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Kære minkavlere ! 

I og jeres familier ønskes alle et godt nytår fra LVK minkdyrlæger og tak 

for samarbejdet i 2018. 
2018 er passeret og er et år, hvor vi i minkbranchen gerne vil hurtigt videre til 2019. Vi har 

måttet sige farvel til mange af jeres gode kollegaer, som er holdt i erhvervet af forskellige 

årsager. Minkbranchen er i krise, og vi prøver alle at rebe sejlene og justere ind efter de 

vinde, der er herskende. Minkbranchen må nok vente lidt på bedre tider. Vi skal alle prøve 

at komme så sikkert og fornuftigt gennem 2019 som muligt. I krisetider er det kun de 

bedste, der fortsætter. Vi har verdens bedste minkpelsproduktion i Danmark, og den skal 

vi overleve på. LVK minkdyrlægerne vil gerne samarbejde med jer om at bevare denne 

produktion. Det gøres kun ved at have den bedste sundhed, velfærd og ikke mindst et 

fornuftigt produktionsresultat.  

Vi, dyrlæger i LVK, vil lægge os i selen for at hjælpe jer alle så godt som muligt. På 

gensyn på jeres minkgårde til en ny sæson i 2019. 

Vi inviterer til foreløbig 3 eftermiddags møder her i januar og februar, hvor vi vil påpege 

nogle af de ting, som kan hjælpe til et godt produktionsresultat.  

Se vedlagte indbydelser 
  
 
Husk vintervaccination! 
 

Det er vigtigt at tage stilling til sin vaccinationsstrategi. Der er mange der i sidste sæson 

har fravalgt sommervaccinationen imod hvalpesyge af økonomiske årsager. Man skal dog 

gøre op med sig selv, om risikoen for et endnu større økonomisk tab, ved at få sygdommen 

i hvalpetid, er værd at løbe. Hvalpesyge i maj måned hos hvalpe er en katastrofe for 

enhver minkgård. Katastrofehjælpsordningen gælder også kun for vaccinerede 

besætninger. 

Hvis man ikke har sommervaccineret, anbefaler vi, at man vintervaccinerer alle sine 

avlsdyr. Dette skal gøres senest 1 måned inden parring. Desuden skal der også gå mindst 

14 dage fra vaccination til blodprøvetagning, da vaccinationen kan give ’flimmer’ i 

plasmacytosetesten.  
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Gårde, der er beliggende i Jylland, må siges at være dem, der er i størst risiko for at blive 

smittet. Dette er set ud fra tidligere erfaringer med smitte i den vilde fauna, og ud fra de 3 

gårde, der siden december 2017 har fået konstateret hvalpesyge, (i Bevtoft i syd, i Ulfborg 

og i Højslev ved Skive). Desuden er det tidligere vist, at der er stigende risiko for udbrud 

af hvalpesyge ved faldende andel af gårde, der vaccinerer – hvilket gør at risikoen for 

udbrud i øjeblikket er stor.  

Vi anbefaler vaccination af alle avlsdyr både hanner og tæver, også tidligere vaccinerede 

avlsdyr. Den skrabede model, vil være kun at vaccinere unge avlsdyr, hvis de ældre tæver 

er vaccineret sidste år.  Også indkøbte avlsdyr skal med i vaccinationsrunden, for at 

besætningen er helt beskyttet.  

Kontakt jeres dyrlæge vedrørende spørgsmål og ved bestilling af vaccine. 
 
 
Med Venlig Hilsen 
LVK Minkdyrlægerne 
 
 
 Fyraftensmøder : 
 
Tylstrup kro                               tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 15 - 18 
 
Aulum Fritidscenter                  tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 15 - 18 
 
Landbrugsskolen Sjælland      torsdag d. 7. februar 2019 kl. 12 - 18 


