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LVK årsmøde  

 Velkomst ved dyrlæge Peder Elbek 

   

  FUR App – Kan det give merværdi på farmen  

                            ved dyrlæge Mette Kragh Jensen 

 

    Sunde mink gør hverdagen lettere 
                                 ved dyrlæge Mette Gade 

 

 

    PAUSE med kaffe 



LVK årsmøde  

    

Kryb og kravl på farmen – hvordan kommer vi det til livs ? 
                               ved biolog Kim Søholt Larsen, KSL innovation 

    

   En god hvalpetid i svære tider 

                       Redekassen ved dyrlæge Sanne Skønager 

                            Syge hvalpe ved dyrlæge Peder Elbek 

 

    Nye vacciner til mink i 2019  -  vaccinations anbefalinger 
                             ved dyrlæge Mette Kragh Jensen 
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Hvalpetiden efter fødsel 
         

        Hvalpe diarre – tarmbetændelse 

        Behandling / forbyggelse 
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Hvalpetiden efter fødsel 
        Hygiejne 

        Hvalpe diarre – tarmbetændelse 

        Behandling / forbyggelse 



Burmiljø / Minkens miljø 
• Rengøring fra år til år 
• Daglig rengøring / hygiejne på farmen 
 
 
• Afklippet hvalpenet !  
            Ekstra net til udskiftning – stalosan - rengøring 

• Sørge for god redekassemiljø – HALM undgå fugt 
• Trinvis overgang til foder og vand 
• Sluser af ved 28 dage gamle 
• Foder på redekassen ved 30 dage  
            

            Halm fjernes evt lidt ad gangen.  
 

 





Burmiljø / Minkens miljø 
• Rengøring fra år til år 
• Daglig rengøring / hygiejne på farmen 
 
 
• Afklippet hvalpenet !  
            Ekstra net til udskiftning – stalosan - rengøring 

• Sørge for god redekassemiljø – HALM undgå fugt 
• Trinvis overgang til foder og vand 
• Sluser af ved 28 dage gamle 
• Foder på redekassen ved 30 dage  
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Diarre / tarmbetændelse hos hvalpe  

                                                     (”fedtede hvalpe”) 

    

3 perioder –  forskellige årsager - forskellige behandlinger 
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Diarre / tarmbetændelse hos hvalpe  
                                                     (”fedtede hvalpe”) 
    

3 perioder –  forskellige årsager - forskellige behandlinger 
                1. periode : fødsel og de første 2 uger   SULT 
                2. periode : 2. til 4./5. uge  INFEKTION / stafylokok/streptokok 
                3. periode : 4.- 8. uge          INFEKTION    E. coli 
                 
                ( 4. periode : 5. uge til 10. uge    TØRST ) 
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1. periode :  Sult / Mælkemangel  (Tørre hvalpe) 
                fra fødsel og 2 uger frem 
 

 symptomer :    
           Hvalpe er urolige, piper, uro i kuldet, 
                                                  dehydrede, tørre skorper 
           Hvalpe visner hen / uens kuld / dødsfald 
 
          Tæver med bør- og yverbetændelse,  
           Tæver der ikke æder  
           Lopper 
           Overvægtige tæver 
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 1. periode :  Sult / Mælkemangel 
                                                                  fra fødsel og 2 uger frem 

Behandling :  

             Tæven undersøges 

             Behandling af tæve, der ikke æder 

                                             Skal æde efter 24-30 timer 

                                                                    Antibiotika og smertestillende 

                    Dele eller hele kuldet flyttes til amme tæve 
                                                                    Ældre tæve , der har født tidligere            
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 2. periode     Tarmbetændelse 
                                 fra 2. uge til 4. / 5. uge 

                                 Infektion med bakterier  

                                                stafylokok / streptokok 

 

                                 Virus Astro virus kan være involveret 
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 2. periode     Tarmbetændelse 
                                 fra 2. uge til 4. / 5. uge 

                                 Infektion med stafylokok / streptokok 

 

Behandling :  

            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  

              Hvalpe behandles med egnet antibiotika 

              Hvis tæven er syg / manglende ædelyst behandling 
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 2. periode     Tarmbetændelse 
                                 fra 2. uge til 4. / 5. uge 

                                 Infektion med stafylokok / streptokok 

 

Behandling :  

            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  

              Hvalpe behandles med egnet antibiotika 

              Hvis tæven er syg / manglende ædelyst behandling 
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 2. periode     Tarmbetændelse 
Behandling :  

            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  

              Hvalpe behandles med egnet antibiotika 

           individuel behandling af hvalpe 
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 2. periode     Tarmbetændelse 
Behandling :  

            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  

              Hvalpe behandles med egnet antibiotika 

           individuel behandling 

           Hvis tæven er syg / manglende ædelyst  

           individuel behandling 

 



Department of Veterinary and Animal Sciences 

Dias 22 

Diarrhea in mink kits during  
the pre-weaning period 

 
Julie Melsted Birch, DVM PhD, 

Postdoc 

Department of Veterinary and Animal Sciences, 
University of Copenhagen 



Methods 

• Study groups: 20 silverblue mink females, each with 7 healthy 
kits Randomly allocated 

 

• 10 orally treated (150 mg amoxicillin) 

 

• 10 intramuscularly treated (150 mg amoxicillin) 

CPH mink 2017 

Dias 23 

Department of Veterinary and Animal Sciences 



About intervention?  
– administration of amoxicillinto the female for 

treating PWD in the litter 

Dias 24 

Aims: 
• Is amoxicillin transferred to the kits by 

the milk when the dam is treated orally 
or intramuscularly with 150mg of 
amoxillin? 

