
 

 

Fynsvej 8 

9500 Hobro 
Tlf. 98520044 
E-mail: lvk@lvk.dk 

www.lvk.dk 

 
Minkdyrlæge 
Teamleder 
Peder Elbek  
M: 21715301 
Mail:pep@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 

Jan Kjeldsen 
M: 40768002 
Mail:jak@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 

Annette B. Bech 
M: 21715287 
Mail ab@lvk.dk 

 

 

Minkdyrlæge 
Tage Rødbro 
M: 30994624 
Mail:tr@lvk.dk 

 

    

Minkdyrlæge 
Magnus Højris 
M: 22717796 
Mail:mah@lvk.dk 

 

Minkdyrlæge 
Marianne Rom  
M: 21630512 
Mail: mr@lvk.dk 

 

 

 

Minkdyrlæge 

Karin Mundbjerg 
M: 21715291 
Mail:km@lvk.dk 

 

  

Minkdyrlæge 
Mette Gade 
M: 21715286 
Mail:mg@lvk.dk 

 

 

Minkdyrlæge 
Mette Kragh 
M: 50693150 

Mail:mkj@lvk.dk 

 

 

Nyhedsbrev november 2019 

LVK Minkdyrlægerne 
 

 

Vintervaccination – Mink Virus Enteritis  
Alle avlsdyr bør være vaccineret mod hvalpesyge og virus enteritis inden parring  
Igennem hele denne sæson har vi konstateret mange tilfælde af tarmbetændelse hos minkhvalpe 
også med øget dødelighed til følge. Ved flere af de indsendelser vi har sendt til DTUs laboratorium, 
har vi fået stillet diagnosen Mink Virus Enteritis.   
Mink Virus Enteritis kan ikke skelnes fra andre tarmlidelser med det blotte øje. Der skal en 
laboratoriediagnose til.  Mink Virus Enteritis forårsages af et parvo virus (samme familie som 
plasmacytose virus) hvilket betyder, at det er et hårdfør virus, som overlever rigtig godt i 
omgivelserne. Kan formentlig holde sig smittefarligt i jorden og støv i lang tid, måske år. Alle 
aldersgrupper af mink kan angribes, men som ved andre sygdomme er det mest alvorligt for unge 
dyr. Tiden fra at dyrene bliver smittet til der udbryder sygdom er kort, kan være ned til 8 dage. 
Symptomer er tarmbetændelse med diarre af forskellig karakter. Tidligere tiders karakteristiske 
”rejer” i gødningen pga. afstødt slimhinde ses ikke så ofte mere, nu ses gødning mere at være af 
forskellig karakter, slimet med grønlig, gule klatter og til tider blod tilblandet.  
  

 
 

Mink virus enteritis forårsager øget dødelighed, utrivelige minkhvalpe og måske den største 
økonomiske faktor - dårlig pelskvalitet.   
Mink virus enteritis kan ikke behandles, der kan kun sættes behandling i gang overfor de sekundære 
bakterielle lidelser. Vaccination er den eneste behandlings mulighed og bedst som en forebyggende 
vaccination.  
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LVK minkdyrlægernes anbefaling er derfor, at alle farme bør have vaccineret alle avlsdyr (unge som 
gamle tæver og alle hanner) mod både Mink virus enteritis og Hvalpesyge inden næste års 
parringssæson og gerne så tidligt som muligt. Der kan være farme med individuelle årsager til at 
ændre denne strategi. Det kan diskuteres med jeres LVK minkdyrlæge.  
Allerede nu kan vi også anbefale vaccination af alle hvalpe til sommer mod Mink virus enteritis, gerne 
tidligt omkring 1. juli, da vi i år har set tidlige udbrud af Mink virus enteritis.  
Mht. hvalpesyge vaccination senere på sommeren må det afhænge af sundhedstilstanden i det givne 
geografiske område. Vaccination kan altid anbefales, da udbrud vil være en meget kostbar hændelse.  
Sommervaccinations anbefalinger vender vi tilbage til, når dagene igen er længere!  
 

Vinter rengøring  
Mink virus enteritis virus er som sagt meget hårdfør og kan overleve længe i omgivelserne. Derfor er 
en god smittebeskyttelse lig med fornuftig rengøring og hygiejne. Mange af jer får i dag pelset ude, 
hvilket giver bedre tid på farmen til andre ting. Der er tid i månederne efter pelsningstiden og indtil 
parringerne begynder i marts til at få tømt redekasser, kørt halm ud og vasket burene.  

 

  
 

Denne rengøring vil helt klart forbedre hygiejnen på farmen og dermed nedsætte smittetrykket. Et 
nedsat smittetryk vi ikke kun mindske smitten af Mink virus enteritis virus men også forbedre 
sundheden overfor lopper, FENP, tarmbetændelser i hvalpetiden og i det hele taget mindske smitten 
af virus og bakterier på farmen.   
Rengøringsproceduren skal bestå af både fysisk tømning af alle redekasser og fjernelse af halmen. 
Derudover en vask af bure, redekasser og gyllerender. En desinfektion med eks. Virkon S eller 
Kickstart af redekasser og bure vil yderligere forbedre hygiejnen.   
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Desuden kan jorden og arealer på farmen gives kalk, som en ekstra smittebeskyttelse.  
 

  
 

LVK minkdyrlæger ønsker god arbejdslyst med pelsningsarbejdet  
   
 

Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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