
Branchekode 

Der anvendes kun naturlig parring i minkavl.

Indhusning af voksne dyr sammen må kun fore-
komme i forbindelse med parring i korte tidsrum. 
Under parring tilses de sammensatte avlsdyr 
minimum hvert 20. minut.

Avlstæver indhuses i hvalpeperioden – fra medio 
april og frem til fravænning – i hvert andet bur. 
Dette gælder også, hvis man har 7-rumsblokke 
på farmen. Skillerummet mellem blokkene er ikke 
nok, hvorfor tæverne ikke må indhuses i burrum 
nr. 1, 3, 5, og 7 i hver blok. Goldtæver bør flyt-
tes fra den del af farmen, hvor avlstæverne med 
hvalpe indhuses. Goldtæver indhuses ikke i hvert 
andet bur. 

Sluttidspunktet for avlstævernes indhusning i 
hvert andet bur afhænger af hvalpenes fødsels-
tidspunkt og fravænning, som er noteret på avls-
tævens kort. Typisk afsluttes denne indhusnings-
metode derfor i perioden fra 20. juni – 4. juli. 

Tilsynet af dyrene øges i hvalpeperioden, hvorved 
hvalpene vænnes til avlerens/ansattes tilstedevæ-
relse. Derved fremmes dyrenes tillidsfuldhed fra 
dag et.

Det relevante fravænningstidspunkt fastlægges 
med udgangspunkt i minkhvalpenes fødsels-
tidspunkt, der som nævnt ovenfor er angivet på 
tævens avlskort. Fravænning af minkhvalpe, før de 
er 8 uger gamle, må kun undtagelsesvis bør ske. 
Tidlig fravænning bør kun ske i de enkeltstående 
tilfælde, hvor det er betænkeligt af hensyn til 
enten tævens eller hvalpenes velfærd at fravænne 
ved 8 uger.  Dette kan f.eks. være i tilfælde hvor 
tæven pga. af sygdom ikke producerer mælk nok 
til at mætte sit afkom. 

Tidlig fravænning må gerne gennemføres uden 
samråd med den praktiserende dyrlæge, men 
årsagen skal kunne dokumenteres skriftligt.

Man kan enten fravænne alle tævens hvalpe eller 
lade op til 2 hanhvalpe følge med tæven, når de 
andre hvalpe i kuldet fravænnes.

Bilag 9: 
parring, fraVænning og udsætning 
af ungdyr   

(Version 1, 30. juni 2011)

lovkrav:

Bek 1734, § 5: Der skal ske en passende omhyggelig håndtering af eller anden kontakt med pelsdyrene fra et 

tidligt tidspunkt i deres liv med henblik på at sikre, at graden af tillidsfuldhed øges

Bek. 1734, § 16: Fravænning af unger og hvalpe skal finde sted i en alder, hvor såvel moderdyrets som ungernes/

hvalpenes velfærd tilgodeses bedst muligt.

Bek. 1734, § 18: Det er ikke tilladt at anvende elektroejakulation.

Bek. 1734, § 22, 1. pkt: Bortset fra avlsdyr, der sættes sammen i par med henblik på avl, må voksne dyr  

ikke sættes sammen.

Bek. 1734, § 22, 2. pkt.: Hvor avlsdyr sættes sammen i par i forbindelse med parring, skal der føres ekstra  

tilsyn med dyrene.

Bek. 1734, § 23: Avlstæver indhuses fra medio april og indtil fravænning af hvalpe/unger i hvert andet bur. 

Bek. 1734, § 24: Hvalpe/unger må ikke holdes isoleret.

Bek. 1734, § 24: Fravænning af hvalpe/unger må tidligst ske, når hvalpene/ungerne er otte uger gamle, medmin-

dre moderens eller hvalpenes/ungernes velfærd er truet på grund af ganske særlige omstændigheder. 

Bek. 1734, § 24 stk. 3: Efter	fravænning	og	indtil	kuldet	er	10-11	uger	indhuses	hvalpene/ungerne,	afhængigt	af	

kuldstørrelse, samlet i ét bur på minimum 2550 cm2 eller i to bure, der hver især er minimum 2550 cm2. Herefter 

indhuses de fravænnede hvalpe/unger i overensstemmelse med § 26, stk. 1, nr. 3 eller § 26, stk.3. 

Bek. 1734, § 24 stk. 4: Fravænnede hvalpe/unger må ikke indhuses i nærheden af moderen.



Når avlstæven eller avlstæven med en eller to 
hanhvalpe fjernes fra kuldet indhuses denne/disse 
efterfølgende, så langt væk fra kuldet, at der ikke 
er visuel kontakt mellem de to bure.

Hvalpe/ungdyr skal altid indhuses parvis eller i 
grupper jf. Bek. 1734, § 26 – se bilaget om bure. 
Det er dog et krav at syge/skadede hvalpe/ungdyr 
om nødvendigt indhuses enkeltvis – se bilaget om 
syge/skadede dyr.

I perioden umiddelbart efter fravænning anven-
des det tomme bur mellem kuldene løbende til at 
opdele store kuld. Som udgangspunkt indhuses 
kuld med 2 – 6 ungdyr samlet, indtil de er 10/11 
uger gamle. Kuld med 7 eller flere ungdyr fordeles 
i de to bure, indtil de er 10/11 uger gamle. Denne 
opdeling vil dog altid være afhængig af dyrenes 
størrelse, da det er vigtigt, at redekassen ikke 
bliver for stor i forhold til kuldets størrelse. 

Fra når ungdyrene er 11 uger gamle, skal de alle 
indhuses parvis i bure på minimum 2.550 cm2 eller 
gruppevis f.eks. i etagebure – se nærmere i bilaget 
om bure).

overvågnIng og frekvens
Under parring tilses de sammenbragte avlsdyr 
som minimum hvert 20. minut.

regIstrerIng og dokumentatIon
Hvalpenes fødselsdato noteres på avlstævens kort. 

Gennemføres fravænningen, inden hvalpene er 8 
uger gamle, skal beslutningen herom dokumente-
res skriftligt f.eks. med et notat fra den praktise-
rende dyrlæge.

korrIgerende handlInger og rådgIvnIng
Hvis der i hvalpeperioden konstateres problemer 
med tævens eller hvalpenes velfærd, kan den 
praktiserende dyrlæge kontaktes straks med hen-
blik på eventuelt at iværksætte tidlig fravænning.


