håndtere fodertildeling og fodereffektivitet. Strategier for selektion for fodereffektivi-
tet har betydning for den optimale udsætning af hvalpe parvist. 

Registrering

Med individuel fodring kan fodertildelingen til det enkelte bur registreres. Fodertildelin-
gen dækker dels over foderforbruget og foderresten. Med individuel fodring kan tildelingen 
styres, så foderrester minimeres og dermed bliver fodertildelingen en approksimativ registre-
ring af foderforbruget. Foderforbruget kan videre deles op i foderoptagelsen og foderspildet.

Ud fra en total økonomisk betragtning vil fodertildelingen være den vigtigste parameter,
fordi den direkte afspejler omkostningen. Foderrester er imidlertid primært en afspejling af
fodermanagement og ikke en afspejling af dyrenes biologi. Foderforbruget er en sum af dyre-
nes forbrug og foderspild. Foderspild kan dels skyldes foderets konsistens og dels dyrenes leg 
med foderet. Afhængig af anvendelsen kan forskellige udtryk for foderforbruget derfor være 
det bedste. 

Et vigtigt effektivitetsmål er fodereffektiviteten. I minkproduktion kan forskellige mål for 
fodereffektivitet være aktuelle. Fodereffektiviteten kan dels udtrykkes som dyrets kropstil-
vækst pr. kg foder, dels som dyrets skindlængdetilvækst pr. kg foder.

Som et effektivivtetsmål for produktionen vil fodertildelingen være det relevante udtryk 
for omkostningen, hvorimod for fodereffektivitet som effektivitetsmål i avlsarbejdet vil foder-
forbruget eller foderoptagelsen være det relevante udtryk for minkens muligheder.

I praksis har vi i dag mulighed for at måle fodertildelingen. Dette vil med individuel fod-
ring være en approksimativ registrering af foderforbruget. For at beregne et effektivitetsmål
som fodereffektivitet for en periode kræves, at minken vejes ved start og slut af perioden. Re-
elt betyder det, at inddragelse af fodereffektivitet  i avlsarbejdet kræver en yderligere vejning 
ud over vejning ved livdyrvurdering. 
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Management

Registreringer af fodertildelingen på burniveau har åbenlyse fordele i styringen af minkpro-
duktionen. Dette er blandt andet baseret på udpegning af afvigende dyr, enten med hensyn til 
den absolutte fodertildeling eller ændring i fodertildeling. For yderligere diskussion af anven-
delsen af registreringer af fodertildeling i management henvises til de øvrige indlæg. I dette 
afsnit fokuseres på den avlsmæssige udnyttelse af registreringer af fodertildeling og foderef-
fektivitet.

Foderoptagelse i avlsarbejdet 

Tilbage i 1983/1984 gennemførtes et stort projekt, hvor blandt andet foderforbruget for halv-
søskende-grupper blev registreret. Det samlede foderforbrug pr. dag blev registreret for afkom
efter hver af i alt 94 hanner. I dette materiale var der en betydelig genetisk variation i foder-
forbruget, svarende til 5% af gennemsnittet (Berg & Lohi, 1992). Dette kan omregnes til en 
heritabilitet på mellem 10% og 15% på daglig foderoptagelse.

Disse undersøgelser viste endvidere: 
At det gennemsnitlige foderforbrug var omkring 200 g/dag pr. dyr. 
At hanner æder 27 g/dag mere end tæver i juli/august stigende til 138 g/dag mere i okto-
ber/november.
En betydelig forskel mellem dage (op til 100 g/dag pr. dyr) og mellem dyr fra forskellige 
farme (op til 52 g/dag pr. dyr). 
Høje genetiske korrelationer mellem foderoptagelse i forskellige perioder. 

I senere undersøgelser er der skelnet mellem foderoptagelse og foderspild. Her fandtes i en 4-
ugers periode i juli en heritabilitet for foderoptagelse på 0,38. Det fandtes endvidere: 

At foderoptagelse har en positiv genetisk sammenhæng med fodereffektivitet, så selektion
for øget fodereffektivitet øger foderoptagelsen. 
At foderoptagelsen i juli har en høj positiv sammenhæng med novembervægten og til-
væksten.
At foderoptagelsen i juli har en lav sammenhæng til foderspild, med en tendens til at hø-
jere foderoptagelse giver lavere foderspild. 

Der er således belæg for, at foderoptagelse/foderforbrug er arveligt. Foderforbruget kan ind-
drages i avlsarbejdet ved samtidig selektion for vækst/størrelse.
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Fodereffektivitet i avlsarbejdet

Fodereffektivitet indgår som én af mange egenskaber i det danske svineavlsarbejde. I svine-
avlsarbejdet indgår mere præcist fodereffektivitet som foder pr. kg tilvækst. Som et gennem-
snit af de sidste år er fodereffektiviteten forbedret med 0,03 Fes/kg pr. år (Danske Slagterier, 
2003). Det vil for et slagtesvin på 100 kg sige en reduktion i foderforbruget på 3 FEs pr. år. 
Selektion for fodereffektivitet er således en væsentlig bidragsyder til effektivitetsfremgangen i 
svineproduktionen.

Fodereffektivitet er beregnet for paternelle afkomsgrupper bestående af 6-10 afkom fra 
hver han (Berg & Lohi 1992). Fodereffektiviteten blev beregnet for fire perioder (1) Fra 7. ju-
li til 20. august, (2) fra 21. august til 9. september, (3) fra 10. september til 16. oktober og (4) 
fra 16. oktober til pelsning. Resultaterne fra dette projekt viste: 

At fodereffektiviteten falder gennem de fire perioder fra 50,6 g tilvækst pr. kg foder i før-
ste periode til 0,8 g tilvækst pr. kg foder i sidste periode. 
At den genetiske korrelation mellem fodereffektivitet i forskellige perioder er lav, specielt
mellem den sidste periode og de første tre perioder. 
At der er en positiv genetisk korrelation mellem fodereffektivitet for tilvækst. 

Senere er gennemført selektion for fodereffektivitet i en 4-ugers periode i juli. Resultaterne 
fra dette projekt viser:

At fodereffektivitet har en heritabilitet på 0,30. 
At fodereffektivitet har en positiv genetisk sammenhæng med tilvækst og novembervægt,
hvilket betyder, at selektion for vækst eller tilvækst også vil være en indirekte selektion
for fodereffektivitet.
At selektion for fodereffektivitet ledte til en reduktion i minkens aktivitet.
At selektion for fodereffektivitet i juli resulterede i en forbedret fodereffektivitet i resten
af perioden frem til pelsning.
At det baseret på dette forsøg forventes, at afkom i de 10% mest fodereffektive afkoms-
grupper vokser 13 g mere pr. kg foder end de 10% mindst fodereffektive afkomsgrupper,
med en gennemsnitlig fodereffektivitet på 28,6 g tilvækst pr. kg foder.

Der er således bevis for, at fodereffektivitet er arvelig, og at der kan opnås store forbedringer i 
fodereffektivitet ved at inddrage denne egenskab i avlsarbejdet. 

Muligheder og udfordringer

Med individuel fodring kan fodertildelingen registreres på burniveau. Minkene kan desuden 
vejes individuelt. Anvendelsen af fodertildelingen som et udtryk for foderoptagelse og til be-
regning af fodereffektivitet er imidlertid kompliceret af, at der måles fodertildeling pr. bur. I 
praksis skal der stadig registreres på bure med to dyr. Der er flere strategier for selektion for 
fodereffektivitet, der stiller forskellige krav til udsætningen af dyr. 
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Selektionen kan baseres på en afkomsafprøvning, dvs. at hel- eller halvsøskende placeres i 
bure parvist, og der registreres fodertildeling og tilvækst på disse dyr. På basis heraf kan 
avlsværdier for de enkelte hanner (og tæver) beregnes. Disse kan selekteres, eller der kan se-
lekteres avlsdyr efter de bedste hanner og tæver. Dette er en simpel strategi, der dog har den 
ulempe, at effektiviteten af selektionen er lav, fordi der selekteres imellem kuld. 

En alternativ strategi går på at beregne foderforbrug og/eller fodereffektivitet for enkeltdyr.
Dette kan baseres på genetisk statistiske modeller, der tager højde for, at fodertildeling er målt
på to dyr, mens tilvækst er målt på enkeltdyr. Optimalt for denne strategi skal dyrene sættes 
ud, så de er så lidt beslægtede som muligt og sådan, at der er så mange forskellige kombinati-
oner af kuld sat sammen som muligt. Dette har den åbenlyse ulempe, at udsætningen er mere
besværlig, men til gengæld bliver selektionen for fodereffektivitet mere effektiv, fordi det en-
kelte dyr får beregnet en avlsværdi. Konsekvenserne af disse mulige strategier skal belyses 
yderligere for at kunne prioritere dem. 

Uanset valget af strategi så kan de avlssystemer, der anvendes i dag, ikke umiddelbart
håndtere fodertildeling og fodereffektivitet. Der er behov for udvikling af  rutiner til 

Opsamling af daglige fodertildelingsregistreringer. 
Summering og udtræk af fodertildelingsdata.
Beregning af fodereffektivitet. 
Beregning af avlsværdi for fodereffektivitet. 

Mulighederne for selektion for fodereffektivitet vil formentlig yderligere skubbe til en specia-
lisering i minkproduktionen mellem avls- og produktionsbesætninger. Herved udnyttes de in-
tensive registreringer af fodertildeling, der er nødvendige i et velfungerende avlsarbejde, mere
effektivt.

Med selektion for fodereffektivitet har minkproduktionen mulighed for en væsentlig gene-
tisk betinget produktivitetsforbedring.
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Kort om historien bag

De første haller blev etableret i 1982  i den 
daværende grusgrav.

Nuværende ejer indtrådte i 1986 hvor 
kapaciteten var til ca. 200 tæver.

Farmen er løbende udbygget til den 
nuværende kapacitet på ca. 2800 tæver.

Seneste større investering er etablering af 
gylleanlæg i år 2003/2004

Kapaciteterne på farmen

• Der er nu 2 meget engagerede fastansatte 
medarbejdere med henholdvis 4 og 10 års
ancinnitet.

• Arbejdsopgaverne planlægges og udføres 
med focus på åbenhed og dialog.

• Opstarten af Teambuildingsforløb med 
anvendelse af personprofilanalyse i 2003 
har været et kæmpe fremskridt for os.

Øvrig produktion

• Lønpelsning af ca. 35000 mink  
• Der drives planteavl på ca. 100 ha.
• Maskinstationsarbejde udføres for faste 

landbrugskunder med planteavl.

• Disse opgaver løses i nært samarbejde 
med en medarbejder med 15 års
ancinnitet.

Om avlsarbejdet

• Der er anvendt Danmink siden 1988. 
Senere CFC Avl med skiftende held.

• Vejning af dyrene i ”grupper” startede i 
1989

• Der føres løbende mange notater på 
dyrenes kort i relation til deres 
præstationer og adfærd.

• Sorteringen i fælder retter sig primært mod 
kvalitet og farve opdelt i max. 5 grupper.

Hvad kan betale sig?

• Hvis det er muligt at opnå en gevinst økonomisk 
eller på anden vis skal den selvfølgelig forfølges.

• Det største potentiale på omkostningssiden 
ligger i foder og arbejdsløn.

• Vi har et udtrykt behov for at reducere 
produktionsomkostningerne da 
skindproduktionen nemt kan flytte til 
lavtlønsområder. 

• Skindpriserne målt i faste kroner bevæger sig 
ikke tilstrækkeligt til at følge 
omkostningsudviklingen.



Vi vidste lidt i forvejen.

• Med baggrund i gentagne vejeforsøg sammen 
med Michael Sønderup havde vi en viden om 
dyrenes foderoptagelse og adfærd samt 
kuldresultat i forhold til vinterhuldstyring.

• Styringen består i en ugentlig foderjustering på
enkeltdyrsniveau ved hjælp af farvede 
tøjklemmer sammenholdt med et kontrolhold på   
80 - 100 dyr der bliver vejet på vægt.

Vinterfodringen

• Forskellene i avlstævernes behov for
vedligeholdesfoder svinger mellem 100 og 
180 gr./dyr/dag når vi huldstyrer med 
klemmer.

• Den ”tungeste” 1/3 del af hannerne bruger 
mindre end 120 gr./dyr/dag i vedligehold.

• Den ”letteste” 1/3 del af hannerne kan 
tilsvarende ikke klare sig under 160
gr./dyr/dag

Vi blev overbevist om at

• Foderoptagelsen gennem vinteren er klart 
mindst hos de største dyr.

• Adfærden er roligere jo større dyrene er.
• Kuldresultatet er stærkt påvirket af en 

præcist styret slankning på
enkeltdyrsniveau vinteren igennem.

Lettere vinterhuldstyring

• Hos os er vinterhuldstyringen meget 
tidkrævende og vi tror på at systemet kan 
spare os for en del kørsel i vinterhalvåret 
da der formentlig kun skal fodres 1 gang 
afhængigt af temperaturen.

• Det er kendt viden hos os at der er store 
forskelle mellem dyrenes behov for foder 
til vedligehold. Bl.a. derfor ønskes det nye 
Individuelle Fodring praktiseret.

Flushing og parring

• Vi gør meget ud af en kraftig flushing. 

• En 3 dobling af foderet i 4 til 5 dage er ikke 
unormalt og ”presfodringen” fortsættes ind til 
midten af april.

• Grundet tekniske vanskeligheder fik vi ikke 
afprøvet ”systemet” i den periode i 2003

• Da der sker en kraftig og uensartet ophobning af 
foder i marts i det ”gamle” system er der 
forhåbentligt arbejdslettelser i vente!

Fodring i fødselsperioden

• Vi startede for alvor Individuel Fodring 
midt i april.

• For at undgå hvalpediarré tror vi at en lang
tomgangstid på 6 -8 timer er påkrævet i 
den første tid efter fødslen.

• Individuel Fodring er helt optimal til løsning 
af den opgave.



Praktisk udførelse

• I praksis justeres fodertildelingen på et fast 
tidspunkt hver morgen.

