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HVORDAN REDUCERER 
VI RISIKOEN FOR  
URINVEJSLIDELSER 
HOS MINK?   

Forskning

Af Karin Mundbjerg, Tove Clausen, Ida Sebbelov, Anders Tolver, 
Peder Elbek Pedersen og Anne Sofie Hammer

En pilotundersøgelse udført af LVK Minkdyrlæ-
gerne i 2015 viste, at ca. en tredjedel af de mink-
hvalpe, der dør i vækstsæsonen, dør som følge 
af urinvejslidelser, og at der er en vis variation i 

forekomsten på forskellige minkgårde. Som følge heraf 
har LVK Minkdyrlægerne i samarbejde med Københavns 
Universitet med støtte fra Innovationsfonden og Dansk 
Pelsdyravlerforenings Forskningsfond igangsat et Er-
hvervs PhD projekt med det formål at udarbejde nye 
rådgivningsværktøjer til forebyggelse og behandling af 
urinvejslidelser hos mink.  

PhD projektet er opdelt i fire delprojekter: 
1. Managementundersøgelse med 20 minkgårde, som 

skal undersøge relevante managementparametre (fx 
fodring, vandkvalitet, hygiejne) i forhold til gårdenes 
forekomst af urinvejslidelser hos minkhvalpe i juli 
måned.

2. Arvelighedsundersøgelse, hvor familierelationen 
mellem hvalpe, der dør af urinvejslidelser, undersø-
ges.

3. Behandlingsstudie, hvor effekten af antibiotikabe-
handling belyses. 

4. Forebyggelsesstudie, hvor bl.a. effekt samt tids-
punkt for ammoniumkloridtilsætning undersøges. 

Forekomst af urinvejslidelser på 20 minkgårde:
Efter projektets første år er der kommet flere interes-
sante resultater. Som et led i managementundersøgelsen 
er 20 minkgårde fulgt nøje gennem sæsonen 2018. Alle 

Især i juli måned oplever mange minkavlere dødelighed blandt 
store hanhvalpe grundet urinvejslidelser. Diagnosen stilles oftest 
ved obduktion, hvor der ses tydelige forandringer på blæren (bille-
de 1) som følge af blæresten og blærebetændelse. I nogle tilfælde 
ses også nyrebækkenbetændelse og nyresten (billede 2). 

Billede 1. Hanhvalpe, hvor urinudgangen fra blæren er blevet blokeret grundet blæ-
rebetændelse- og/eller blæresten. I blærevæggen kan ses blødning. Inde i blærerne 
findes en blanding af urin, pus, blod og urinsten.  
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minkhvalpe, der døde i juli måned på de 20 farme, er 
obduceret med henblik på registrering af forekomsten af 
urinvejslidelser. I alt blev 2.685 hvalpe obduceret. 

På figur 1 ses andelen af hvalpe med urinvejslidel-
ser fra hver gård i forhold til antallet af døde hvalpe på 
gården i juli. Tilsvarende ses på figur 2 andelen af hvalpe 
med urinvejslidelser i forhold til det totale antal hvalpe 
på gården i juli. Ligesom i den tidligere pilotundersøgelse 
er der i dette studie fundet variation i forekomsten af 
urinvejslidelser på de involverede gårde i juli – med en 
dødelighed grundet urinvejslidelser svingende fra 1,6 til 
8,8 ‰ af alle hvalpe på farmen. Nogle gårde har altså en 
højere forekomst af denne lidelse end andre. Som en del 
af dette projekt vil vi undersøge, om man kan identificere 
årsager (for eksempel forskelle i management), som kan 
relateres til, at nogle af farmene oplever højere fore-
komst end andre. 

