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Nyhedsbrev februar 2019 
LVK Minkdyrlægerne 
 

Ny dyrlæge hos LVK Minkdyrlægerne 

Det er med stor tilfredshed, at vi har ansat dyrlæge Mette Kragh i LVK Minkdyrlægerne fra 1. februar. 

Mette kommer fra en stilling i Kopenhagen Fur som Rådgivende Veterinær og stiller derved med en bred 

faglig baggrund indenfor mink. Mette har arbejdet med rådgivning indenfor plasmacytose og 

management samt undervist på videreuddannelseskurser for avlere.  

 

Mette har tidligere været ansat i Fødevarestyrelsen samt i lægemiddelindustrien, hvor hun blev uddannet 

svinefagdyrlæge. På den baggrund har Mette opnået en stor palet af viden, som hun vil drage nytte af i 

rådgivningen hos avlerne. Mette bor i Nordjylland med sin mand og to teenagebørn. Ved siden af 

minkrådgivningen kører Mette sin egen dyrlægepraksis med heste og smådyr.  

 

Vi håber, at I alle vil byde Mette velkommen. 

 

Kort referat fra vores fyraftensmøder 

Vi har haft fornøjelsen af at holde 

fyraftensmøder på Tylstrup Kro og i Aulum 

Fritidscenter samt årsmøde på Høng 

Landbrugsskole.   

 

Nedenfor vil vi kort komme med nogle af 

hovedpointerne fra møderne.  

 

Flæskeklannere 

Ved bekæmpelse af flæskeklannere er det 

vigtigt at vælge både det rigtige tidspunkt på 

året samt dagen. Således bekæmpes 

flæskeklannerne mest effektivt den første varme 

dag i maj fra kl. 16-19.  

 

FurApps 

FurApps er et værktøj, som på en let og overskuelig måde holder styr på bl.a.  dødelighed, foderforbrug, 

medicinforbrug samt vejetal. I kan få FurApps ved at ringe til Kopenhagen Fur hotline på tlf. 4326 1100. 

Prisen er 625 kr. pr. bruger.  

 

Sundhed uden medicin 

En mere sund/robust farm kan opnås ved bl.a. at have mere fokus på krydsningsavl, samt ved at øge 

andelen af ældre minkhunner på farmen til ca. 60 %. 2.- og 3.årshunner får flere, sundere og større 
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hvalpe. Derudover blev det anbefalet at sætte 1.årshunnerne ud mellem de ældre hunner til hvalpning, 

således risikoen for, at forskellige infektioner spredes mellem 1. årshunnerne, mindskes.  

 

Huldstyring 

Det vigtigste er at undgå fede hanner til parring (huld 4), da de er for dovne og resulterer i en højere 

goldprocent. Det mest optimale er hanner i middel huld (huld 3) lige efter 1.parringsrunde. Hunnerne bør 

være så slanke, at de kan tåle en god flushing samt vægtforøgelse igennem april uden, at de bliver for fede 

til fødsel.  

 

Den gode redekasse 

Tre vigtige fokuspunkter er: 1) Udluftning – reden må ikke blive fugtig, hvis det sker, skal det fugtige 

materiale ud. 2) Undgå træk vha. sluser og pap i bunden af bur og redekasse. Derudover anbefales et låg 

over reden enten en masonitplade og/eller halm. 3) Gode redematerialer – de skal være åndbare, af 

forskellige længder, desuden skal hullerne i bunden af reden dækkes.  

 

FENP 

Ved mistanke til FENP på farmen bør dypning af minkene i sebacil-opløsning undgås, da det formentlig 

kan sprede infektionen fra mink til mink. Derudover frarådes en for kraftig og hurtig nedslankning af 

minkene om vinteren, da det kan forværre problemer med FENP.  

 

Fedtede hvalpe eller hvalpediarreer 

Begrebet ”fedtede hvalpe” bør afskaffes, da det er en rodekasse, som bruges i flæng til at beskrive 

overordnet fire forskellige typer problemer. Type 1, hvor der ses mistrivsel hos hvalpene indenfor den 

første leveuge, skyldes ofte mælkemangel hos hunnen. Her hjælper antibiotika behandling af hunnen kun, 

hvis hun har en infektion f.eks. bør- eller yverbetændelse. Behandling af hvalpe er nyttesløst.  

Type 2, ses ofte når hvalpene er omkring 20 dage gamle. Her får hvalpene diarre/tarmbetændelse. 

Årsagen er ofte en virusinfektion men forskellige bakterier kan forværre sygdommen. Her hjælper 

antibiotika behandling af hvalpene, samt nok det vigtigste, en tør rede. Behandling af hunnen hjælper ofte 

intet med mindre, at hun er syg – har diarre eller yverbetændelse. Type 3, optræder når hvalpene 

begynder at æde selv, og kan sammenlignes med fravænningsdiarre hos grise, som skyldes en coli 

infektion. Endelig er der type 4, som optræder når hvalpene er ca. 42 dage gamle, og skyldes 

væskemangel. Her skal indsatsen ligge i at sikre masser af vand i foder og via vandflasker.  

 

Kommende kurser  

LVK Minkdyrlægerne afholder to kurser i løbet af februar: 

Manden den 25. februar efteruddannelseskursus i Brovst Sport og Kulturcenter fra kl. 8-17. 

Onsdag den 27. februar aflivningskursus på Bygholm Landbrugsskole   

 

Der oprettes yderligere efteruddannelseskurser i slutningen af marts efter behov.  
 

Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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