• Perioden byder kun på stigende tildeling 
hvilket forenkler justeringen.

• Senere på dagen skrabes restfoderet af, 
og herved opstår en styret tomgangstid
frem til ny udfodring sidst på dagen.

Hvad oplevede vi så?

• 30 min. hver morgen tog det at registrere 
behovet. (På niveau med ”Kargofodring” 
som tidligere er anvendt) Efterfulgt af en 
fordelingsrunde.

• Dyrene var helt rolige under 
registreringsrunden.

• Det var meget nemt at regulere tildelingen 
således kunne restfoderet reduceres helt 
ned til omkring 10 – 20 kg. dagligt!

Fordelene

• Der skulle kun udfodres én gang dagligt 
mod tidligere 3 – 4 gange hvilket gav 
meget mere ro til tæverne.

• Fodertildelingen blev meget optimal på
enkeltdyrsniveau.

• Kontrollen af kuldene med baggrund i 
levnet foder virkede, især først i perioden 
hvor der var meget halm på rederne, 
meget sikker.

Store forskelle

• Fodertildelingen pr. kuld havde
ummiddelbart før fravænning af tæverne 
yderpunkterne 400 gr. som det laveste, og 
2180 gr. som det højeste (et kuld på kun 8 
hvide hvalpe)

• Det højeste gennemsnitlige foderforbrug 
nogensinde i en diegivningsperiode.

• De mest ensartede hvalpe ved fravænning 
vi endnu har haft.

En succes?

• 2730 indsatte tæver havde ved 6 ugers 
alderen 16873 hvalpe eller 6.18 hv. pr. 
parret tæve.

• For os et gns. lidt over normalen, men 
fantastisk i forh. til året før hvor vi 
sanerede (Sole plasmacytose) med dyr fra 
Vestjylland hvor resultatet var 4,88 hvalpe  
på samme tid…

Fravænningsperioden

• I fravænningsperioden havde vi praktiske 
problemer med stregkodetalonerne, men 
fortsatte længst muligt på tævens talon.

• Det var af tekniske årsager på daværende 
tidspunkt ikke muligt at tilføje nye 
rækkefølger af dyr, så vi kom først i gang 
igen hen i juli.



Vækstperioden

• Siden juli har vi fodret 1740 burrum
Individuelt.

• Nyeste tal fra september:
• Laveste foderforbrug er 350 gr./burrum

• Højeste foderforbrug er 860 gr./burrum
• Gns. foderforbrug er på 460 gr. burrum

korrigeret for afskrab.
• Forbruget er fortsat stabilt højt

Praktiske problemer

• Det er utroligt vanskeligt at opnå en ensartet 
”restmængde” foder her i vækstperioden

• Minkene æder meget individuelt fra dag til dag.

• Smagelighed og konsistens af foderet er 
afgørende faktorer

• Konsistensen kan man delvist regulere med 
vand 

• ”Smageligheden” øges lidt ved  B-vit. tilsætning

Tilvækstmåling

• Vi ”drømmer om” at kunne måle tilvæksten 
og selektere for foderudnyttelsen hos 
hvalpene.

• En mulig praktisk løsning kunne være at 
veje hvalpene med avlskort når de bliver 
sat ud parvis.

Foderudnyttelse

• Hvis en vejning ved udsætning og igen før 
eller ved sortering giver et udtryk for 
tilvæksten så mangler vi blot at få et 
relativt sikkert bud på hvordan man kan 
beregne foderudnyttelsen.

• Vi håber meget at der snarest bliver fundet 
nogle praktisk anvendelige ”værktøjer” 
hertil.

Målepunkter?

• Ofte ender en del dyr med at være meget 
fede lige før pelsning

• Det optimale vejetidspunkt i forhold til 
undersøgelse af foderudnyttelsen bør 
undersøges

Flere gevinster?

Hvis Michael Sønderup’s teori om lavt 
foderforbrug hos ”goldtæver” allerede i 
slutningen af marts er korrekte åbner det 
for kapacitetsforbedringer.



Tekniske vanskeligheder

• FarmPiloten kan f.eks. endnu ikke 
”kalibreres.” Således opstår der 
væsentlige forskelle mellem ”beregnede” 
og faktisk udfodrede mængder.

• Eks. Vi har 651 kg. på FarmPiloten men
udfodrer faktisk ca. 860 kg!

• Manglende ”advarsel” ved store 
foderændringer på ”burniveau” 

Tekniske vanskeligheder

• Dårlig funktionalitet ved registrering af 
hal/bur

• Svært læseligt display på FarmPiloten
• Relativt lav udfodringshastighed er fortsat 

en stor gene.
• Stort krav til viden hos brugeren og 

dermed lav tolerence overfor fejl
• Softwareudviklingen bør accelereres og 

hardwaren bør have bedre grafik 

Brugergrupper?

• Hvilke informationer kan vi med fordel  
samle på farmen.

• Og især:  Hvilke behøver vi ikke.
• Sammenkobling og videreudvikling af 

Individuel Fodring og CFC Avl?
• Værktøjer til at behandle alle de 

informationer den nye teknologi giver os 
mulighed for at samle.

Ideer til forskerne

• Hvis huldstyring året igennem er så 
betydende som vi tror, er det forskernes 
tur til at bevise det for nu er teknikken her.

• Også dyrevelfærdsmæssigt kunne det 
være gavnligt at få beviserne. 

• Egne data fra den daglige udfodring kunne  
f.eks. fint indgå som en del af 
dokumentationen af farmens sundheds,-
og velfærdssituation.

Sidegevinster

• Styring af huldet gennem drægtigheds- og
begyndendelsen af diegivningsperioden 
har efter vores mening stor betydning for 
om vi får fedtede hvalpe.

• Forhåbningen hos os er at 
forsøgsvæsenet satser væsentlige 
ressourcer på det felt.

Vidensudveksling

• Som en billig start på udveksling af viden 
og praktiske erfaringer kunne der med 
fordel oprettes en beskyttet hjemmeside 
hvortil brugerne kunne sende relevante 
oplysninger, hhv. læse ”seneste nyt” og
FAQ’s



Ny viden om minkfødslen

Stud. med. vet. Mette Gade & forsker Jens Malmkvist
Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 50, 8830 Tjele 
(E-mail: jens.malmkvist@agrsci.dk)

Indledning

Hvalpedødeligheden fra fødsel til fravænning hos farm mink (Mustela vison) ligger mellem
20 og 30%. Langt hovedparten af dette tab (60-90%) forekommer i hvalpenes første tre til fire 
levedøgn (Einarsson, 1980; Wenzel & Reinsberger, 1984; Martino & Villar, 1990; Schneider 
& Hunter, 1993; Malmkvist et al., 1997). Den høje hvalpedødelighed er ikke unik for farm
mink, men findes ligeledes hos vildt levende mink (Dunstone, 1993). Dødfødsler, sult og af-
køling er i tidligere undersøgelser blevet foreslået som hovedårsager til den tidlige hvalpedø-
delighed. Især de første dage efter fødslen er kritiske for hvalpenes overlevelse, da hvalpene 
ved fødsel er nøgne, har få energireserver og mangler evnen til termoregulering (Tauson,
1994; Harjunpää & Rouvinen-Watt, 2004). Derfor er den tidlige yngelpleje af afgørende be-
tydning for kuldets overlevelse. Tævens yngelplejeadfærd består bl.a. af redebygning, diegiv-
ning (ernæring og immunoglobuliner), beskyttelse, kropspleje og varme (Malmkvist & Han-
sen, 1999). Der findes kun sparsom viden om denne adfærd til trods for, at resultater viser, at 
tæver holdt under samme forhold kan være mere eller mindre succesfulde som mødre. Figur 1 
viser mulige årsager og interaktioner, der kan påvirke den tidlige hvalpedødelighed. Figuren
illustrerer, at de forskellige dødsårsager kan være forbundne, og at det er nødvendigt med
specifikke undersøgelser for at afklare den relative betydning af disse faktorer for den tidlige 
hvalpedødelighed hos mink.

Materiale og metode 

Der blev i hvalpesæsonerne 2002-2004 anvendt 10 transportable optageenheder. Med disse 
mobile enheder blev 39 drægtige 1. årstæver af typen wildmink videooptaget i deres hjem-
memiljø på Forskningscenter Foulums farm. Tæverne blev videooptaget mindst 3 timer før 
fødsel til 24 timer efter fødslens begyndelse. Tid for fødsel af hver hvalp samt hvalpens fød-
selsretning (hoved eller hale først) blev noteret. Varighed for fødsel af et kuld blev beregnet 
som tiden fra første til sidste hvalp var født. Hvalpene blev talt op på fødselsdagen (på video-
optagelserne) samt på dag 1, 3 og 7. Alle døde hvalpe fundet inden for det første levedøgn 
blev obduceret. Ved obduktionen blev fødedato og findested noteret, og hvalpenes køn og 
vægt bestemt. Hvalpen blev diagnosticeret som dødfødt ved en negativ flydetest (lungevæv 
faldt til bunds i vand). Desuden blev makroskopiske synlige misdannelser og læsioner regi-
streret.
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Figur 1. Interaktioner mellem  dødsårsagerne: hypothermi, sult, dødfødsler, trauma, 
kannibalisme og sygdom. (modificeret fra Edwards, 2002, samt inspireret af Einarsson,
1980; Wenzel & Reinsberger, 1984; Martino & Villar, 1990; Schneider & Hunter, 1993; 
Malmkvist & Houbak, 2002). 

Fra videomaterialet 2002-2004 udvalgte vi tæver med hhv. meget lavt (LHT) og meget højt 
hvalpetab (HHT) til videre adfærdsanalyse af, hvad der karakteriserer disse tæver. Krav til 
tæverne var, at de skulle have en kuldstørrelse på 5-10 ved fødsel. LHT-gruppen bestod såle-
des af 8 tæver som ikke mistede levendefødte hvalpe dag 0-7, mens HHT-gruppen bestod af 8 
tæver, som mistede over 70% af kuldet dag 0-7.

Videooptagelserne af tæverne i de to grupper blev observeret i perioden 3 timer før til 24
timer efter fødslen af første hvalp (Tabel 1). Tævernes hvalpe blev observeret i den samme 
periode for de adfærdselementer, som er angivet i Tabel 2. Da det ikke var muligt at benytte
individuel identifikation af de nyfødte hvalpe, er adfærdsanalysen udført på tæve/kuldniveau. 
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Tabel 1. Observationer af tæver med lavt og højt tidligt hvalpetab. 

Adfærdsvariabel Definition

Tæven i rede Tæven har begge forben samt hovedet inde i redekassen. 

Tæven i bur Tæven har begge forben samt hovedet ude i buret. 

Stereotypier i bur Tæven udfører et uniformt bevægelsesmønster tilsyneladende uden et
formål, gentaget minimum 3 gange i træk uden afbrydelser.

Tæven passiv, uden hvalp Tæven ligger helt stille evt. med få små bevægelser af hovedet og be-
nene. Har ingen berøring med hvalpene. 

Tæven passiv, med hvalp Tæven ligger helt stille evt. med få små bevægelser af hovedet og be-
nene. Har berøring med minimum 1 hvalp. Inkluderer diegivning,
mens tæven hviler. 

Redebygning Tæven transporterer materiale (halm eller uld) til reden eller flytter
rundt på materiale i reden vha. snuden eller munden.

Snude ved genital-region Tæven slikker eller snuser genitalregionen eller har snuden ved genital-
regionen.

Hvalp født Hvalpen er synlig i kønsåbningen.

Fødselsretning:
Forlæns længdeleje 
Baglæns længdeleje 

Hvalpen fødes med hovedet først. 
Hvalpen fødes med bagparten først. 

Cirkelbevægelse om hvalpe Cirklende bevægelser rundt om hvalpene, mens hvalpene enten er i 
centrum af cirklen eller er skjult under tævens krop. 

Slik/snus hvalp Slik rettet mod hvalp eller berøring af hvalp med tævens snuderegion. 

Æder hvalp Tæven tager hvalpen i munden og tygger.

Bærer/ træk hvalp Tæven trækker eller bærer hvalpen i munden.

Flytter til bug Tæven trækker eller bærer hvalpen i munden, således at den lægges 
ved tævens bug.

Anden adfærd Tæven udfører en anden aktivitet end de ovenfor nævnte, f.eks. drik-
ker, æder, defækerer, urinerer, pelsplejer, cirkler på reden før fødslen, 
veer, ser ud af redekasseåbningen.
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Tabel 2. Observationer af kuld fra tæver med lavt eller højt tidligt hvalpetab. 

Adfærdsvariabel Definition

Hvalpene ude 

Hvalpene inde 

Hvalpene ude/inde 

Hvalp alene 

Kuldet er ude i buret. 

Kuldet er inde i redekassen. 

Kuldet findes både inde i redekassen og ude i buret. 

En hvalp ligger længere end en hvalps kropslængde fra en 
anden hvalp. 

Resultater og diskussion 

Fødselsvarighederne i det samlede materiale (2002-2004) var 9 timer 3 min  59 min, mens
den gennemsnitlige fødselsvarighed for LHT og HHT var på henholdsvis  5:07  1:12 og 
10:07  2:05 timer. Der var en tydelig tendens til, at tæver med LHT havde en kortere fød-
selsvarighed end tæver med HHT (t14 = 2,063; P = 0,058). Dette understøttes af, at der blev 
fundet en positiv korrelation mellem fødselsvarighed og antal døde hvalpe dag 0-7 (Figur 2). 
Ser man på den totale hvalpedødelighed dag 0-7 på hele materialet, findes ligeledes en signi-
fikant effekt af fødselsvarigheden (GLIM 1,21 = 13,20; P < 0,001). Der var lidt overraskende 
ingen sammenhæng mellem fødselsvarighed og kuldstørrelse (RSpearman = 0,21; P = 0,21; n = 
39), hvilket dog er i overensstemmelse med tidligere fund på et mindre antal tæver.
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Figur 2. Sammenhæng mellem hvalpetab dag 0-7 og fødselsvarighed på datamaterialet 
fra 2004 (RSpearman = 0,52; P = 0,010; n = 26 kuld).
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Der var en mindre tydelig tendens til, at færre fødsler startede i arbejdstiden (kl.08:00-16:00) i 
forhold til resten af døgnet ( 2

V=1 = 2,88; P = 0,092), mens der ikke blev fundet en signifikant 
forskel i fordelingen mellem aftenskumring (defineret som solnedgang  1 time) og resten af 
døgnet ( 2

V=1 = 0,021; P = 0,89). Dette var ellers forventet, da mink har en periode med høj 
aktivitet i denne periode.

