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Nyhedsbrev april 2018 
LVK Minkdyrlægerne 

 
FENP – hvordan håndterer vi det? – 

smittebeskyttelse på farmen 

Nogle af Jer har problemer med sår/bylder på 

poter og/eller i hovedregionen ved de drægtige 

tæver i øjeblikket. Der er med stor sandsynlighed 

tale om FENP – fur animal epidemic necrotic 

pyoderma som vi på nuværende tidspunkt ikke 

ved meget om. Vi ved dog at infektionen på en 

eller anden måde bliver spredt imellem dyrene. 

På alle andre tidspunkter af året vil vores 

anbefaling være øjeblikkelig aflivning af 

angrebne dyr for at undgå spredning, men da 

etikken i at aflive højdrægtige minktæver kan 

diskuteres, er her en midlertidig anbefaling til 

håndtering af drægtige tæver med sår: 

 

• Spot de angrebne tæver ved fodring – når 

de står op af burlågen kan man se de ikke 

sætter den angrebne pote på lågen, eller 

at de ikke vil støtte på et bagben – ofte 

æder de ikke op.  

• Isolér minkene i en særskilt hal/række 

uden andre dyr.  

• Håndtér denne afdeling som den sidste 

hver dag/inden pause eller aftal at kun én 

og den samme mand håndterer dem hver 

dag.  

• Hav særskilte fanghandsker, kanyler, 

sprøjte/automatsprøjte til denne afdeling.  

• Behandl de angrebne mink 2 gange med 

Noromox eller tilsvarende antibiotika, 

hvis ingen bedring stoppes behandlingen 

da den er nytteløs. 

• Kryds dyrene og deres hvalpe ud, de 

ønskes ikke i den videre avl. 

 

 

 

Hvis der skal tages blodprøver i den kommende 

tid, kan man tage en balje med vand iblandet 

Virkon S / andet desinfektionsmiddel med rundt, 

og desinficere saksen for hvert fag, da 

neglerødderne oftest er det først-angrebne sted 

på minken, og derfor kan saksen måske 

viderebringe smitte.   

Afliv tæverne hvis sårene involverer øjet, hvis 

knogle kan ses, eller hvis sårene bliver for store.   

 

FICAM D er tilbage! 

FICAM D kan igen udleveres! Hvis I er 

interesserede, bedes I rette henvendelse til os.  

 
Nyt fra LVK minkdatagruppe Syd 

I datagruppe Syd indgår der data fra 9 farme med 

i alt 39.300 minktæver, som får foder fra 

Holstebro, Sydvestjydsk og Sole fodercentral.  

I gruppen har tævedødeligheden i perioden fra 

den 17/4-23/4 i gennemsnit ligget på 0,9 

promille med en variation fra 0,6-1,4 promille 

dvs. mellem 0,09-0,2 promille døde tæver pr. 

dag. Foderforbruget har i samme periode i 

gennemsnit ligget på 190 g pr. tæve pr. dag med 

en variation fra 184-202 g.    

 

Ny minkdatagruppe Nord 

Endnu en datagruppe bliver startet op i denne 

uge i Nordjylland. I gruppe Nord er der 6 farme 

med i alt 27.000 minktæver, som får foder fra 

Limfjorden.  

 

Desinfektion af drikkevand 

Mange avlere har fået taget vandprøver, og der 

er rundt omkring fundet flere fejl og utætheder i 

rør og brønde. Herved er der kontakt med f.eks. 

jord, grundvand, snegle mv. som kan huse 

bakterier og virus. 

Første skridt til godt og velsmagende vand er, at 

beregne, hvor meget vand der cirkulerer i 
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systemet – altså hvor mange liter vand, der i alt 

er i brønden samt i rørene. Har farmen direkte 

tilførsel er det nemmere at dosere korrekt via en 

pumpe. 

Hvis vandmængden er bekendt, kan man iblande 

desinfektionsmiddel eller syre en gang imellem, 

eller man kan vælge at påsætte en pumpe, som 

kontinuerligt tildeler desinfektionsmiddel eller 

syre til vandet. 

 

SYRER: 

Der findes forskellige midler at blande i vandet. 

Syrene er én gruppe; de har evnen til at forsure 

vandet, dvs. sænke pH. Syrer har en vis 

drabseffekt på nogle bakterier og virus, men er 

ikke ”det stærkeste” til at slå mikroorganismer 

ihjel. Ved at sænke pH i drikkevandet opnås en 

bedre smagelighed – det kan være en fordel, idet 

dyrene sandsynligvis vil drikke mere. Typisk 

anvendes fosforsyre, som er et sikkert middel 

(findes f.eks. i cola!). Ved lavere pH kommer der 

færre aflejringer i rørene. 

 

OXIDERENDE MIDLER: 

Denne gruppe er en helt anden type af midler, 

som reelt kan kaldes desinfektionsmidler, når der 

tales om vand. Midlerne her skal være omfattet 

af ”Biocid-direktivet” for at måtte bruges, mens 

der sidder dyr på farmen. Som eksempel nævnes 

CID2000 (DLG), som er et kombinationsprodukt 

indeholdende brintoverilte, pereddikesyre, 

eddikesyre og tensider. Denne kombination af 

midler i ét middel gør, at effekten bliver meget 

kraftigere end ved syre alene. De vaskeaktive 

stoffer (tensiderne) fjerner biofilm på rørene, så 

syren kan få lov at gøre sin virkning. Herefter 

kan brintoverilten opløse de mikroorganismer, 

som måtte være i vandet. Dvs. at bakterier og 

virus dræbes ved en kemisk reaktion. Ved 

iblanding sænkes pH, men den stiger lidt, når 

præparatet reagerer med materiale i rørene. 

Derfor er pH ikke så lav som ved iblanding af 

rene syrer. 

Samme reaktion i vand ses med Di-O-Clean 

(MS Schippers) og Virkon S, som også er 

oxiderende produkter. Det benyttes i stort 

omfang til desinfektion af drikkevand. Virkon S 

er brugt i fjerkræs- og svineproduktion og har 

begge steder vist gode resultater i forhold til 

dyrenes sundhed og tilvækst. I svineproduktion 

er der vist større tilvækst hos fravænningsgrise, 

når Virkon S er benyttet til vanddesinfektion 

under fravænningen.  

 

Hvor meget og hvor tit? 

Der forhandles fosforsyrepumper, som kan 

indstilles til et præcist og ønsket pH og pumpen 

vil kontinuerligt iblande syre alt efter flow af 

vand. Det vil give en ensartet smag hele tiden og 

en god kontrol på, hvor pH ligger, idet det kan 

aflæses på et lille kontrolpanel. 

CID 2000 kan iblandes direkte med 0,3/0,5 l. pr. 

1000 l. vand i dit system - f.eks. 2 dage i træk 

hver 14. dag eller flere dage i træk ved sygdom. 

Det kan også gives i vandet via pumpe, hvor der 

benyttes en syrefast dositron, hvis iblanding 

ønskes dagligt. 

Di-O-Clean gives via et lukket pumpesystem, 

hvor 2 reagenter iblandes for at give den kemiske 

reaktion før det sendes rundt i rørene dagligt.  

Dosis er konstant og uafhængig af pH i vandet. 

Produktet er miljøvenligt og nedbrydes til klor 

og salt i miljøet. 

Til vanddesinfektion med kontinuerlig tilsætning 

af Virkon S benyttes en 1 % opløsning (1 

kg/1000 liter vand). Kan bruges til at rense 

vandet ved behov eller flere dage i træk ved fx 

sygdom. 

 
Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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