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Nyhedsbrev september 2018 
LVK Minkdyrlægerne 
 
Orientering om hvalpesyge på minkfarm ved Ulfborg  
 
Da mange af jer ikke har vaccineret jeres mink mod hvalpesyge i år, vil vi gerne fortælle jer om 
tilfældet af hvalpesyge på farmen i Ulfborg, så I kan se hvilke symptomer, som er vigtige at holde 
øje med. Igen vil vi minde jer om, at hvalpesyge er en lumsk sygdom, som sniger sig stille og 
roligt ind på farmen, og derfor kommer man næsten altid for sent i gang med at vaccinere, hvis 
man venter til man ser symptomer på sin farm. 
 
Først lidt om hvalpesygetilfældet i Ulfborg. 
Mistanke om sygdommen opstod, da vi 
besøgte farmen på et ordinært besøg. Det 
første man kunne høre var, at minkene nøs lidt 
og hos, især de hvide mink, havde flere af dem 
flåd fra næse og øjne, som det kan ses på 
billedet til højre. Dødeligheden på farmen lå 
indenfor normalområdet og minkenes appetit 
var god. Under besøget fandt vi en død hvid 
han, som blev obduceret. Ved obduktion 
fandtes lungebetændelse. Vi mærkede to 
mink op, som blev aflivet og sendt til DTU. 
Desværre var det op til en weekend, så 
minkene nåede først frem til DTU om 
mandagen. Om torsdagen fik vi at vide, at der 
var fundet hvalpesygevirus i lungerne hos 
begge mink. På farmen i Ulfborg var 
dødeligheden stadig lav og minkenes appetit 
fortsat god. Ved gennemgang af farmen 
kunne vi dog se, at symptomerne hos minkene 
havde udviklet sig til de mere klassiske for 
hvalpesyge nemlig skorper omkring snuden 
og på poterne. Se billederne nedenfor. Det 
blev besluttet, at alle minkene på farmen i Ulfborg skulle vaccineres hurtigst muligt.  
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Så vi vil opfordre jer alle til at være 
opmærksomme på, om jeres mink har nogle 
influenza-lignende symptomer såsom at 
minkene nyser (det hører man kun, hvis 
man gå helt stille og rolig rundt på farmen) 
samt flåd fra næse og øjne. Hold især øje 
med hvide mink, da de er ekstra følsomme 
overfor hvalpesygevirus.  
 
På vores facebook side kan I se en video fra 
farmen med hvalpesyge, hvor I kan høre, 
hvordan minkene nyser, samt se mink med 
flåd fra øjne og næse.  

                                                              
Med Venlig Hilsen 

LVK Minkdyrlægerne  
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