For 221 hvalpe (ud af i alt 340 fødte hvalpe) var det muligt at bestemme fødselsretningen. 
Heraf blev 80% født med hovedet først og 20% blev født med halen først ( 2

V=1 = 77,652; P < 
0,001). Til sammenligning bliver 44,6% af grise født i baglæns længdeleje (Randall, 1972). 
Der var ingen sammenhæng mellem andel af kuldet født med halen først og hvalpedødelighe-
den den første uge (Rspearman = -0,068; P = 0,74) eller antal dødfødte hvalpe pr. kuld (Rspearman

= -0,084; P = 0,69). 
Antallet af hvalpe pr. kuld ved optællingerne på fødselsdagen samt på dag 1, 3 og 7 efter 

fødslen i år 2004 fremgår af Tabel 3. 

Tabel 3. Antallet af hvalpe ved optællinger på fødselsdagen, dag 1, 3 og 7 efter fødslen.

Optælling Kuldstørrelse (gns.  s.e.)
Total antal fødte hvalpe dag 0 (n=26) 9,5  0,45 
Antal  levendefødte hvalpe dag 0 (n=24) 7,5  0,47 
Dag 1 (n=26) 5,3 0, 55 
Dag 3 (n=26) 4,7  0,55 
Dag 7 (n=26) 4,5  0,54 

Der var en samlet dødelighed de første 7 levedøgn på 49,5  6,3%  (n = 26) eller 37,3  6,5% 
uden de dødfødte hvalpe (n = 24). Dette tab ligger på samme niveau som i en tidligere under-
søgelse, hvor hvalpene også blev talt på videooptagelser, når de blev født (Malmkvist & Hou-
bak, 2002). Ud af det samlede hvalpetab dag 0-7 døde 84% af hvalpene inden for det første 
døgn efter fødslen. Ser man bort fra de dødfødte hvalpe, døde 74% inden for det første døgn.

Der blev i alt obduceret 97 hvalpe, heraf var 49 hvalpe dødfødte, hvilket udgør 41,5% af 
det samlede tab dag 0-7. Gennemsnitligt fik hver tæve 2,0  0,50 dødfødte hvalpe. I den for-
bindelse skal det nævnes, at 1. års tæver får flere dødfødte hvalpe end ældre tæver (Einarsson, 
1980). Der var en positiv korrelation mellem antal dødfødte pr. kuld og kuldstørrelse (RSpear-

man = 0,64; P < 0,001). Gennemsnitsvægten var ens for dødfødte (9,5  0,31g) og de levende-
fødte hvalpe, der døde inden for det første levedøgn (9,5  0,26 g) (t94 = 0,203; P = 0,84). 
Dette tyder på, at hvalpene ikke døde på grund af, at de var underudviklede, og at dødfødte 
hvalpe ikke er mindre udviklede end de levendefødte (Billede 1). 
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Billede 1. Dødfødte hvalpe i forskellige størrelser fundet i samme kuld. Hvalpene på bil-
ledet havde en vægt, der varierede fra 4,8-9,3 g. Bemærk, at hvalp nr. 3 fra højre har en 
læsion på hovedet og nakkepuklen. 

Ud af de obducerede hvalpe havde 20% læsioner. Disse var hyppigst placeret yderst på bag-
lemmer og hale (n = 8) (Billede 2) og på hoved og nakkepukkel (n = 8) (Billede 1). I 21% af 
tilfældene var der ingen blødninger i forbindelse med læsionerne (n = 4, alle levendefødte),
hvilket tyder på, at læsionerne er opstået efter dødstidspunktet. Blødninger i forbindelse med
læsioner blev set hos både levende- og dødfødte hvalpe. Således har en vis andel af de død-
fødte hvalpe, dvs. hvalpe hvor lungerne ikke har være i funktion, været i live i fødselsøjeblik-
ket.

Billede 2. Hvalp med typiske læsioner yderst på hale og baglemmer. Læsionerne kan 
skyldes, at tæven har bidt  hvalpen ud under fødslen. 
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De to grupper af tæver med hhv. lavt (LHT) og højt (HHT) tidligt hvalpetab blev sammenlig-
net baseret på en samlet varighed af observationsperioden på 432 timer (= 16 27 timer). Ikke 
alle adfærdselementer i Tabel 1 blev set, f.eks. åd ingen tæver hvalpe inden for de første 24 
timer efter fødslen. Kannibalisme det første levedøgn kan derfor ikke forklare den store for-
skel på de to gruppers hvalpedødelighed. Tidligere undersøgelser tyder på, at tæver især æder 
dødfødte frem for levendefødte hvalpe. Decideret kannibalisme er dog kendt hos mink, og fo-
rekom også i dette projekts optagelser, men efter det første levedøgn.

Før fødsel adskilte adfærden hos tæverne i de to grupper sig ikke væsentligt fra hinanden. 
Dog brugte tæverne med HHT længere tid på at slikke deres genitalregion. Der kunne ikke 
påvises nogen forskel på den tid, tæverne i de to grupper brugte på hvile, stereotypi eller re-
debygning. Sidstnævnte resultat skal tages med et forbehold, da tæverne ikke havde fri ad-
gang til halm, af hensyn til at opnå en god optagelseskvalitet. I en tidligere undersøgelse af et 
stort antal tæver med adgang til halm, var der ingen forskel i reders opbygning, scoret fra før 
fødsel og gennem hele hvalpeperioden, mellem tæver med og uden hvalpetab (Malmkvist & 
Hansen, 1999). Endnu mangler vi viden om selve redebygningsadfærdens betydning for fød-
selsforløb, fødselsvarighed og tidlig dødelighed hos mink. Svin udviser som mink en del re-
debygningsadfærd i forbindelse med fødsel (Jensen, 1993), og resultater fra denne art har vist, 
at adgang til egnet redemateriale bl.a. kan forkorte varigheden af faringens første del (Thod-
berg et al., 1999). Det er en arbejdshypotese, at selve redebygningsadfærden kan påvirke fød-
selsvarigheden og dermed også indirekte den tidlige hvalpedødelighed hos mink.

Under fødsel adskilte tæverne med LHT sig fra tæverne med HHT bl.a. ved, at de brugte 
mere tid på at slikke deres hvalpe (Tabel 4). HHT-tæverne var passive sammen med deres 
hvalpe i en større andel af tiden under fødslen end LHT-tæverne, hvilket var noget overra-
skende. I perioden efter fødsel (9 timer) brugte LHT-tæverne igen en større andel af tiden på 
at slikke deres hvalpe end HHT-tæverne (Tabel 4).  Både under og efter fødsel flyttede tæver-
ne med LHT oftere deres hvalpe til bug end HHT-tæverne. Førnævnte resultater skal tages 
med det forbehold, at en del af HHT-tævernes hvalpe døde kort efter fødsel samt, at HHT-
tævernes fødselsvarigheder ofte var længere. Således har HHT-tæverne hurtigt færre hvalpe at
slikke og flytte til bug end tæverne med LHT. Ideelt burde ’flytter til bug’ og ’slik/snus hvalp’ 
have været gjort op pr. hvalp. 
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Tabel 4. Adfærd som % af tiden under  og efter fødsel i de to grupper af tæver med lavt 
(LHT) og højt (HHT) hvalpetab, opgjort som gns.   s.e.m og median Q25;Q75 .

                        Under fødsel                                                 Efter fødsel Adfærdsvariabel
(%) LHT HHT LHT HHT
Genital slik 22,6  2,45 14,8  1,92* 3,5  0,48 5,7  1,76 
Redebygning 1,2  0,38 1,4  0,68 0,96  0,34 0,7  0,25 
Stereotypi 0 0,00;0,16  (3) 0 0,0;0,6  (3) 0 0;0  (2) 0 0,0;0,5  (3) 
Passiv –hvalp (0) 0 0;0,6  (3) (0) 0 0;0  (1) 
Passiv +hvalp 17,9  3,35 34,1  4,98* 63,9  3,20 63,7  6,49 
Cirkel bevægelse 0,9 0,6;3,3 0,5 0,1;2,2 0,5 0,3;1,3 0,4 0,1;1,7
Slik hvalpe 35,9  1,98 25,4  3,62* 21,0  1,67 10,5  1,96** 
Bærer hvalp (0) 0,05 0,01;0,07 (0) 0,0 0,0;0,04  (1)
Æder hvalp (0) (0) (0) (0)
Anden adfærd 19,1  2,47 23,5  3,57 8,8  1,54 10,6  1,52 
Tallene i parenteser angiver gruppestørrelsen, hvis ikke lig 8 i LHT og 7 i HHT. *ved P < 0,05; **ved P < 0,01.

Kuldene i HHT-gruppen lå oftere og i længere tid spredte end kuldene i LHT-gruppen (Tabel 
5). Netop evnen til at holde sit kuld samlet må derfor anses for at være en vigtig egenskab hos 
minktæver.

Tabel 5. Adfærd opgjort som gns.  s.e.m. og median Q25;Q75  hos kuld fra tæver med 
lavt (LHT) og højt (HHT) hvalpetab i perioden 24 timer efter fødselstart.

Varighed i  sek. eller timer:min24 t efter fødselstart
LHT HHT P

Placering
  rede 23:53 23:25;23:57 23:43 05:48;24:00 N.S.
  bur 0 0;435  (3) 79 0;02:13  (4) N.S.
  ud/inde 116 0;273  (5) 34 0;09:49  (4) N.S.
Ingen hvalpe alene 20:46 18:49;22:44 13:27 08:27;20:59 0,065
1 hvalp alene 01:44 01:08;04:03 05:10 02:56;09:48 0,015
2 hvalpe alene 80 0;574  (4) 01:22 196;05:08  (7) 0,050
3 hvalpe alene (0) 46 0;702  (4) N.S.

4 hvalpe alene (0) (0) N.S.
Tallene i parenteser angiver gruppestørrelsen, hvis ikke lig 8. Varigheder på over 2000 sek. er omregnet til ti-
mer:min.
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Konklusion og perspektiver 

Dette forsøg kobler adfærd før, under og efter fødsel baseret på direkte observationer med den 
tidlige dødelighed hos mink. Baseret på disse observationer er det muligt at både afkræfte og 
bekræfte nogle hypoteser om årsager til tidlig dødelighed hos mink, samt at pege fremad mod
hvad der med fordel kunne gøres forebyggende, eller som bør undersøges nærmere.

Forsøget viste både ved sammenligning af udvalgte tæver med forskellig grad af hvalpetab, 
samt på hele datamaterialet, at fødselsvarigheden kan være af betydning for antallet af hvalpe, 
som dør inden for de første syv levedøgn. Dette er ny og spændende viden af betydning for 
fremtidige undersøgelser af muligheder for at nedbringe den tidlige hvalpedødelighed. 

Som tidligere fundet er det første døgn afgørende, idet 84% af alle hvalpe, der døde i den 
første uge, døde i det første levedøgn. Ved videooptagelserne kan vi følge flere hvalpe end der 
typisk findes ved de senere tællinger. I denne undersøgelse fandt vi ikke tegn på kannibalisme
efter fødslen, heller ikke hos tæver med ekstremt høje tab. Vi var i dette forsøg nødt til at fjer-
ne halm fra tævernes rede og kan derfor have frembragt mere ugunstige forhold end normalt
for tæven. Til trods for dette havde vi tæver uden hvalpetab, og markante forskelle mellem
tæverne med stor variation i hvalpedødeligheden. Tæver med intet/et lavt hvalpetab slikkede 
deres hvalpe mere både under og efter fødsel, samt samlede hvalpene hyppigere til bug (sand-
synligvis som del af diegivningsadfærd) i forhold til tæver med et højt hvalpetab. Kuld fra
gruppen med højt tab lå oftere og længere spredt end de andre kuld. Dette resultat understøt-
ter, at nedkøling, og evt. manglende diegivning, kan være en medvirkende årsag til den tidlige 
hvalpedødelighed. Selvom stereotypier blev observeret, fandt vi ingen forskel mellem de to 
grupper af tæver med forskelligt tab. Mod forventet var højt tabende tæver mere passive 
sammen med hvalpe under fødslen, dvs. en tæve aktiv selv under fødslen er ikke nødvendig-
vis et problem. Det første døgn efter fødsel fandt vi i øvrigt ingen forskel i eksempelvis rede-
fasthed mellem tæver med forskelligt hvalpetab. 

De dødfødte hvalpes andel af det samlede tab den første uge var 42%. Obduktionerne viste, 
at disse hvalpe tilsyneladende var fuldt udviklede. Således understreger dette muligheden af, 
at de var døde umiddelbart inden eller under fødslen, hvor en besværlig og langvarig fødsel 
kan være en risikofaktor. 
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Overførsel af E-vitamin fra tæver til minkhvalpe

Seniorforsker Søren Krogh Jensen 
Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, Danmarks JordbrugsForskning,
Postboks 50, 8830 Tjele
(E-mail: sorenkrogh.jensen@agrsci.dk)

Indledning

E-vitamin ( -tocopherol) er et meget vigtigt vitamin for mink, og foderet tilsættes traditionelt
minimum 60 mg syntetisk E-vitamin pr. kg foder (all-rac- -tocopheryl acetat). E-vitamin har 
mange funktioner i kroppen, men er mest kendt som en antioxidant. En anden vigtig funktion 
for E-vitamin er, at den medvirker til at modne immunforsvaret, hvilket især er af stor betyd-
ning for minkhvalpene.