Forebyggelse af urinvejslidelser hos mink:
Variationen i sygdomsforekomst gør også, at det er mere 
relevant for nogle avlere at forebygge urinvejslidelser. 
Hidtil har den mest anvendte forebyggelse været tilsæt-
ning af ammoniumklorid til foderet. Ammoniumklorid kan 
sænke pH i urinen, da det i kroppen omdannes til am-
moniak og saltsyre, hvor sidstnævnte har den forsurende 
effekt på urinen. En tilstrækkelig sænkning af urinens 
pH vil forebygge dannelse af struvitkrystaller i urinen, 
som kan udfældes og danne blæresten ved urin pH over 
7. Dertil vil de bakterier, som hyppigt ses ved urinvejs-
infektioner, have dårlige betingelser for at forårsage en 
infektion ved lavere urin pH.

Forebyggelse via avl kan være en mulighed
Variationen i sygdomsforekomst gør også, at det er mere 
I forbindelse med PhD projektets undersøgelser har vi 
også set på muligheden for at nedbringe forekomsten af 
urinvejslidelser ved selektion. Disse undersøgelser har 
været baseret på data fra Kopenhagen Farm, hvor alle 
selvdøde og syge dyr bliver obduceret, og en dødsårsag 

bliver fastlagt om muligt. Dertil findes i FurFarm Web 
familiehistorikken på alle gårdens dyr. Ved kombination 
af disse data fra Kopenhagen Fur med dyredata fra årene 
2013-2015 har vi undersøgt, om hvalpe har en øget risiko 
for at dø af urinvejslidelser, hvis forældredyrene kommer 
fra et kuld, hvor en eller flere hvalpe er døde med urin-
vejslidelser. Eller med andre ord: Vi har undersøgt, om 
det kunne bidrage til at mindske forekomsten af urinvejs-
lidelser, hvis man aldrig anvendte søskende til hvalpe, 
der dør af urinvejslidelser i avlen. Der er noget, der tyder 
på, at svaret er ja ud fra de data, som vi har undersøgt.

Resultatet af undersøgelsen var nemlig, at 0,6 
procent af hvalpene dør af urinvejslidelse, hvis deres for-
ældre ikke har søskende, som er døde af urinvejslidelser. 
Derimod er 1,2 pct. af hvalpene døde af urinvejslidelser, 
når forældrene har søskende, som er døde af samme 
sygdom. Så på trods af, at vi i denne undersøgelse 
finder risikoen for at få urinvejslidelser meget lille (0,7 
pct.), så havde hvalpene på denne farm dobbelt så stor 
sandsynlighed for at dø af urinvejslidelse, hvis foræl-
drene havde søskende, som døde af urinvejslidelser. 
Undersøgelsen viste også, at der er forskel i forekomsten 
af urinvejslidelser hos farvetyper (sorte og brune) på 
farmen, da sorte mink havde 2,5 gange større risiko for 
at dø af urinvejslidelser. Desværre har vi kun haft data til 
rådighed fra én forsøgsfarm. Det kunne være interessant 
at undersøge, om man finder samme resultat for andre 
farme.

Resultaterne ovenfor tyder på, at det kan være mu-
ligt at nedbringe forekomsten af urinvejslidelser gennem 
selektion af avlsdyr.

Yderligere resultater
PhD projektet fortsætter indtil slutningen af april 2021 
og vil løbende rapportere om brugbare resultater til 
minkavlerne.     

Tabel 1. Andel af minkhvalpe, der døde med eller uden urinvejslidel-
ser, sat i forhold til andel af forældres søskende, der døde med eller 
uden urinvejslidelse fundet ved obduktion.

Billede 2. Nyrebækkenbetændelse med nyresten. 
Dertil ses ødelæggelse af selve nyrevævet.

Forebyggelse af blæresten 
med ammoniumklorid: 
Den nuværende veterinære anbefaling fra LVK 
Minkdyrlægerne er, at ammoniumklorid tilsættes 
dagligt i en koncentration på 2 promille fra begyn
delsen af juni måned.

Familie med urinvejslidelse

Hvalp med 
urinvejslidelse Ja Nej

Ja 34 387

Nej 2790 59721



11 #3 —   2019 
FAGBLAD FOR DANSKE MINK AVLERE

FIGUR 1

FIGUR 2

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Minkgård

Pr
oc

en
t %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Minkgård

Pr
om

ill
e 

‰


