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FODRINGSANBEFALINGER 
Fodring af mink i anden halvdel af august og i september 

 

Der er stadig vækstpotentiale tilbage i dyrene, så fodringen frem til slutningen af september skal 

fortsat være ret kraftig. Det vil sige, at der ved fodring én gang om dagen om morgenen skal lig-

ge foder på hver 2. til 3. bur, og der skal ligge så meget foder, at alle ved fordeling kan få så me-

get, at de først har ren tråd 2-3 timer før næste fodring. 

 

Fodres der 2 gange dagligt, skal der også her være en periode på 2-3 timer, hvor der er tom tråd. 

Begynder der at ligge for meget foder, skal fodertildelingen justeres i nedadgående retning, så ti-

den med tom tråd rammer de 2-3 timer. Det er dog stadig vigtigt at skelne imellem, om dyrene 

går parvis eller i grupper. Går de i grupper, skal der fodres noget kraftigere for at undgå slags-

mål. 

 

En tur rundt på farmen om aftenen én gang eller to om ugen vil give en meget god indikation af, 

om dyrene er rolige, og om der er foder nok til næste morgen. 

Nogle avlere praktiserer fra begyndelse af september at nedsætte fodertildelingen med 15-20 % 

en dag om ugen for at sikre, at dyrene bibeholder deres appetit og for at sikre, at der mindst én 

gang om ugen er ren tråd på farmen (igen skal der tages behørigt hensyn til indhusningsmåden). 

 

Omkring den 20. september er længdevæksten ophørt, og den resterende tilvækst sker i form af 

fedtaflejring. Jo længere vi kommer hen i september, desto større bliver risikoen for at fodre min-

kene i stå. Fra den 20. september er anbefalingen derfor, at der er tom tråd 4-5 timer hver dag. 

Det er i den periode en balancegang at fodre mink, så dyrenes reaktion på fodringen skal regi-

streres. Er dyrene alt for sultne, og slås de om foderet, skal fodertildelingen øges. Er der kamp 

om foderet, resulterer det ofte i, at nogle af dyrene vil forsøge at ”gemme” noget foder for bur-

kammeraterne. De vil ofte gemme det ude i enden af buret, og foderet kan derfor genfindes i gyl-

lerenden. Øges fodertildelingen ikke, vil man komme ind i en ond cirkel, da foderspildet bliver 

større og større. Der må ikke ligge foder i gyllerenden efter fodring. 

 

Det er vigtigt at pointere, at det er dyrenes reaktion i forbindelse med fodringen, der indikerer, om 

der fodres for kraftigt eller for svagt. 

 

Vilhelm Weiss 

Til de danske Minkfodercentraler 

 

 