Minkhvalpe fødes ligesom andre dyr uden målbart indhold af E-vitamin i kroppen; deres 
E-vitamin status i dieperioden er derfor helt afhængig af tilførslen via mælken.

E-vitaminformer

Traditionelt tildeles E-vitamin foderet som syntetisk E-vitamin (all-rac- -tocopheryl acetat), 
men i de senere år er der kommet flere naturlige produkter på markedet bestående af enten 
RRR- -tocopherol eller RRR- -tocopheryl acetat. Årsagen til interessen for de naturlige pro-
dukter er, at de har en højere E-vitamin aktivitet end de syntetiske, men de er desværre ofte 
både dyrere og mere ustabile, hvorfor det kan være problematisk at regne sig frem til, om det 
kan betale sig at skifte til de naturlige produkter. 

Syntetisk E-vitamin består af 8 såkaldte isomere af -tokoferol. Det, at de er isomere, skal 
forstås på den måde, at de har samme kemiske strukturformel, men deres tredimensionale
struktur er en lille smule forskellig. I praksis skelner man mellem, om de er højredrejende (R), 
venstredrejende (S) eller blandet højre-venstredrejende (R/SR/S). E-vitamin dannet på natur-
lig måde i planterne er altid den rent højredrejende isomer (RRR- -tokoferol). De øvrige syv 
isomere, som alle er syntetiske, består af fire såkaldte venstredrejende isomere og tre isomere,
som både er venstre- og højredrejende. Den rent højredrejende isomer betegnes med bogsta-
verne RRR, mens de øvrige betegnes både med bogstaverne R og S. 

Da naturen oprindeligt kun kender den højredrejende isomer, er det også den, der har den 
højeste biologiske aktivitet eller vitamin-E-værdi, om man vil. Det er således vist, at de trans-
portproteiner, der transporterer E-vitamin rundt i kroppen, har størst præference for den rene 
højredrejende isomer og lavest præference for de venstredrejende isomere. I forsøg med rotter 
er det fundet, at den naturlige form har 1,5 gang vitaminværdien af den syntetiske form (Wei-
ser & Vecchi, 1982). I de senere år er der imidlertid rejst en del tvivl om, hvorvidt disse resul-
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tater fundet i forsøg med rotter kan overføres til andre dyrearter. Amerikanske, canadiske og 
danske undersøgelser med mennesker, kvæg/får og grise har således vist en højere udnyttelse 
af det naturlige E-vitamin end de officielle værdier har vist. 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, i hvilket omfang mink skelner mellem
de syntetiske og den naturlige form af E-vitamin; specielt fokuserer undersøgelsen på over-
førslen af E-vitamin til hvalpene via tævens mælk.

Materialer og metoder

Femten Scanbrown minktæver indgik i denne undersøgelse. Minkene var opstaldet på Pels-
dyrerhvervets Forsøgscenter i Tvis. Pasning og prøveudtagninger er beskrevet i detaljer af 
Hansen (2004). Foderet var tilsat 60 mg E-vitamin i form af all-rac- -tocopheryl acetat, og 
energiindholdet var 5,7 MJ/kg foder, og tørstofindholdet var 33,5%. Der blev udtaget plasma
fra de drægtige tæver den 22. april samt af de lakterende tæver 28 og 42 dage efter fødsel. 
Mælkeprøver blev udtaget 2 og 28 dage efter fødslen. Fra hvalpene blev der taget blod ved 28 
dage, hvor der også blev taget vævsprøver fra 15 hvalpe. Foderet, minkplasma, samt mælk og 
væv blev analyseret for indhold af E-vitamin, og den stereokemiske sammensætning af -
tocopherol blev ligeledes analyseret som tidligere beskrevet. 

Resultater

E-vitaminindholdet i foderet blev analyseret til 56 5 mg -tocopherol, og den stereokemiske
sammensætning i foderet viste, at 92% af det totale indhold af E-vitamin i foderet var tilsat 
syntetisk E-vitamin, mens kun 8%, svarende til 4,5 mg, fandtes naturligt i foderet. I Tabel 1 er 
sammensætningen af foderets E-vitamin givet. 

Opgøres foderets indhold af E-vitamin på de såkaldte forskellige højre og venstredrejende 
former, som det er vist i Tabel 1, så ses det, at 50% af foderets -tocopherol består af de så-
kaldte 2S former (de rent venstredrejende), og ca. 35% som er både venstre- og højredrejende, 
mens kun 16% er rent højredrejende – altså den naturlige form. 

Tabel 1. Foderets indhold af samt sammensætning af E-vitamin ( -tocopherol) (i pro-
cent.

-tocopherol
mg/kg foder 

2SR/SR/S1) RSS2) RRS2) RRR3) RSR2)

56 5 50,4 4,5 9,5 1,8 11,0 2,3 16,2 3,2 13,0 2,8
1) De fire venstredrejende isomere.
2) De tre blandede højre-venstredrejende isomere.
3) Den rent højredejende isomer = naturligt E-vitamin.
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Ser vi derimod på indholdet i tævernes plasma (Tabel 2), fremgår det, at blodprøven fra april 
viser det laveste E-vitaminindhold i tæverne, men det fremgår også, at den naturlige isomer
udgør halvdelen af det -tocopherol, der findes i tævernes plasma. Det bemærkes især, at de 
rent venstredrejende isomere, som udgjorde 50% af foderets -tocopherol, kun udgør 4% af 
tævernes indhold af -tocopherol i plasmaet, mens de blandede højre-venstredrejende isomere
nogenlunde ligger på det samme niveau som i foderet. 

Hos de lakterende tæver er andelen af den naturlige isomer faldet til 39%, mens andelen af
de rent venstredrejende isomere er steget til godt 7%. Totalindholdet af -tocopherol i minke-
nes plasma er steget til 17-18 g/ml plasma, hvilket må betegnes som værende et tilfredsstil-
lende niveau. 

Tabel 2. Minktævernes og hvalpenes indhold af og sammensætning af E-vitamin ( -
tocopherol) (i procent) i plasma. 

-tocopherol
g/ml plasma

2SR/SR/S1) RSS2) RRS2) RRR3) RSR2)

April 10,6 7,2 4,4 2,2 12,3 3,4 18,9 2,5 49,1 5,7 15,2 3,3
Dag 28 16,8 5,8 7,2 3,3 16,3 1,6 21,2 2,5 39,0 3,9 16,4 1,8
Dag 42 17,9 7,2 7,8 3,7 16,8 2,3 20,3 1,7 39,1 2,9 16,0 1,7
Hvalpe dag 28 23,6 3,9 1,5 0,8 13,5 1,3 25,3 1,8 46,2 2,8 13,6 1,9
1) De fire venstredrejende isomere.
2) De tre blandede højre-venstredrejende isomere.
3) Den rent højredejende isomer = naturligt E-vitamin.

Minkmælkens indhold af E-vitamin er højere på dag 2 end på dag 28 (Tabel 3), hvorved hval-
pene hurtigt får opbygget en god E-vitamin status, så immunforsvaret hurtigt kan modnes.
Den stereokemiske sammensætning af mælkens -tocopherol afspejler plasmaets sammen-
sætning.

Tabel 3. Minkmælkens indhold af og sammensætning af E-vitamin ( -tocopherol) (i 
procent).

-tocopherol
g/g mælk 

2SR/SR/S1) RSS2) RRS2) RRR3) RSR2)

Dag 2 16,2 4,4 8,4 1,7 12,1 1,3 18,2 1,4 45,4 2,8 15,9 1,3
Dag 28 7,1 8,0 12,8 3,2 14,7 1,7 18,3 2,3 37,5 2,8 16,7 2,4
1) De fire venstredrejende isomere.
2) De tre blandede højre-venstredrejende isomere.
3) Den rent højredejende isomer = naturligt E-vitamin.
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Hvalpenes E-vitamin status (Tabel 2) ligger på et pænt højt niveau og den stereokemiske
sammensætning af -tocopherol minder meget om tævernes. Dog ses det, at de rent venstre-
drejende isomere kun udgør 1-2% af plasmaets indhold af -tocopherol.

Konklusion

Minktæverne, som indgik i dette forsøg, blev fodret med farmfoder indeholdende 60 mg syn-
tetisk E-vitamin pr. kg foder. Dette niveau må anses for i gennemsnit at tilgodese dyrenes be-
hov for E-vitamin, men som det fremgår af spredningerne på tæverne ved dag 28 og dag 42, 
så er der ret stor individuel variation i dyrenes E-vitaminstatus.

Analyser af de forskellige former af -tocopherol viser, at minkene har en klar præference 
for den naturlige isomer – altså den højredrejende isomer, hvilket er i overensstemmelse med
undersøgelser hos andre dyrearter. Anvendes den samme form for forholdsregning på fore-
komsten af de forskellige isomere i plasmaet hos minkene, som tidligere er anvendt hos rot-
terne, kan det beregnes, at syntetisk E-vitamin hos minktæverne (baseret på plasmaværdierne
fra dag 28 og 42) har en biologisk aktivitet på 41% af den naturlige isomer. Anvendes mæl-
keprøverne fra dag 2 og dag 28 som grundlag, fås en værdi på 38%, og endelig fås ved an-
vendelse af hvalpenes plasmaværdier fra dag 28 en værdi på 34%. Det kan således konklude-
res, at minktæver og hvalpe udnytter naturligt E-vitamin en faktor 2,5 –3,0 gange bedre end 
syntetisk E-vitamin. Om der derudover er andre fordele såsom bedre optagelighed og højere 
biologisk værdi, giver denne undersøgelse ikke svar på. 
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Hvalpevækst

Forskningsassistent Rikke Fink & professor Anne-Helene Tauson
Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, 
Grønnegårdsvej 3, 1870 Frederiksberg
(E-mail: rikke.fink@agrsci.dk)

Indledning

Minkhvalpes eneste ernæring i de første ca. 4 uger er mælk, hvorfor tævens mælkeproduktion 
er altafgørende for hvalpenes overlevelse og udvikling. I syntesen af mælk er glukose et vig-
tig substrat, og som hos andre pattedyr stiger minktævens glukosebehov betydeligt i diegiv-
ningsperioden. I minkfoder er kulhydratindholdet generelt meget lavt, og tæven er således 
nødt til hovedsageligt at dække sit glukosebehov ved selv at syntetisere glukose ud fra protein 
(aminosyrer) via glukoneogenese. Som rovdyr har minken en stor glukoneogenesekapacitet, 
men proteinomsætning er en energikrævende proces, der samtidigt med selektion for stadig 
flere og hurtigt voksende hvalpe pr. kuld har medført en øget belastning af tæverne. Interessen 
for at optimere foderet i diegivningsperioden, især med henblik på at reducere proteinindhol-
det, har derfor været stigende. Forsøgsresultater har vist, at diegivende minktæver faktisk er i 
stand til at omsætte fordøjelige kulhydrater i op til 30% af det totale, omsættelige energi(OE)-
indtag (Fink & Børsting, 2002), og at reduktion i foderets proteinindhold på helt op til 40%, i 
forhold til konventionelt diegivningsfoder, øger tævens mælkeproduktion signifikant (Fink et 
al., 2004).

Når hvalpene er ca. 4 uger gamle, begynder de at æde fast føde samtidigt med, at de får 
mælk, og er således afhængige af tæven indtil fravænning omkring 7-8 uger. Af manage-
mentgrunde æder hvalpene af det samme foder som tæven, og man ved faktisk ikke meget om
hvalpenes egentlige ernæringsbehov i overgangsperioden fra mælk til fast føde samt lige efter
fravænning.

Forsøgenes formål var derfor at undersøge proteintildelingens effekt på hvalpenes vækst,
dels som et indirekte mål for tævens mælkeydelse i de første 4 uger, og dels som et mål for 
om hvalpenes proteinbehov er det samme som tævens (til mælkeproduktion) i overgangsperi-
oden til fast føde og lige efter fravænning.

Materialer og metoder

Forsøg 1:
Tres tæver med seks hvalpe (i alt 360 hvalpe) blev inddelt i tre hold og fodret ad libitum fra 
fødslen, og indtil hvalpene var 4 uger gamle, med forskellige energifordelinger i % af omsæt-
telig energi (OE) mellem protein:fedt:kulhydrat (Tabel 1). Hvalpene blev vejet på deres re-
spektive ugedage, indtil de var 4 uger gamle.
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Forsøg 2:
Tredive tæver med syv hvalpe (i alt 210 hvalpe) blev inddelt i tre hold og fodret ad libitum fra 
fødslen, og indtil hvalpene var 9 uger gamle, med forskellige energifordelinger i % af omsæt-
telig energi (OM) mellem protein:fedt:kulhydrat (Tabel 1). Hvalpene blev fravænnet ved 7 
uger, hvorefter de gik sammen med deres kuldsøskende, indtil de var 9 uger. Hvalpene blev 
vejet på deres respektive ugedage, indtil de var 9 uger gamle.

Forsøg 3:
Fyrre tæver med syv hvalpe (i alt 280 hvalpe) blev inddelt i to hold og fodret ad libitum fra 
fødslen, og indtil hvalpene var 4 uger gamle, med enten højt (H) eller lavt (L) proteinindhold i 
foderet (Tabel 1). Fire uger efter fødslen skiftede halvdelen af tæverne på hvert hold foder til 
enten højt eller lavt protein, mens den anden halvdel fortsatte på det samme foder (Figur 1). 
Hvalpene blev fravænnet ved 7 uger, hvorefter de gik sammen med deres kuldsøskende, indtil 
de var 9 uger. Hvalpene blev vejet på deres respektive ugedage, indtil de var 9 uger gamle.

0-4 uger 
H

Højt protein 
L

Lavt protein 

4-9 uger 
H

Højt protein 
L

Lavt protein 
L

Lavt protein 
H

Højt protein 

Figur 1. Forsøgsopstilling Forsøg 3. 

Tabel 1. Energifordeling (% af OE) mellem protein:fedt:kulhydrat. 

