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Nyhedsbrev april 2019 
LVK Minkdyrlægerne 

 
Sommeren 2019 er ved at gå på hæld, og vi i LVK minkdyrlæger håber, at I alle har haft tid til at nyde 

sommeren og forhåbentligt har der været tid til ferie. 

Årets minkhvalpe er sat på plads 2 og 2 eller i grupper, og der fodres oppe på buret efter der er lagt halm 

på redekassen. Mange af jer har fodret på redekassen næsten til nu. 

Juni og juli måneder har været trælse og frustrerende for mange af jer avlere med for stor dødelighed, og 

mange farme har oplevet hvalpe med diarre hos hvalpene. Det har ligeledes været frustrerende for os 

dyrlæger, fordi det har været svært at få stillet en diagnose og finde årsagen til dødsfaldene.  Ikke mindst 

fordi vi igen i år har måttet ordinere meget antibiotika for at hjælpe jer og ikke mindst de syge 

minkhvalpe. Nogle farme har måttet behandle mere end en gang. Vi forudser et stigende medicinforbrug i 

år i forhold til sidste år pr mink                                                                                                                                         

Tendensen er set mange steder over hele landet lige fra Skagen til Kollund og fra Blåvand til Bornholm. 

Flere områder af landet og flere fodercentraler har været ramt, måske på forskellige tidspunkter, flere 

steder begyndt omkring Skt. Hans og kunne ses i det meste af juli. Der er set forskellig anslagskraft og 

forskellige kliniske symptomer, diarre hos hvalpe ofte med blod- og slimtilblanding, eller der har været 

tale om hvalpe især hanhvalpe, som gik stå og blev ”rotteagtige”, men alle med samme tendens til øget 

dødsfald. Der findes formentlig flere årsager til dødsfaldene og derfor et komplekst problem at løse.  

LVK minkdyrlæger vil forsøge i samarbejde med DTU, Københavns universitet og Kopenhagen fur at 

komme nærmere et svar. Til en begyndelse har vi indsamlet dyr fra flere farme med problemet til 

undersøgelse hos dyrlæge AnneSofie Hammer på Københavns universitet. 

 

 

Den aktuelle sundhedssituation 
Pga. den økonomiske krise i minkbranchen spares der på omkostningerne alle de steder, hvor det er 

muligt. Mange har sparet på vaccination enten ved helt at undlade at vaccinere eller ved at undlade dele af 

vaccinationsprogrammet. 

Ved indsendelserne til DTU pga. ovenstående øgede dødsfald er der konstateret Virusenteritis virus på 

enkelte uvaccinerede farme. Derfor opfordrer vi jer, som IKKE har vaccineret, til ved diarre og øget 

dødsfald samt ved konstatering af lav tilvækst ved jeres vejninger, som I er godt i gang med nu, at få 

testet for virusenteritis. Tal med jeres dyrlæge om der skal udtages og indsendes materiale. Hvis der er 

fund af virusenteritis virus er det LVK dyrlægernes anbefaling at vaccinere med virusenteritis vaccine. 

Der kan behandles symptomatisk med antibiotika. Men denne behandling vil kun være kortvarig, og årets 

skindproduktion vil være påvirket. Det er sikrere at vaccinere. 

Der har også været diagnosticeret hvalpesyge i løbet af sommeren. Både i den vilde fauna hos mårhunde 

(Kolding området) og ræve (Skive området) og i minkfarme. Et par farme i Skiveområdet og sidst her 

først i august en farm i Skjernområdet.                                                                                                 
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Så oplever I symptomer som øjenbetændelse, slingerhed, lungebetændelse, skorper omkring øjne, mund 

og poter og ikke mindst øget dødsfald, må I straks kontakte jeres dyrlæge. Hvide mink kan hyppigt være 

de første, som viser tegn på symptomer. 

 

 
 

 

Der er ikke set så mange døde mink pga. urinvejslidelser i år, måske fordi de overskygges af de andre 

dødsfald. Har man problemer med blæresten fortsættes med ammoniumklorid 2 kg pr ton foder hen i 

september.  

 

Lopper 
Efter en forholdsvis fri loppe periode i hvalpe tiden oplever vi nu farme med større loppe problemer. 

Diverse loppe behandlinger i hvalpetiden virker ikke mere samtidigt med, at fugleunger er fløjet fra reden 

og ind på farmene med ny forsyning af lopper. Derfor brug både midler mod levende lopper og mod æg 

og larver i redekasserne nu ved udsætning og måske endda engang mere her først på efteråret.                                                                          

Sebacil i en dosis på 2ml Sebacil pr 1 liter vand er stadig aktiv og brugbar. Lopper på jorden er til mere 

sene for mandskab end for minkene. Behandles bedst ved at få fjernet halm under burene. 

 

LVK minkdyrlæger ønsker jer en fortsat god sommer og høst, mens vi alle håber på bedre tider. Nu er det 

med at få minkhvalpene til at æde mest muligt fra nu og til midt september. Fra midten af september 

slippes fodpedalen en smule fra fodermaskinen. 

 

 

Med venlig hilsen 
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