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Nyhedsbrev november 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 

Godt begyndt er halvt fuldendt!  
Flere af jer er ved at kunne se en ende på sorterings- og 
pelsningsarbejdet, og nu handler det om, at se frem mod næste 
års produktion. For at komme godt i gang med huldstyringen af 
avlsdyrene er det vigtigt, så hurtigt som muligt, at få dyrene 
flyttet ud en og en. Foderstyrken bør reduceres gradvist, så 
minkene taber sig stille og roligt mod det ønskede huld. Undgå 
for bratte foderreduktioner, da det kan give problemer med 
fedtlever og øget dødelighed. I første omgang er det især vigtigt 
at have fokus på hannernes huld, og flere af jer synes, at det 
letter arbejdet, hvis hannerne sidder samlet hen over vinteren. 
Hanner skal gerne være i huld 2+ midt januar. 
 

Det vigtigste, for at opnå et ensartet huld på minkene er, at komme rundt og få mærket for 
tynde/tykke mink op. Dette bør gøres 1-2 gange om ugen. Det er kun få avlere, som har held af 
alene at styre minkenes huld fra fodermaskinen!  
 

Vejehold, hvor omkring 20 hanner eller tæver udvalgt repræsentativt i hovedtyperne, er et godt 
værktøj til at styre farmens foderstyrke efter. I kan finde vejeskemaer og excelark med en 
reference-nedslankningskurve på kundeportalen under avler-mink → rådgivningsværktøj/ 
vejledninger. Har I spørgsmål til brugen af skemaerne er altid velkomne til at kontakte os.   
 

Fokus på sundhed og testikler   
I forbindelse med at dyrene flyttes på plads, kan de med fordel få et ekstra sundhedstjek. Det 
anbefales at være konsekvent med at få pelset mink med forskellige skavanker ud. Såsom mink 
med hals- eller skuldersår, halespidssår, fortykket hud på trædepuderne og tendens til våd bug. 
Selv de mindste svagheder kan udvikle sig til mere alvorlige problemer hen over vinteren, da 
dyrene stresses af nedslankningen. Som en tommelfingerregel koster 1 % dødelighed blandt 
avlsdyrene inden parring 0,8 kr./skind.  
 

Hannernes testikler kan med fordel kontrolleres før jul. Tvivlstilfælde kan evt. mærkes op på kortet 
og kontrolleres igen 1-2 uger senere.  
 

Loppebekæmpelse  
På grund af den pressede økonomi vil flere af jer måske springe den grundige rengøring af farmen 
over i år. For ikke at løbe ind i loppeproblemer til foråret bør redekasserne som minimum tømmes 
og evt. brændes, så uld og snavs fjernes fra sprækker. Når redekasserne atter pakkes pudres 
redekasserne med loppemiddel og et middel virksomt mod æg og larver. Derudover kan 
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avlsdyrene, når de flyttes på plads til rene redekasser, dyppes eller sprayes med 25 ml 0,1 % 
Sebacil opløsning (dvs. 2 ml Sebacil opblandet i 1 liter vand). 
 

Passer antal dyr i CHR?  
På flere farme er antallet af avlstæver til næste sæson reduceret. Husk at få dette antal ajourført 
i CHR-registret. Dette gøres ved at logge ind på www.landbrugsindberetning.dk og gå ind under 
”CHR besætning - opdater besætningsoplysninger” – se nedenfor.  
 

  

                  
Vintervaccination 
Flere af jer har allerede ringet og fået ordineret vacciner til dækning af 
avlsdyrene mod hvalpesyge og virus enteritis.  
Vores anbefaling er, at hvis ikke dyrene er blevet sommervaccineret, bør I overveje at få dem 
vaccineret i vinter. Vaccinen bør gives senest 1 måned før parring. Husk også, at der helst skal 
gå mindst 14 dage mellem vaccination og blodprøvning af dyrene, da en vaccination kan give lidt 
”flimmer” i plasmacytosetesten. 
 

Status på hvalpesyge i skrivende stund er, at sygdommen er påvist på en farm ved Ulfborg og 
ved Højslev.   
 

I kan læse mere om vores anbefalinger ang. vaccination i vores næste nyhedsbrev.  
 

Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  

Influenza 
vaccination 

Da mennesker kan 
smitte mink med 
influenza (og 
omvendt), 
anbefaler vi, at alle 
som arbejder med 
mink, bliver 
vaccineret mod 
influenza.  
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