H
Højt protein 

M
Medium protein 

L
Lavt protein 

Forsøg 1 60:35:5 45:35:15 30:45:25
Forsøg 2 60:35:5 45:35:15 30:45:25
Forsøg 3 60:35:5 30:45:25

Resulter og diskussion 

I både Forsøg 1 og 2 var hvalpetilvæksten indtil 4 uger højest hos hvalpe efter tæver fodret
med lavt protein (L), hvilket indikerer, at disse tæver havde den højeste mælkeproduktion (Fi-
gur 2). Fra hvalpene begynder at æde selv, og indtil de er 9 uger (Forsøg 2), havde hvalpe 
fodret med 45% af OE fra protein (M) derimod har en højere tilvækst end hvalpe fodret med
kun 30% af OE fra protein (L) (Figur 3). 
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Figur 2. Hvalpevægt 1-4 uger efter fødslen hos hvalpe efter tæver fodret med enten højt 
(H), medium (M) eller lavt (L) proteinindhold. 
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Figur 3. Hvalpevægt 5-9 uger efter fødslen hos hvalpe efter tæver fodret med enten højt 
(H), medium (M) eller lavt (L) proteinindhold. 

Udfra disse resultater ser det altså ud til, at hvalpene, fra de begynder at æde selv, har et høje-
re proteinbehov til vækst end tæven til mælkeproduktion. For at bekræfte denne hypotese blev 
Forsøg 3 gennemført. Her var resultatet efter de første 4 uger, hvor hvalpene kun får mælk, 
som i Forsøg 1 og 2, nemlig at hvalpe efter tæver fodret med lavt protein (L) havde den høje-
ste tilvækst (Figur 4).
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Figur 4. Hvalpevægt 1-4 uger efter fødslen hos hvalpe efter tæver fodret med enten højt 
(H) eller lavt (L) proteinindhold. 

Der er altså ingen tvivl om, at tæverne producerer mere mælk, når de fodres med L-blanding-
en, end når de fodres med H-blandingen. Men når hvalpene begynder at æde selv fra omkring
4 ugers alderen, overhaler de hvalpe, der går fra L- til H-blandingen, hvalpene, som fortsætter 
på L-blandingen (Figur 5). Hvalpe efter tæver fodret med H-blandingen, der fortsætter på H-
blanding, har også en større tilvækst end de hvalpe, der skifter til L-blandingen ved 4 uger 
(Figur 5). 
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Figur 5. Hvalpevægt 5-9 uger efter fødslen hos hvalpe efter tæver fodret med enten højt 
protein 0-4 uger og derefter lavt protein 5-9 uger (HL), højt protein 0-9 uger (HH), lavt 
protein 0-4 uger og derefter højt protein 5-9 uger (LH) eller lavt protein 0-9 uger (LL). 
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Det tyder altså på, at hvalpene har behov for et højere proteinindhold i foderet, fra de begyn-
der at æde selv, end tæverne har til mælkeproduktion de første 4 uger efter fødslen.

Konklusion

Mink er i stand til at udnytte fordøjelige kulhydrater op til 30% af det totale OE-indtag og har 
dermed en stor evne til at tilpasse sig variationer i foderets protein- og kulhydratindhold. Re-
ducering af foderets proteinindhold med op til 40% i forhold til en konventionel dansk die-
givningsblanding øger tævens mælkeydelse og dermed hvalpenes tilvækst signifikant de før-
ste 4 uger. Tævens øgede glukosebehov i diegivningsperiodens første 4 uger kan således med
fordel for mælkeproduktionen og dermed hvalpenes tidlige vækst imødegås ved, at reducere 
proteinindholdet og øge indholdet af fordøjelige kulhydrater i foderet. Fra hvalpene begynder 
at æde selv og frem til de er 9 uger gamle, tyder det derimod på, at hvalpene har et højere pro-
tein behov til vækst end tæven til mælkeproduktion. Hvalpenes tilvækst fra 5-9 uger var såle-
des højere hos hvalpe fodret med 45-60% af OE fra protein end hos hvalpe fodret med 30% af 
OE fra protein.
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Kulhydrater som funktionel ingrediens i minkfoder

Seniorforsker Helle Nygaard Lærke
Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, Danmarks JordbrugsForskning,
Postboks 50, 8830 Tjele
(E-mail: hellen.laerke@agrsci.dk)

Indledning

Som rovdyr består minkens forsyning af makronæringsstoffer hovedsageligt af protein og 
fedt. Til farmede mink tilsættes kulhydrater med henblik på at forsyne dyrene med energi og 
give konsistens til foderet. 

Med de senere års stigende fokus på udledning af næringsstoffer til miljøet og bevågenhed
omkring dyrenes trivsel, er der imidlertid kommet øget fokus på mulighederne for at øge ind-
holdet af kulhydrater i foderet og reducere indholdet af protein. Kulhydraters konsistensgi-
vende egenskaber er af betydning for foderets struktur, og menes samtidig at have betydning 
for forholdene i mave-tarmkanalen og dermed for dyrenes ædelyst, adfærd og sundhedstil-
stand.

I det følgende vil der blive givet en introduktion til kulhydrater som stofgruppe og præsen-
teret resultater vedrørende funktionelle egenskaber i råvarer, foder og mave-tarmkanal.

Råkulhydrat – hvad er det? 

I  pelsdyrbranchen angives traditionelt indholdet af (fordøjeligt) protein, fedt og kulhydrat, 
underforstået råprotein, råfedt og råkulhydrat, ligesom energifordelingen udtrykkes som ande-
len af energi stammende fra de tre hovedkomponenter.

Hvor de to førstnævnte bestemmes analytisk – for råproteinets vedkommende som N-
indholdet x 6,25, udregnes indholdet af råkulhydrat som differencen mellem tørstof og sum-
men af komponenterne råprotein, råfedt og aske. Som det vil fremgå af det følgende, er denne 
angivelse af kulhydratfraktionen meget grov og upræcis. 

For det første vil andre komponenter, der ud fra en kemisk definition ikke er kulhydrater, 
blive bestemt med i fraktionen. For vegetabilske råvarer vil afvigelsen som regel være af 
mindre betydning, men i foderblandinger og især i tarm- og gødningsprøver, kan afvigelsen 
blive betragtelig. For det andet bliver summen af den usikkerhed, der er behæftet med analy-
sen af de øvrige komponenter lagt over på råkulhydratdelen. 

Det er ikke ny viden, at råkulhydrat ikke er et særligt præcist begreb set i forhold til fordø-
jelighed og udnyttelse. Allerede i 1977 beskrev Glem-Hansen en metode, hvor mængden af 
fordøjeligt kulhydrat blev bestemt ud fra en analyse af lethydrolyserbar kulhydrat (LHK) før 
og efter autoklavering (Glem-Hansen, 1977).  Hos svin var det tidligere praksis at definere 
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kulhydratfraktionen ud fra træstof og LHK. Træstof består af cellulose og lignin, mens både 
stivelse, sukre og dele af fiberfraktionen bestemmes som LHK. 

I dag angives indhold af stivelse eller stivelse og fibre i råvarer og foderblandinger samt
stivelsesfordøjelighed ofte i den videnskabelige litteratur (f.eks.Børsting et al., 1995; Ljøkjel
& Skrede, 2000; Skrede et al., 2001), mens der for fodermiddeltabeller til praktisk anvendelse
stadig opereres med råkulhydrat (NJF, 2004). 

Kulhydrater klassificeret ved kemisk sammensætning

Kulhydraterne består af kæder af monosakkarider med grundformlen C6H12O6. Kædelængden 
er meget varierende og analytisk skelner man mellem monosakkarider (DP 1; f.eks. glukose, 
fruktose), disakkarider (DP 2; sukrose, laktose), oligosakkarider (DP 3-10; maltodekstriner,
raffinose- og fruktooligosakkarider) samt polysakkarider (DP >10). 

Polysakkariderne består henholdsvis af stivelse og ikke-stivelses polysakkarider (NSP). 
Stivelsen findes som stivelseskorn inde i cellerne og består af lange kæder af hhv. -(1->4)-
bundet glukose (amylose) og -(1->4, 1->6)-bundet glukose (amylopektin). NSP-fraktionen 
er derimod en meget heterogen gruppe af stoffer, der dels er oplagskulhydrater (fruktan) og 
dels polysakkarider fra planternes cellevægge, bestående af cellulose, pektin og en heterogen 
restfraktion, der også ofte betegnes som ’hemicellulose’. NSP i cellevæggene giver sammen 
med lignin (et komplekst netværk af fenylpropan-enheder) planten styrke. 

Kostfibre defineres ofte som summen af NSP og lignin, og lignin regnes derfor ofte til kul-
hydratfraktionen.

Analytisk opdeler man også NSP-fraktionen i en opløselig og en uopløselig fraktion. Årsa-
gen er, at de opløselige fibre, hvis de ellers blev fuldstændig frigjort fra deres matrix i planten, 
ville være fuldstændig opløselige i vand. 

I praksis er det dog langt fra tilfældet, da fibrene er bundet i et komplekst netværk af for-
skellige fiberstrukturer. Bestemmelse af opløselige fibre er derfor primært et analytisk værk-
tøj, der i andre dyrearter i nogen grad afspejler fibrenes fermenterbarhed.

Det er kun mono-, di- og maltooligosakkarider og stivelse, som minkens fordøjelsesenzy-
mer kan nedbryde, og som dermed kan bidrage til minkens energiforsyning. Hos andre enma-
vede dyr (svin, rotter, mennesker) sker der i mave-tarmkanalen en vis nedbrydning og mikro-
biel omdannelse af NSP-fraktionen til kortkædede fedtsyrer, som kan tilføre energi. Som
følge af en manglende blindtarm, en meget kort tyktarm og i øvrigt en hurtig passagetid af fo-
deret, kan omsætningen af NSP-fraktionen imidlertid stort set negligeres hos mink (Børsting 
et al., 1995). 

I Tabel 1 er angivet nogle eksempler for indhold og sammensætning af kulhydratfraktionen 
i forskellige råvarer. Det fremgår af tabellen, at der kan være væsentlig forskel i kulhydrat-
sammensætningen i råvarer, der er beregnet til at have samme råkulhydratindhold. 

Der kan for visse råvarer være forskel mellem det beregnede indhold af råkulhydrat og 
indholdet bestemt ved kemisk analyse (sum af stivelse, NSP og lignin). Det skal dog bemær-
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kes, at indholdet af lavmolekylære kulhydrater (DP<10) ikke er inddraget i denne sum, men
for cerealierne vil indholdet være mindre end 2%, hvorimod det f.eks. i ærter er ca. 10%. 

Tabel 1.  Indhold (% af tørstof) af råkulhydrat, stivelse, NSP og klason lignin samt andel 
af opløselig NSP i forskellige vegetabilske råvarer.

Råvare Råkulhydrat Stivelse Total NSP Klason
lignin

% opløselig 
NSP af 

total NSP 
Vårbyg -rå 83 59 21 3,5 30
Vårbyg -rå 82 58 18 3,7 27
Vinterbyg -rå 84 61 17 2,7 25
Finsk byg -rå 81 53 19 3,6 31
Hvede, Rå 83 67 11 1,7 22
Hvede, Rå 84 68 12 1,6 25
Brødhvede 83 70 11 1,6 21
Finsk hvede-rå 81 61 11 1,8 19
Rå havregryn 76 62 10 1,3 57
Sukkerroefibre Finsk 81 1 67 3,6 44
Sukkerroefibre DK 80 1 66 5,4 47
Ærter Rå 69 44 14 1,2 35
Bygklid-1 77 15 32 7,2 17
Bygklid-2 94 9 50 11,4 0
Cellulose 100 0 105 0,5 0
Majsgluten 26 13 6 11,5 19
Majsstivelse 98 96 1 0,3 53
Pektinfoder 87 0 74 14,0 16

Også sammensætningen af fiberfraktionen varierer mellem de forskellige typer af vegetabil-
ske råvarer. I Tabel 2 er monosakkaridsammensætningen for nogle kulhydratkilder angivet. 

Variation i kulhydratsammensætning 

Indhold og sammensætning af kulhydrater i vegetabilske råvarer kan variere med sort og 
dyrkningsbetingelser. Flere studier har vist, at denne variation kan have indflydelse på pro-
duktivitet i fjerkræproduktionen (Choct et al., 1999; Steenfeldt, 2001; Svihus & Gullord, 
2002). Det kan formodentlig også til dels forklare forskelle i de konsistensgivende egenskaber 
i minkfoderet, mens betydningen for minkens vækst og produktivitet ikke er kendt. 
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I de senere år har der, blandt andet på grund af reduceret kvælstoftildeling, været en gene-
rel tendens til et øget indhold af stivelse på bekostning af et reduceret indhold af protein i 
korn (Landbrugets Rådgivningscenter, 2002). Også biprodukter, specielt formalingsfraktioner
fra mølleriindustrien kan variere (Tabel 1). Dette er et forhold, man bør være opmærksom på 
ved beregning af en råvares indhold af fordøjeligt kulhydrat. Desuden kan forskelle i kulhy-
dratsammensætningen påvirke de funktionelle egenskaber, dvs. evnen til at påvirke konsistens 
og binde væske. 

Tabel 2. Kemisk sammensætning af fiberfraktionen (% af tørstof) i udvalgte kulhydrat-
kilder. Værdier i kursiv angiver indholdet af opløselige fibre.

