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Nyhedsbrev marts 2019 
LVK Minkdyrlægerne 
 

Antibiotika til mink 
Det er dejligt at opleve positive historier i en ellers hård og meget presset tid.  

Efter år med stigende medicinforbrug er forbruget i 2018 nu blevet gjort op, og tallene er offentliggjort. 

Og vi kan alle være glade, fordi forbruget er faldet med 40% !! Vi er næsten nede på det niveau, som 

branchen har sat som mål for 2022. 

Det flotte resultat skyldes ikke kun den nedgang i avlsdyr, vi har set i 2018. Den står for maksimum 4% 

af faldet. Den varme og især tørre sommer gav et godt klima for minkene, og sundheden var høj. Vi så 

ikke de perioder, hvor der konstateredes tarmbetændelser med diarre. Behandlinger i vækstperioden var 

meget begrænsede. Ikke som i 2017 hvor vi så rigtig mange tilfælde med ”virusmink”.                                                                                                                                                                        

Men derudover har I alle gjort et godt og flot stykke arbejde med at begrænse antibiotika forbruget. I 

hørte efter, når vi anbefalede injektionsbehandling af hvalpe med diarre fremfor behandling af hun og 

især undlod at flokbehandle i fodret. Ligesom I så tiden an i vækstperioden og ventede en kende inden 

flokbehandling. 

Tak for det og lad os i fællesskab gøre det lige så godt her i 2019. Men vi skal huske at syge mink skal 

behandles eller om nødvendigt aflives. 

 

FENP   Hoved og potesår 

De sidste år har vi set voldsomme akutte udbrud med FENP under og efter parringerne på enkelte farme. I 

de fleste tilfælde har konsekvensen været høj goldprocent og dermed lavt hvalpetal. 

 

  
De symptomer, som I skal være opmærksomme på, er manglende eller ophørt ædelyst. Tegn på halthed, 

smerter ved brug af en pote og voldsomme sårdannelser i hoved eller på poter.  

Ved mistanke skal dyrlægen konsulteres, og sammen aftales en behandlingsstrategi. Hanner kan behand-

les med smertestillende ( 0,2 ml metacam/melovem som injektion ) og antibiotika, hvis de skal bruges i 

parringen. Hvis ikke er aflivning at foretrække og i tilfælde af udbrud aflives alle hanner efter parring.  

Vigtigt at I reagerer på symptomer og mistanke. 
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Huldstyring igennem parring og drægtighedsperioden 
Vi har en mildere vinter end sidste år og dermed et lavere behov for foder til at oprette huld og vedlige-

hold. Pas derfor på ikke at fodre hanner og hunner fede gennem parringen.  

Hanner skal holde ”arbejdshuld” mellem 1. og 2. parring. Hvis kun de bedste hanner benyttes i 2. parring, 

kan de dårlige hanner aflives inden 2. parring for bl.a. at spare foder. 

Hunner skal fodres højere i implantationsperioden se foderkurve men ikke i for lang tid. De skal omkring 

1. april være nede og fra omkring d. 10. april skal hunner fodres stabilt med ca. 225 – 250 kcal indtil fød-

sel. Tæverne må ikke være fede til fødsel. Men husk at tage hensyn til vejrudsigten. 

Hvis vejehold er etableret, skal vejningerne fortsætte gennem drægtighedsperioden. Et godt værktøj til at 

følge hunnerne. 

 
 

 

Placering af avlstæver 

Mange af jer har nedsat antallet af avlsdyr i år, hvilket også betyder, at I har bedre plads på farmen. Plan-

læg at lade de hunner, I vil bruge i avl i 2020, sidde for sig selv i et bur uden hanhvalp. Derved sparer I 

opfedning af disse hunner og slankning i efteråret er lettere. Mange undersøgelser viser at hunner, der har 

gået enkeltvis, præsterer bedre året efter. 
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