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Nyhedsbrev juli 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 
Er det nødvendigt at vaccinere? Tør vi lade være?  
Vaccination af mink kan nok bedst sammenlignes med at tegne en brandforsikring på sit hus. 
Ofte får man ikke brug for det, men hvis det går galt, er den rar at have!  
 
Figuren herunder viser sammenhængen mellem procent vaccinerede farme og antal udbrud af 
hvalpesyge siden 2001. Der har været udbrud af hvalpesyge i perioden 2002-2006 og senest i 
2012-2013. Fælles for disse perioder var en lav vaccinationsfrekvens på under 40 % inden 
udbruddene. I 2017 blev ca. 46 % af minkene vaccineret mod hvalpesyge. Hvor stor andel af 
minkene, som vil blive vaccineret i 2018 kender vi naturligvis ikke endnu, men meget yder på, at 
vi kommer under 40 %. 

 
 
Vi bliver af og til spurgt, om man ikke bare kan vente med at vaccinere til der opdages mink med 
hvalpesyge på farmen. Jo, det kan I naturligvis godt, men vi skal huske på, at der typisk går 4-8 
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uger fra minken, er smittet med hvalpesyge til den udviser 
symptomer, og der går yderligere omkring 2 uger før minken er 
dækket helt ind efter en vaccination. Så man er hurtig flere uger 
bagefter!  
 
Det er heller ikke sikkert, at minkene vil udvise de klassiske 
symptomer på hvalpesyge med flåd fra øjne og snude samt 
hævelse og skorpedannelse ved øjne, snude, ører og poter (se 
billedet). Nogle gange er symptomerne mere uspecifikke: 
Nedsat ædelyst, vægttab, reproduktionsproblemer, stor 
dødelighed og kramper. I sjældne tilfælde kan hvalpesyge vise 
sig ved diarre og lungebetændelse.  
 
Mink enteritis virus udbredelse kendes ikke. Men dette virus er 
nok vidt udbredt, og igen som med hvalpesyge, er udbredelse 
afhængig af vaccinationsstatus. Symptomer vil være diarre ofte 
blodig, nedsat tilvækst og øget dødelighed. Virus enteritis kan 
forekomme i en mere ”kronisk” form, som vil forårsage moderat dødelighed, nedsat tilvækst og 
ikke mindst dårlig pelskvalitet. 
 
På grund af, at vi snart når til sommerferieperioden vil vi gerne, hvis I snarest muligt vil bestille 
vacciner. Der skulle ikke være problemer med leverancer af vacciner i år. Dog ser det ud til, at 
flere farme end normalt vælger kun at vaccinere mod virus enteritis. Så hvis man ønsker at bruge 
den vaccine, skal I nok ikke vente alt for længe med at få bestilt vaccinerne.  
 
Og lige til sidst – husk også at få vaccineret jeres hunde mod hundesyge (og nej, I kan ikke bruge 

minkvaccine til hunden 😊).  

 
Fokus på drikkevandet efter udsætning  
Her efter udsætning af hvalpene anbefales det atter at få desinficeret drikkevandet. Især vil der 
være større risiko for dårlig vandkvalitet, når vi har de temperaturer, som vi oplever i øjeblikket. 
Temperaturen i vandslanger kan blive meget høj, og give gode vækstmuligheder for bakterier. Vi 
har beskrevet, hvordan det kan gøres i vores nyhedsbrev tilbage fra april 2018. Dette nyhedsbrev 
kan findes på vores hjemmeside eller på følgende link:  
http://lvk.dk/upload/fckeditor/file/Mink_april2_2018.pdf  

Vitfoss har gjort os opmærksomme på, at vi har lavet en fejl i vores nyhedsbrev om 

urinvejslidelser og brug af ammoniumklorid. Her skrev vi, at Vitfoss sælger 

ammoniumklorid i en 20 %’s opløsning. Dette er imidlertid ikke korrekt, da både 

Vitfoss og Provia sælger ammoniumklorid i en 25 %’s opløsning.   

Vi beklager fejlen! 
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