Byg

n=13

Hvede

n=14

Havre-

gryn

Bygklid-1 Bygklid-2 Cellulose Sukkerroe-
fibre

Pektin-

foder

Rhamnose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2

Fukose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

Arabinose 2,5 2,8 1,4 5,3 6,5 0,2 16,8 1,2
0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 8,9 0,5

Xylose 5,0 4,3 1,5 11,3 20,1 7,5 1,3 5,8
0,4 0,9 0,3 1,1 0,0 0,0 0,1

Mannose 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 1,9 1,4 5,2
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,4

Galactose 0,3 0,5 0,3 0,8 1,0 0,1 5,0 4,1
0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 2,7 1,3

NCP-glukose* 4,5 1,2 6,1 3,9 2,7 5,2 1,4 2,7
3,2 0,4 4,6 2,7 0,0 1,4 0,4

Uronsyre 0,4 0,4 0,5 1,1 1,3 1,4 19,0 10,6
0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 16,2 7,6

Cellulose 3,2 1,7 0,3 9,4 18,3 88,7 19,8 44,2
NSP 16,2 11,2 10,4 32,2 50,2 105,1 66,0 74,6

4,5 2,5 5,9 5,4 0,0 30,7 10,6
Klason lignin 3,2 1,6 1,3 7,2 11,4 0,5 5,4 14,4
Kostfibre 20,8 12,8 11,7 39,4 61,6 105,6 71,4 87,4
* NCP, ikke-cellulose polysakkarid.
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Kulhydraternes fysiske egenskaber 

Det er velkendt, at formaling og varmebehandling øger kulhydratfordøjeligheden hos mink
(Hansen & Jørgensen, 1977; Ljökjel & Skrede, 2000; Skrede et al., 2001). Ved formaling slås 
den velorganiserede struktur i plantevævet i stykker, og partiklernes overflade forøges, så for-
døjelsesenzymerne lettere kan komme til at angribe stivelsen. Ved varmebehandling sprænges 
cellerne, stivelseskornene svulmer op, og strukturen ændres (forklistring). En optimal for-
klistring af stivelsen opnås ved god vandtilsætning under varmebehandlingen. Dette påvirker 
ikke alene fordøjeligheden men også de fysiske egenskaber, herunder kulhydraternes opløse-
lighed, kvældeegenskaber, samt viskositets- og vandbindende egenskaber. Eksempler på dette 
fremgår af Figur 1. 
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Figur 1. Kvældeevne (ml/g tørstof), vandbindingsevne (g vand/g tørstof) og viskositet 
(cP) af hhv. rå, suboptimalt (lavt vandindhold og/eller lav temperatur) og optimalt (højt 
vandindhold og høj temperatur) varmebehandlet byg.
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Kvældeevnen er et udtryk for, hvor meget en råvare vil svulme op, når der tilføres vand – og 
er dermed et udtryk for sugeevnen. Vandbindingsevnen kan måles på forskellige måder, men
udtrykkes oftest som den mængde vand, der er bundet i materialet efter opslæmning og efter-
følgende centrifugering. Det udtrykker hermed råvarens evne til at holde på vandet. 

Viskositeten hidrører kun den mængde stof, som efter opslæmning er gået i opløsning. Her 
måles evnen til at gøre opløsningen tyktflydende.

Forskellige partier af byg blev udsat for forskellig temperatur og vandindhold under pop-
ning. Som det fremgår af figuren, er både vandtilsætning (angivet som 22% i Figur 1) og til-
strækkelig høj temperatur (150°C) nødvendig for at give høj viskositet, kvælde- og vandbin-
dingsevne. Ydermere ses det, at to tilfældigt valgte poppede bygpartier (Poppet byg 1 og 2) 
har forskellige fysiske egenskaber, hvor parti 2 ikke adskilte sig nævneværdigt fra et parti af
rå byg.
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Figur 2. Kvældeevne (ml/g tørstof), vandbindingsevne (g vand/g tørstof) og viskositet 
(cP) af hhv. rå, suboptimalt (lavt vandindhold og/eller lav temperatur) og optimalt (højt 
vandindhold og høj temperatur) varmebehandlet hvede.
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Tilsvarende billede er fundet for hvede (Figur 2). Dog har vi fundet, at kvældeevnen i hvede 
øges allerede ved 105°C. Det bemærkes endvidere, at viskositeten i ekstraktet af hvede er me-
get lavere end byg. 

Én årsag til, at der er forskel mellem hvede og byg, er sammensætningen af fiberfraktio-
nen. Byg og havre har nemlig i modsætning til hvede et højt indhold af opløseligt -(1->3, 1-
>4)-glukan, der let går i opløsning. 

Også forskelle i stivelseskornenes egenskaber påvirker de fysiske egenskaber, og særlig 
under varmebehandling giver stivelsen i forskellige typer af råvarer anledning til variation i 
de fysiske egenskaber. 

I Figur 3 vises nogle eksempler på alternative kulhydratkilder. Som det fremgår, er der ik-
ke systematisk sammenhæng mellem de tre fysiske parametre: kvældeevne, vandbindingsevne 
og viskositet. Der er heller ikke sammenhæng mellem det analytisk bestemte indhold af oplø-
selige fibre (Tabel 2) og de tre parametre. F.eks. har sukkerroefibre en meget høj andel af op-
løselig NSP, medens krystallinsk cellulose er uopløselig under analytiske betingelser. Allige-
vel er vandbindingsevne og viskositet stort set identiske, hvorimod sukkerroefibrenes 
kvældeevne er 50% højere end cellulosens. Sammenlignes til pektinfoder (restprodukt fra 
produktion af pektin fra citrusfrugter) ses også en interessant forskel. Det høje celluloseind-
hold i pektinfoder (Tabel 2) skyldes, at der tilsættes cellulose som filtreringsmateriale under 
forarbejdningsprocessen. Kvældeevnen er da også identisk med den krystallinske cellulose. 
Vandbindingsevnen er derimod fire gange så høj som cellulosens og tre gange så høj som
sukkerroefibrene. En væsentlig årsag til den højere vandbindingsevne af pektinfoder skal for-
modentlig findes i forskelle i videreforarbejdningen af biprodukterne. 
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Figur 3. Fysiske egenskaber af alternative kulhydratkilder.
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Sukkerroefibrene er undersøgt i tørret tilstand, medens pektinfoderet er anvendt uden forud-
gående tørring. Nyere undersøgelser ved DJF har vist, at netop tørringsprocessen har markant
indflydelse på biprodukter fra den vegetabilske industri (Serena, upublicerede data). 

Betydning i foderet 

Kulhydraterne har en væsentlig funktion i minkfoder som konsistensgiver. Det er vigtigt, at 
foderet får en god struktur og kan binde tilsat vand. 

Med de senere års stigende interesse i anvendelse af fyldfoder med henblik på at reducere 
tomgangstiden for tæver i vinterperioden, er det væsentligt kun at finde egnede ingredienser,
der både har en gavnlig effekt på dyrenes adfærd og samtidig har gode konsistensgivende 
egenskaber i foderet. 

Karakterisering af forskellige kulhydratkilder ud fra deres fysiske egenskaber som netop 
beskrevet kan være med til at klarlægge, hvilke egenskaber, der er hensigtsmæssige i forhold
til de opstillede kriterier. Imidlertid udgør kulhydraterne kun en mindre del af minkfoderet, og 
egenskaberne i et færdigfoder kan adskille sig fra egenskaberne i vandige opløsninger. Kul-
hydraternes vekselvirkning med foderets indhold af fedt, protein og mineraler kan i visse til-
fælde ændre egenskaberne. 

For at teste dette, undersøgte vi de fysisk-kemiske egenskaber af forskellige kulhydratkil-
der i forsøgsfoderblandinger til mink. Vandtilsætningen er tilpasset til at give en god konsi-
stens af foderet (subjektivt bedømt).
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Under analysen har vi dels undersøgt, hvor meget vand, der er bundet i foderet efter centrifu-
gering uden fortynding under analyse, samt efter at vi har ladet foderet suge vand (fortyndet), 
for at måle den maksimale vandbindingskapacitet. Foderets vandbindingsevne stiger med øget 
indhold af pektinfoder i blandingen, og foderets evne til at binde vand er højere end den 
mængde væske, der er tilsat foderet (ved sammenligning af fortyndet og ufortyndet foder). 
Med øget indhold af pektinfoder stiger foderets kvældeevne også markant. Derimod falder vi-
skositeten samtidig med det øgede vandindhold. Det skyldes, at de komponenter i foderet, der 
i øvrigt er med til at give væskefasen viskositet (primært fedt), fortyndes, når der som følge af 
øget indhold af pektinfoder tilsættes mere vand. 

Vi har også sammenlignet de fysiske egenskaber af forsøgsfoderblandinger, hvor forskel-
lene i sammensætning primært var den anvendte kulhydratkilde, og blandingerne var planlagt 
til at have samme energiindhold (19 MJ/kg tørstof), og en energifordeling på 29:50:21. Vand-
tilsætning blev foretaget ved vurdering af passende konsistens.
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Figur 5. Fysiske egenskaber af forsøgsfoder, hvor der er anvendt forskellige kulhydrat-
kilder.

Vandbindingsevnen i de ufortyndede foderblandinger var ikke væsentligt forskellige mellem
de tre kornråvarer, medens blandingen indeholdende sukkerroefibre+majsstivelse havde en 
50% forøget vandbindingsevne i forhold til blandingen indeholdende havregryn. Ved måling,
når foderblandinger havde suget rigelig vand (fortyndet), var vandbindingsevne i foderet med
sukkerroefiber+majsstivelse derimod dobbelt så stor som havregrynsblandingen, og bygblan-
dingen havde 45% højere vandbindingsevne end havregrynsblandingen. Cerealieblandinger-
nes kvældeevne var ikke væsentligt forskellige (på trods af forskelligt indhold af fibre), me-
dens kvældeevne af blandingen indeholdende sukkeroefiber+majsstivelse var 50% højere. 
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Viskositeten af væskeekstraktet fra foderblandingerne med poppet hvede og med havregryn 
var identiske, hvorimod blandingen med poppet byg havde en 2,5 x så høj viskositet. 

På tværs af diæterne havde vandbindingsevnen (fortyndet) den bedste sammenhæng med
vandindholdet i foderblandingen. 

Betydning i mave-tarmkanalen i relation til adfærd og produktion 

Hos andre dyrearter er der lavet en del undersøgelser vedrørende kulhydraters påvirkning af 
de fysiske forhold i mave-tarmkanalen. Problemstillingerne relaterer sig dels til de mætheds-
fremmende effekter som f.eks. hos drægtige søer (Miquel et al., 2002), modvirkning af bakte-
rielle og parasitære infektioner som hos smågrise og slagtesvin (Hansen et al., 2001; Petkevi-
cius et al., 2001), og i slagtekyllingeproduktionen i relation til de negative effekter på vækst 
og produktion (Choct et al., 1999; Svihus & Gullord, 2002). I minkproduktionen har alle disse 
problemstillinger relevans, men har ikke været systematisk belyst. Mange tidligere undersø-
gelser har belyst anvendelse af alternative kulhydratkilder, men hyppigst i relation til fordøje-
lighed og effekten på smageligheden af foderet. Det er dog velkendt, at nogle kulhydratkilder 
har positive effekter på afføringen (NJF, 2004), medens det også er vist, at nogle fiberrige fo-
dermidler kan have negative effekter på fordøjelighed af mineraler, protein og fedt (Hansen et 
al., 1985; NJF, 2004). 

I Tabel 3 ses effekten af kulhydrattype på fysiske egenskaber i mave-tarmkanalen hos 
mink, der efter en 14-dages tilvænningsperiode er aflivet 3 timer efter sidste fodring. Generelt 
er forskellene mellem blandingerne mindre end i råvarer og foder. Foderblandingen med suk-
kerroefibre+majsstivelse giver signifikant højere vandbindingsevne end de tre cerealiebasere-
de foderblandinger. 

Viskositeten er ikke forskellig i maven. Til gengæld er der tendens til, at de to råvarer, der 
gav lavest viskositet i foderet - nemlig hvede og havre, tenderer til at give højere viskositet i 
tyndtarmsindholdet.

Umiddelbart lader disse resultater sig ikke forklare. De fysiske egenskaber kan påvirke se-
kretionen af væske fra mave, galde og bugspytkirtel, ligesom væskeindtaget kan forventes at 
blive højere, når viskositet og vandbindingsevne er forhøjet i mave-tarmkanalen. Det har i det 
konkrete forsøg dog ikke givet sig udslag i lavere tørstof-procent i tarmindhold og gødning, 
som tidligere vist i forsøg med fiberholdige stoffer (Hansen et al., 1985). 

I et efterfølgende forsøg undersøgte vi på tilsvarende vis effekten af tre blandinger med
hhv. tørret sukkerroeaffald, krystallinsk cellulose og pektinfoder, der blev justeret til samme 
fiberniveau i blandingen. Fordøjeligt kulhydrat blev givet i form af autoklaveret majsstivelse.

Som det fremgår af Tabel 4, var der forskel i vandbindingsevne men langt mindre end for-
ventet på baggrund af råvarernes fysisk-kemiske egenskaber.
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Tabel 3. Påvirkning af fysiske forhold i mave-tarmkanalen hos udvoksede minkhanner 
(8 pr. hold) fodret med hhv. poppet hvede, poppet byg, havregryn samt sukkerroefibre+
autoklaveret majsstivelse som eneste kulhydratkilde.

Poppet
Hvede

Poppet
Byg

Havregryn Sukkerroe-
fiber + 

Majstivelse

p-værdi

X ± Sdafv. X ± Sdafv. X ± Sdafv. X ± Sdafv.

Vandbinding (g vand/g tørstof)
Maveindhold 1,57a 0,12 1,67a 0,16 1,40a 0,20 2,39b 0,24 0,05
Tyndtarm 2,79a 0,15 2,76a 0,28 3,07a 0,17 3,72b 0,23 0,007

Viskositet (cP)*
Maveindhold 1,3 (0.9-1.8) 1,2 (1.0-1.4) 1,3 (1.1-1.6) 1,6 (0.9-2.9) 0,30
Tyndtarm 4,4a (3.2-6.0) 2,5b (1.8-3.4) 3,2ab (2.0-5.1) 2,6b (1.7-4.0) 0,04

* Statistiske beregninger er lavet på logaritmerede værdier. 95%-konfidensinterval for spredning er angivet i pa-
rentes. Værdier i samme række med forskellige bogstaver er signifikant forskellige, p<0.05.

Tabel 4. Påvirkning af fysiske forhold i mave-tarmkanalen hos udvoksede minkhanner 
(8 pr. hold) fodret med hhv. sukkerroefiber, krystallinsk cellulose og pektinfoder som 
kulhydratkilde.

