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Nyhedsbrev februar 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 

To fluer med ét smæk? 
 

Kombineret medicinhåndterings- og afliv-

ningskursus 

 

LVK Minkdyrlægerne og Bygholm Landbrugs-

skole udbyder medicinhåndterings- og afliv-

ningskursus på kun en dag. Kurserne afholdes 

den 27/2 2018 og begge kurser kan vælges på 

dansk eller engelsk. Tilmelding sker til Bygholm 

Landbrugsskole eller LVK Dyrlægerne per tele-

fon på henholdsvis 75 62 17 99 og 98 52 00 44. 

Seneste tilmelding er den 23/2.    

 

Pris (ekskl. moms): 

Aflivningskursus og medicinhåndtering 

  kr. 1650,00 

Aflivningskursus  

  kr. 900,00 

 

Alle personer der medicinere dyr – herunder 

også vaccination - skal have et medicinhåndte-

ringskursus. Aflivningskursus er lovpligtigt, hvis 

man skal aflive pelsdyr uden at være under di-

rekte opsyn af en person med kompetencebevis i 

aflivning.  

 

Nyt om parringsstrategi fra Kopenhagen 

Rådgivning 

 

Kopenhagen rådgivning anbefaler nu ny par-

ringsstrategi med 1+9. Kopenhagen Fur har ana-

lyseret avlsdata fra 2,5 millioner avlstæver og re-

sultaterne viser at parringsstrategien 1+9 giver et 

højere antal hvalpe og lavere goldprocent sam-

menlignet med parringer på dag 1+8. Der  

 

 

 

 

 

 

 

 

kan altså være hvalpe at hente ved at vente en 

ekstra dag med omparringerne. 

 

Præsentrationer fra LVK Minkdyrlægernes 

vintermøder 

 

LVK Minkdyrlægerne vil gerne takke for tilslut-

ningen til vores årsmøde og vores vintermøder 

med unge pelsdyravlere rundt om i landet. Alle 

møder har givet anledning til relevant debat og 

en rigtig god dialog. Præsentationer fra alle mø-

der kan findes på vores hjemmeside: 

 

Pelsdyr ungdom: http://www.lvk.dk/mink/arti-

kel/tak-for-god-tilslutning_/67/81 

 

LVK Årsmøde: http://www.lvk.dk/mink/arti-

kel/fra-aarsmoedet-2018/67/81 

  

Rigtig god vinterferie!  

 

Med Venlig Hilsen  

LVK Minkdyrlægerne 
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