 
• Compare concentrations after PO or IM 

administration 
 
• Estimate concentrations in mink kits 0-8h 

after treatment of the female 



Conclusions 

• Amoxicillin is transferred to the kits via the milk 

 

• Could be measured with increasing concentrations from 0 to 8 
hours after administration 

 

• No difference between PO and IM group 

 

• The concentrations were 7-235 times lower than those required 
to inhibit common bacteria in the mink kit gut 

 

 

 

CPH mink 2017 

Dias 25 

Department of Veterinary and Animal Sciences 



•   

• Despite the high dosage administered, short term 
treatment of the female is not a valid method for 
reaching an effective concentration in the mink kits 

CPH mink 2017 

Dias 26 

Department of Veterinary and Animal Sciences 
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 3. periode     Tarmbetændelse 
                          fra 4. uge til 8. uge  ( 12. uge ) 

                          Infektion med E. Coli bakterier 

 

                           Virus Astro og calici virus kan være involveret 
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 3. periode     Tarmbetændelse 
                                 fra 4. uge til 8. uge  ( 12. uge ) 
                                 Infektion med E. Coli 
                                 Virus 
 

Behandling :  
            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  
              Hvalpe behandles med egnet antibiotika – individuel  
              Hvis tæven er syg / manglende ædelyst behandling 
              Sidst i perioden – vandflasker, varmekasser, deling af kuld 
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 4. periode     Tarmbetændelse /  
                                            øget dødelighed 
                                 fra 7. uge til 15. uge  
                                 Infektion med E. Coli 
                                 Virus ( Astro, Corona, Virus enteritis virus ( Parvo ) ) 
 

Behandling :  
            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  
              I perioden – vandflasker, varmekasser, deling af kuld  VAND 
              Hvalpe behandles med egnet antibiotika – individuel  
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            Tarmbetændelse 
                                 fra 4. uge til 12. uge 
                                 Bakterieinfektioner 
                                 Virus infektioner 
 

Behandling :  
            Hygiejne forbedres i redekasse – nyt halm  
              Hvalpe behandles individuelt med egnet antibiotika 
              Hvis tæven er syg / manglende ædelyst behandling 
              Sidst i perioden – vandflasker, varmekasser, deling af kuld 
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Bakteriefu
nd 

Col
i 

x Staphylokokk
er 

  Streptokok
ker 

x And
et 

  

Resistensundersøgelse  
  

Prøve nr. 
  

Bakterie 
fund 

Colistin Amoxy Tr + Su Li + Sp Apramy- 
cin 

Doxyc Am + Cl 

Hvalp 1 
  

coli F F F R F R F 

Hvalp 2 
  

coli F F F R MF R F 

Hvalp 3 
  

Coli 
strept 

R F R R R F F 

  
  

                

  
  

                

Valgt medicin 
  

  

F = Følsom  /  MF = Moderat følsom  /  RR = Relativ resistent  /  R = Resistent 
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Bakterie dyrkning   

               resistensbestemmelse 
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Dyrkning : 

           

         Akut ved sygdom 

         For at følge udvikling 
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Dyrkning : 

           

         Akut ved sygdom 

         For at følge udvikling 
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Dyrkning : 

           

         Akut ved sygdom 

              hurtigst mulig og direkte dyrkning 
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Dyrkning : 

           

         Akut ved sygdom 

         For at følge udvikling -  

                                     på forkant 
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      Tilbud fra LVK : 
               Indsendelse 1 x ugentlig 

               Svar 2 dage efter incl. resistens 

               Tilbud på 5 x indsendelse  

                    5 uger fra 6. maj til 10. juni 
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      Pris : 

   DTU Kbh                         ca 2000 kr 

   LVK lab.  Enkelt prøve                1200 kr 

   LVK lab.  Tilbud på 5 indsendelser   4840 kr  
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• I pakken” er includeret 6 svab pr. indsendelse samt 

3 resistensbestemmelser 
• porto pr indsendelse faktureres ved modtagelse ca 

kr 30 pr indsendelse 
• sendes der hvalpe ind i stedet for svab takseres kr 

150 pr hvalp 
• resistensbestemmelser udover 3 pr indsendelse 

koster kr 50 pr stk 
 
• Søn og helligdagsbetaling + 100 % 
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