Sukkerroe
-fiber

Krystallinsk
cellulose

Pektin-
foder

p-værdi

X ± Sdafv. X±Sdafv. X±g
Vandbinding (g vand/g tørstof) 

Maveindhold 1,8b 0,0 1,8b 0,1 2,1a 0,1 0,03
Tyndtarm 2,8a 0,1 2,3b 0,1 3,1a 0,1 0,0001

Viskositet (cP)*
Maveindhold 2,4 (0.9-6.0) 2,5 (1.2-5.3) 1,7 (0.5-6.0) 0,14
Tyndtarm 1,9 (1.4-2.7) 1,6 (0.8-3.3) 2,0 (1.4-2.8) 0,07
* Statistiske beregninger er lavet på logaritmerede værdier. 95%-konfidensinterval for spredning er angivet i pa-
rentes. Værdier i samme række med forskellige bogstaver er signifikant forskellige, p<0.05.

Konklusion

Kulhydrater er en heterogen gruppe af stoffer med meget forskellig fordøjelighed (energivær-
di) og med forskellige funktionelle egenskaber. Kulhydraterne bidrager til at binde vand i fo-
der og give god konsistens. Samtidig har nogle kulhydratrige fodermidler gode diuretiske 
egenskaber.
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Der er ikke sammenhæng mellem de målte fysiske egenskaber og den kemiske sammen-
sætning. Det skyldes blandt andet, at de funktionelle egenskaber er påvirket af procesbehand-
ling.

Fysiske tests bør derfor anvendes til at teste råvarernes funktionalitet.
På baggrund af de relativt små forskelle, der er fundet i tarmkanalen i forsøg med anven-

delse af meget forskellige kulhydratkilder, kan det ikke forventes, at f.eks. variation mellem
partier af korn vil give anledning til væsentlige forskelle i fysisk-kemiske egenskaber i mave-
tarmkanalen. Hvis andelen af kulhydrat i foderet øges, er det muligt, at der vil ses større for-
skelle i fysisk-kemiske egenskaber. 

En mæthedsfremmende effekt i minkfoderet, som ønsket hos tæver i vinterperioden, består 
først og fremmest i at give fylde (energifortynding), både i kraft af indhold af ufordøjeligt ma-
teriale og i form af et øget vandindhold i foderet. 
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Fodring af mink – effekt på adfærd og velfærd 
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Indledning

Ideen med dette indlæg er at præsentere dokumentation for minks aktivitetsrytme samt fod-
ringsintensitetens / fodervolumens indflydelse på aktivitetsmønstret og specielt forekomsten
af stereotypier.

Et højt aktivitetsniveau hos mink øger energibehovet væsentligt, og mink med højt aktivi-
tetsniveau har stor sandsynlighed for at udvikle stereotypier. Det er en generel antagelse, at 
stereotypier hos husdyr er et resultat af en utilstrækkelig tilpasning til produktionsmiljøet og 
relateres derfor til tidligere eller aktuelle belastninger (Mason, 1991). Forekomsten af stereo-
typier benyttes i velfærdsvurderinger som en indikator for velfærdsproblemer (Broom, 1993). 

Det er derfor relevant at undersøge, om ændringer i fodersammensætning og fodringsruti-
ner kan reducere udviklingen af stereotypier i minkproduktionen.

Minkens døgnrytme

I efteråret undersøgtes døgnrytmen hos unge mink fodret ad libitum pr. bur (hold 74) og mink
fodret restriktivt med 10% under farmgennemsnittet (hold 75). Observationerne af minkens
placering og adfærd samt foderrest på buret blev foretaget manuelt hver time gennem et døgn. 
Den procentvise forekomst af mink, der var aktive ude i buret, er vist i Figur 1. På figuren kan 
erkendes tre aktivitetstoppe: én ved solopgang, én ved fodring og én ved solnedgang. Derud-
over er der en mindre markant aktivitetsstigning frem mod midnat. Minkens aktivitetsmønster
synes således styret af lys-mørke skiftet samt fodringstidspunktet. Mink fodret restriktivt er 
mindre aktive tidligt på morgenen og reagerer med mindre aktivitet på solopgang end mink
fodret ad libitum. Til gengæld er mink, der bliver fodret restriktivt, mere aktive op til fodring. 
Set over hele døgnet var der imidlertid ikke forskel på aktivitetsniveauet mellem mink fodret 
restriktivt og mink fodret ad libitum 

Ved  den praktiserede ad libitum fodring havde mindre end 40% af minkene ædt op næste 
dag kl. 9, hvorimod den restriktive fodring bevirkede, at 80% af minkene havde ædt op kl. 21 
samme dags aften (Figur 2.) Den lange tomgangstid og dermed øget sultmotivation er en 
sandsynlig forklaring på den øgede aktivitet op til fodringstidspunktet hos mink fodret restrik-
tivt.
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Figur 1. Procent mink i hold 74 (ad libitum) og hold 75 (restriktiv), der er aktive ude i 
buret fordelt på døgnets timer. 
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Figur 2. Procent mink i hold 74 og 75, der har ædt op fordelt over døgnets timer. 
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Figur 3. Procent mink i hold 74 og hold 75, der er aktive ude i buret, når fodringen ud-
sættes fra kl. 11 til kl. 15. 

At mink fodret restriktivt øger deres aktivitet op til fodring tidligere end mink fodret ad libi-
tum sandsynliggør, at mink har en forventning om det daglige fodringstidspunkt. Dette under-
søgte vi den følgende dag ved at udskyde fodringen fra det normale tidspunkt kl. 11 til kl. 15. 
Minkene blev observeret i perioden fra kl. 8 til kl. 17. Resultater fremgår af Figur 3. Mink 
fodret restriktivt havde en tydelig forventning om fodring kl. 11, hvorimod mink fodret ad li-
bitum ikke viste tegn på en sådan forventning. Minkene fodret restriktivt øgede deres aktivitet 
op til det forventede fodringstidspunkt og vedblev med et højere aktivitetsniveau frem til den
egentlige fodring kl. 15 sammenlignet med mink fodret ad libitum. Det forsinkede fodrings-
tidspunkt bevirkede, at den normale aktivitetspause efter fodring blev forkortet, idet samtlige
mink igen øgede deres aktivitet ved solnedgang kl. 17. 

I praksis betyder resultaterne, at man på mindre farme kan justere fodringstidspunktet til 
minkens normale aktivitetsperioder og dermed undgå en provokeret aktivering af dyrene, og 
generelt bør man overholde det forventede fodringstidspunkt for at reducere den sultmotive-
rede aktivitet. Registrering af foderrester på udvalgte tidspunkter af døgnet har vist sig som et 
udmærket værktøj til vurdering af minkens foderbehov, da det har vist sig, at det ofte er de 
samme dyr, der hurtigt æder op. I relation til forskning antyder resultaterne, at det praktisk er 
muligt at skelne mellem sultmotiveret aktivitet og aktivitet primært betinget af lys-mørke skif-
tet.

69



Fodringsstategier – effekt af energi og fodervolumen på minks adfærd og velfærd 

I flere tidligere undersøgelser er sammenhængen mellem energiindholdet i foderet, fodervo-
lumen og minkens adfærd og velfærd blevet undersøgt (Damgaard et al., 2004; Damgaard & 
Hansen, 2004, Hansen et al., 2004). Hypotesen har været, at en ”fyldt mave” nedsætter min-
kens sult og aktivitetsniveau og dermed udviklingen/forekomsten  af stereotypier. 

Damgaard et al. (2004) undersøgte bl.a. effekten af forskellige fodringsstrategier på minks
adfærd og velfærd i vinterperioden. Et hundrede og firs unge ”Wildmink” tæver var fordelt på 
tre hold (ADL, RE og SUB). Hold ADL og hold RE blev fodret med standard minkfoder
(ME: 5,16 MJ pr. kg vådt foder, P:F:K (56%:34%:10%)).  Hold ADL blev fodret ”tilnærmet
ad libitum”, dvs. at mellem 30% og 70% af dyrene havde  foderrest på buret 24 timer efter 
fodring. Hold RE blev fra 16. oktober fodret restriktivt, så kun 10% af dyrene havde foderrest
på buret. I hold SUB var fodringsstrategien den samme som i hold ADL, men foderet var fra 
den 22. december til 16. februar  tilsat fyldstof (ME: 4.71 MJ pr. kg vådt foder, P:F:K  (49%: 
25%: 26%). Fra 16. februar blev alle tre hold fodret med standard minkfoder.

Sandsynligheden for at finde foderrester i ADL og hold SUB var ikke forskellig, men i 
begge hold var sandsynligheden signifikant større end i hold RE (Tabel 1) (Damgaard & Han-
sen, 2004). Tabellen viser yderligere, at stereotyperende mink æder hurtigere op end ikke-
stereotyperende mink. Resultatet kan skyldes, at stereotyperende mink bevæger sig mere end 
ikke stereotyperende mink, og/eller at den stereotype aktivitet er mere energikrævende.

Tabel 1. Sandsynligheden for at finde foderrest hos stereotypitæver og non-
stereotypigtæver inden for hold. 

Hold Periode 1
Oktober 17 – December 22

Periode 2
December 22 - Februar 16

ST-tæver Non-ST
tæver

ST-tæver Non-ST
tæver

ADL 35.1 %
B

49.4 %
A

42.3 %
B

57.0 %
A

SUB 35.5 %
B

49.4 %
A

42.7 %
B

56.9 %
A

RE 4.3 %
D

19.1 %
C

5.8 %
D

24.2 %
C

Gennemsnitsværdien inden for samme periode mærket med forskelligt bogstav er signifikant forskellige
(P < 0,05).
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Den restriktive fodring bevirker en markant stigning af aktiviteten og specielt den stereotype 
aktivitet op til fodring, hvorimod tilsætning af fyldstof ikke havde samme forøgende effekt på 
aktivitetsniveauet (Figur 4). Alligevel kunne man efter overgang til ”fyldfoder” i hold SUB 
registrere et fald i kropsvægt, på samme måde som kropsvægten faldt ved overgang til restrik-
tiv fodring i hold RE (Figur 5). Den 16. februar var der ikke signifikant forskel i kropsvægt 
mellem de tre hold.
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Figur 4. Procent mink, der udfører stereotypi før fodring fordelt på hold og observati-
onsdatoer.

Resultatet indikerer, at det er muligt at slanke minktæver uden at øge aktivitetsniveauet og 
dermed udviklingen af stereotypier. 

Hansen et al. (2004) undersøgte effekten af tre niveauer af fiber tilsat foderet (høj: 6,83 
MJ, medium:  7,46 MJ og  lav: 8,34 MJ pr. kg våd foder) og med en energifordeling på P:F:K 
(høj: 27:50:23), medium: 28,5:51:20,5) og lav (29:54:17) på minkens adfærd. 
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Figur 5. Vægtudvikling (gram) for hold.
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Figur 6. Procent unge og gamle tæver, der udfører stereotypi før fodring fordelt på hold 
og observationsdato. 

Fiberniveauerne havde signifikant effekt på tomgangstiden hos mink. I hold Lav, der fik den 
lille fodermængde, havde 80% af minkene ædt op efter 6 timer mod 40%  i hold Høj, der fik 
den store fodermængde med megen fiber. Fiberindholdet havde også betydning for forekom-
sten af stereotypier (Figur 6). Flere tæver i hold Lav (både unge og gamle tæver) udførte ste-
reotypi end tæver i hold Medium og hold Høj. Det var bemærkelsesværdigt, at der i december
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måned, hvor samtlige tæver blev fodret ens, var signifikant forskel på forekomsten af stereo-
typier hos unge og gamle tæver. Det antages, at denne forskel skyldes dels forskellig fod-
ringsstrategi i efterårsmånederne, dels at det tager en vis tid inden ungtæver udvikler stereoty-
pier. Det høje stereotypiniveau hos gamle tæver gør det relevant at undersøge, om generel 
brug af fyldfoder kan reducere forekomsten af stereotypi hos ”gamle” tæver. 
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Indledning

Den alment praktiserede vinterfodring resulterer ofte i, at minkene får en lang tomgangsperio-
de, og dette er medvirkende til at udløse stereotypier (Hansen, 1999; Houbak & Møller, 
2000). En lang række faktorer har vist sig at have appetitregulerende betydning, dels ved at 
påvirke opholdstiden i maven og tarmen, og dels ved at påvirke blodets og tarmens indhold af 
en række forskellige stofskifteprodukter, som har appetitregulerende betydning (Agus et al., 
2000; Beckoff, et al., 2001; Bennett et al., 1999; Chen et al., 1998; Delgado-Aros et al., 2002; 
Gutzwiller et al., 1999; Imeryüz et al., 1997; Kalre et al., 1999; Mikkelsen et al., 2000; Nauck 
et al., 1997; Näslund et al., 1998, 1999; Prentice, 1989; Rayner et al., 2000; Rolls et al., 1999; 
Sparti et al., 2000; Tang-Christensen et al., 2000; Wettergren et al., 1998). 

En større fodermængde kan give en fysisk mæthed hos dyrene og dermed en lavere tom-
gangsperiode. Dette kan opnås ved at anvende et mere fyldende foder med et lavere energi-
indhold (Damgaard et al., 2004; Hansen & Damgaard, 2002).

I 2003 og 2004 blev fodringen i vinterperioden undersøgt. Formålet var at undersøge effek-
ten af fyldstoffer (i form af ufordøjelige kulhydrater) samt tryptofan på tomgangsperioden 
samt frekvensen af stereotypier. 

Vinterperioden 2003 

I vinterperioden 2003 undersøgtes effekten af fyldstoffer i foderet på standard tævers tom-
gangstid og stereotypi, samt fodringens eventuelle effekt på den senere reproduktion. Tæver-
ne skulle fodres med samme energimængde, således at dette ikke havde betydning for tom-
gangstiden. Bygskalmel blev anvendt som fyldfoder.

Indledningsvis blev både bygskalmel og byghalm testet på hanner i fordøjelighedsstalden. 
Byghalm er helt ufordøjeligt for dyrene, hvorimod der i bygskalmel er et vist energiindhold. 
Sammensætningen af bygskalmel ses af Tabel 1. Hannerne åd kun foder med byghalm, hvis 
de var meget sultne, hvorimod de åd en vis mængde foder med bygskalmel uden problemer
(Hejlesen, 2003). 

Ud fra resultaterne i fordøjelighedsstalden blev derfor anvendt en iblanding af 7,4 og 
12,9% bygskalmel i produktionsforsøgene. Forsøgsfodringen ses af Tabel 2. 
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Tabel 1. Sammensætningen af bygskalmel. 

Tørstof 89,2%
I % af tørstof:
Protein 11,3
Fedt 4,4
Aske 3,8
Kulhydrat beregnet 69,7
Omkring 60% af kulhydratdelen i bygskalmel er ufordøjelig for mink.

Tabel 2. Forsøgsopstillingen i vinterperioden 2003 (187 tæver pr. hold). 

Hold Vinterperioden:
2/1 – 25/2 

Kcal/100 g Dieperioden:
 25/2 – dag 42 

K Kontrol 29:54:17 199
B7,4 K med 7,4% bygskalmel 178
B12,9 K med 12,9% bygskalmel 163

45:40:15;  145 kcal / 100 g 

Kontrolfoderets energiindhold var 199 kcal / 100 gram. Tilsætningen af bygskalmel bevirkede 
et fald i foderets energiindhold til hhv. 178 og 163 kcal / 100 gram ved 7,4 hhv. 12,9% iblan-
ding. Forskellen i gram foder pr. dyr pr. dag i kontrolfoderet og foder med det laveste energi-
indhold blev ca. 26 g. 

Effekten af iblandingen af bygskalmel på dyrenes tomgangsperiode og stereotypi blev som
omtalt af Steffen W. Hansen (Fodring af mink – effekt på adfærd og velfærd), at iblanding af 
bygskalmel reducerede tomgangstiden og stereotypifrekvensen hos tæverne (Figur 1). Tæver-
nes vægtudvikling i vinterperioden viste en lille forskel mellem holdene i februarvægten som
tegn på, at dyrene ikke helt har fået tildelt samme energimængde.

Tæverne blev fodret ens fra 25/2, og der blev ikke set nogen forskel i dieperiodens produk-
tionsresultater (Tabel 3) 
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Tabel 3. Kuldstørrelse og vejeresultater for han- og tævehvalpe. 

HvalpevægteAntal hvalpe pr. kuld 
Dag 42 

Hold

Levende v. fødsel Død v. fødsel Dag 42 Hanner Tæver
K 5,66 (2,24) 0,29 (0,79) 5,11 (2,24) 325 (66) 299 (55) 
B7,4 5,51 (2,33) 0,34 (0,82) 4,82 (2,42) 330 (71) 305 (58) 
B12,9 5,58 (2,53) 0,48 (0,97) 5,06 (2,54) 316 (68) 290 (55) 
P-værdi NS NS NS NS NS
NS angiver at der ikke er forskel.
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Figur 1. Procentdelen af tæver, der har ædt op 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 24 timer efter fodring, 
i hold fodret med kontrolfoder (K), samt hold fodret med 7,4 (B7,4) hhv. 12,9 (B12,9) %
bygskalmel. Tomgangsobservationen foregik 13. – 14. januar 2003.

Det blev konkluderet, at øgning af fiberindholdet i foderet ved tilsætning af op til 12% byg-
skalmel nedsætter tomgangstiden og reducerer stereotypifrekvensen hos mink. Derudover 
havde højt fiberindhold i foderet i vinterperioden ingen negativ effekt på reproduktionsresul-
taterne.

Vinterperioden 2004 

I vinterperioden 2004 undersøgte vi effekten på standard tævers tomgangstid og adfærd, samt
den eventuelle effekt på den senere reproduktion, af at sænke energiindholdet i foderet ved 
hjælp af pektinaffald fra citrus. Citruspektinaffald indeholder en større mængde opløselige 
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fibre end bygskalmel. Opløselige fibre påvirker generelt tarmindholdets viskositet og mave-
tarmkanalens tømning mere end uopløselige fibre. Citruspektinaffald er et restprodukt efter 
fremstilling af citruspektin, en stor del af den oprindelige pektin er således fjernet. Sammen-
sætningen af citruspektinaffald ses af Tabel 4.

Derudover anvendte vi aminosyren tryptofan, der hos hunde har en betydning for mave-
tømningen og dermed for dyrenes mæthedsfornemmelse (Stephens et al., 1975). Effekten hos 
hunde var dosisafhængig, således at et stigende tryptofanindhold gav langsommere tømning.

Tabel 4. Sammensætning af citruspektinaffald. 

Tørstof 19%
I % af tørstof:
Protein 6,2
Fedt 5,2
Total kulhydrater 88
Aske 0,9

Citruspektinaffald og tryptofan blev før igangsætning af selve forsøget afprøvet i fordøjelig-
hedsstalden for at se, om de iblandede mængder havde nogen negativ effekt på dyrenes foder-
optagelse (Hejlesen, 2004). Ud fra disse resultater samt resultater fra anvendelse af tryptofan 
til hunde blev der i vinterperioden anvendt 10% pektinaffald og en tryptofantilsætning på 5 x 
vækstperiodenormen. Forsøgsopstillingen ses af Tabel 5. 

Tabel 5. Forsøgsopstilling i vinterperioden 2004 (178 tæver pr. hold). 

Hold 19/12 (2003) til 24/2 Kcal/100g 24/2 til dag 42 
K Kontrol      32:50:18 195
PEC Kontrol med 10% citrus-pektinaffald 169
TRP Kontrol med tryptofan (0,30 g tryptofan / 100 kcal) 194

Fodercentralfoder

Tæverne i alle hold blev fodret med samme energimængde gennem vinterperioden, for at det-
te ikke skulle påvirke tomgangstiden.

Kontrolholdets energiindhold var 195 kcal / 100 gram, tilsætning af citruspektinaffald sæn-
kede foderets energiindhold til 169 kcal / 100 gram. Tryptofantilsætningen havde ingen be-
tydning for energiindholdet.

Tævernes adfærd blev testet 10/12, 22/1 og 18/2. I forbindelse med de to sidste tests blev 
tomgangstiden vurderet. 

78



Fodertildelingen i kcal/dyr/dag ses af Figur 2. Der blev udfodret samme energimængde til 
holdene i hele perioden, på nær PEC holdet, hvor der i perioden 9. til 15. februar utilsigtet
blev tildelt færre kcal.

Vægtudviklingen for hele holdet opdelt på ungtæver og gamle tæver (Figur 3) viste, at der 
ikke var forskel mellem holdene, men at ungtæverne tabte sig betydeligt mere end de gamle
tæver gennem december og januar måned. Ved vejning d. 24. februar var der tendens til, at 
tæverne i TRP-holdet vejede mindre end øvrige tæver (p = 0,07).

Vurderingen af tomgangstiden 21. januar viste ingen forskel mellem holdene (Figur 4). Det 
skyldes nok, at tæverne på dette tidspunkt blev trukket en hel del i foder, og alle nemt kunne 
æde foderrationen inden for en rimelig kort periode. Seks timer efter fodring var der således 
60% af tæverne, der havde ædt op. Vurdering af tomgangstiden 19. februar viste derimod for-
skel mellem holdene (Figur 4). Seks timer efter fodring var det stadig de fleste af tæverne i K-
holdet, der havde ædt op (53%), derimod var der kun 22% i PEC-holdet og 35% i TRP-
holdet. Alle tæver fik i denne periode ca. 20 kcal mere pr. dag end ved den første vurdering, 
og der var en stabil eller svagt stigende vægtudvikling. Både tilsætning af citruspektinaffald
og tryptofan sænkede således tomgangstiden i februar, 10% citruspektinaffald, havde den 
største effekt. 
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Figur 2. Energitildelingen pr. dyr pr. dag i vinterperioden, hos tæver fodret med kon-
trolfoder (K), kontrolfoder med 10% pektinaffald (PEC), samt kontrolfoder med ekstra 
tryptofan (TRP). 
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Figur 3. Vægtudviklingen hos unge og gamle tæver fordret med kontrolfoder (K), kon-
trolfoder med 10% pektinaffald (PEC), samt kontrolfoder med ekstra tryptofan (TRP). 
Ungtæver er de nederste kurver.
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Figur 4. Procentdelen af tæver, der har ædt op 2, 4, 6, 9, 12 og 24 timer efter fodring, i 
hold fodret med kontrolfoder (K), kontrolfoder med 10% pektinaffald (PEC), samt kon-
trolfoder med ekstra tryptofan (TRP). Tomgangsobservationerne er udført 21. januar 
og 19. februar 2004. 

Der var ikke forskel i stereotypifrekvensen mellem holdene, der var derimod forskel på 
unge og gamle tæver, og der var forskel mellem de tidspunkter, hvor tæverne blev vurderet 
(Figur 5). De gamle tæver stereotyperede meget i december, de var imidlertid ikke trukket i 
foder på daværende tidspunkt. Deres vægtgennemsnit lå på omkring 1330 g på niveau med de 
unge tæver (Figur 3). Grunden til større stereotypi hos de gamle tæver i december er nok, at 
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de allerede har indlært et fast bevægelsesmønster. I januar var der en betydelig stigning i ste-
reotypi både hos de gamle og de unge tæver. I denne periode blev tæverne trukket i foder, de 
tabte i vægt (Figur 3), og de havde en lang tomgangsperiode (Figur 4). I februar faldt stereo-
typifrekvensen både hos unge og gamle tæver. Tæverne fik mere foder og tomgangsperioden
for de fleste tæver var ikke så lang (Figur 4).

Ved fodring med forskellige mængder bygskalmel i 2003 blev set en tydelig forskel i ste-
reotypi betinget af iblandingsprocenterne. Grunden til, at der ikke var forskel i stereotypi mel-
lem holdene i 2004, er svær at udlede. I fordøjelighedsstalden blev set en vis modvilje mod
optagelsen af store mængder citruspektinaffald. Hvis dyrene ikke bryder sig om foderet, vil de 
formentlig stadig stereotypere, men den observerede tomgangstid øges. Hvorvidt dette kan 
være en mulighed, vides ikke.

Det er de samme tæver, der æder hurtigt eller langsomt i januar og i februar (corr 0,4; 
p<0,001). Desuden er det de tæver, der æder hurtigst, der taber mest i vægt og vejer mindst
(Figur 6), og det er de tynde tæver, der stereotyperer mest (ikke vist). De tynde tæver kommer
således ind i en ond cirkel, hvor de æder hurtigt, stereotyperer meget og taber sig, hvorimod
de fede tæver ikke æder meget, ikke bevæger sig og ikke taber sig. En ”huldvurdering” af tæ-
verne i vintermånederne kunne eventuelt foregå ved at vurdere antallet af klatter. De tæver, 
der har ædt op efter 4 (6 ?) timer, skal have mere foder, og de tæver, der ikke har ædt op efter 
24 timer, skal reduceres i foder.
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Figur 5. Stereotypi hos unge og gamle tæver i vinterperioden 2004.
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Figur 6. Tævernes vægt i februar sammenholdt med, hvor hurtigt de har ædt op. Samlet 
for alle tæver i holdene. 

I perioden 24/2 til dag 42 i dieperioden blev alle hold fodret ens. Der var ikke forskel i 
goldprocenten mellem holdene, og der var heller ikke forskel i frekvensen af fedtede kuld. 
Antallet af levende og døde hvalpe pr. kuld ved fødsel samt hvalpevægtene dag 42 i dieperio-
den viste ingen forskel mellem holdene (Tabel 6).

Tabel 6. Kuldstørrelse og hvalpevægte. 

Hvalpevægte dag 42, g Behandling Levende v fød-
sel

Døde v fødsel Antal hvalpe
dag 42 Hanner Tæver

K 6,08 (2,31) 0,30 (0,70) 5,59 (2,49) 341 (86) 312 (64) 
PEC 6,33 (2,41) 0,24 (0,77) 5,79 (2,61) 335 (75) 300 (58) 
TRP 6,09 (2,13) 0,40 (0,86) 5,72 (2,27) 346 (78) 317 (65) 
P-værdi NS NS NS NS NS
NS angiver, at der ikke er forskel mellem holdene i en serie.

Det blev konkluderet, at 10% citruspektinaffald i foderet og i mindre grad tryptofan (0,30 g / 
100 kcal), nedsætter tomgangstiden i februar, uden negativ effekt på de senere reproduktions-
resultater. I januar, hvor tæverne blev trukket meget i foder, var der ingen effekt af produkter-
ne på tomgangstiden. Derudover var der ingen effekt af produkterne på stereotypifrekvensen. 
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Konklusion

1. Anvendelse af 7,4 og 12,9% bygskalmel i foderet i vinterperioden sænker foderets energi-
indhold og øger foderklatten. Tomgangstiden og stereotypifrekvensen bliver sænket. Ef-
fekten stiger med iblandingsprocenten. I disse mængder havde produkterne ingen negativ 
effekt på de senere reproduktionsresultater.

2. Anvendelse af 10% citruspektinaffald eller store mængder tryptofan i foderet i februar (5 
x vækstnorm) sænkede tomgangstiden. I januar var der ingen effekt af produkterne, mu-
ligvis fordi tæverne blev trukket meget i foder. Effekten var størst for citruspektinaffald. 
Produkterne havde ingen negativ effekt på de senere reproduktionsresultater. Ligeledes 
havde produkterne ingen effekt på stereotypifrekvensen.

3. De tæver, der æder hurtigt op i januar og februar, er de tæver, der taber sig meget i den 
pågældende periode. Samtidig ses det, at det er de tynde tæver, der æder hurtigst op og 
stereotyperer mest.

4. En simpel form for huldvurdering kunne eventuelt være at tælle klatter efter 6 og 24 timer.
De tæver, der har ædt op efter 4 (6 ?) timer, får mere, og de, der ikke har ædt op efter 24 
timer, får mindre.
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