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Forord 
Denne rapport er udført som et led i samarbejdet med Kopenhagen Diagnostik og DTU, Center for 
Diagnostik.  
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1. Indledning 
DTU Veterinærinstituttet har per 1. januar 2020 skiftet navn til DTU, Center for Diagnostik. 
Denne rapport udgør DTU, Center for Diagnostiks årsrapport vedrørende diagnostiske undersøgelser 
af pelsdyr. Afrapporteringen for minkdiagnostikken følger mink-året – det vil sige omfatter 
indsendelser modtaget mellem d. 1. november 2018 og d. 31. oktober 2019.  
 
1.1 Baggrund 

Samarbejdsaftalen mellem DTU, Center for Diagnostik og Kopenhagen Diagnostik sikrede rammerne 
for en grundvidenskabelig og anvendelsesorienteret forskning i pelsdyr og pelsdyrsygdomme. 
Hensigten var, at forskningsresultaterne skulle udnyttes i produktionen og indgå i beredskabet til 
vurdering af velfærd, sundhed og sygdom hos pelsdyr. Forskningen skulle bidrage til en forbedret 
kommunikation af forskningsresultater omkring sundhed og sygdom i pelsdyrproduktionen.  
Aftalen bidrog desuden til at sikre forskning indenfor især patologi, virologi, bakteriologi, epidemiologi 
og molekylærbiologiske diagnostiske metoder med henblik på fortsat at sikre et højt niveau til 
diagnostik af sygdom hos pelsdyr og i beredskabet. Kun kvalificerede og specialiserede medarbejdere 
på højt videnskabeligt niveau bidrog til rådgivning og diagnostik til gavn for pelsdyrerhvervet. 
Kopenhagen fur har med virkning per 15. januar 2020 opsagt kontrakten med DTU, Center for 
Diagnostik, så dette er den sidste rapport af sin art udarbejdet af DTU, Center for Diagnostik. 
 
1.2 Kvalitetssikret diagnostik ved DTU Veterinærinstituttet  

Materiale indsendt til DTU, Center for Diagnostik underkastes en standardiseret undersøgelse med 
udgangspunkt i oplysninger på den medfølgende indsendelsesseddel. Centerets arbejde er 
kvalitetssikret i henhold til aftale med DANAK, akkr.nr. 0536. Når undersøgelsen er afsluttet meddeles 
svaret skriftligt til indsenderen. Centeret gemmer ikke rutinemæssigt prøvemateriale, ligesom der, af 
hensyn til potentiel smitterisiko, ikke udleveres restmateriale efter afsluttet undersøgelse. Dog kan 
enkelte organprøver og blodprøver opbevares med henblik på evt. videre undersøgelser og anvendes 
til forskningsformål gennem en samarbejdsaftale med andre danske eller udenlandske 
forskningsgrupper.  
 
Omkostninger ved de diagnostiske undersøgelser afholdes af den indsendende dyrlæge.  
 
Dyrlæger, der fungerer som rådgivende dyrlæge for udenlandske pelsdyrfarme med enten danske 
eller udenlandske ejere, kan få undersøgt diagnostisk materiale på DTU, Center for Diagnostik, såfremt 
der foreligger en importtilladelse fra Fødevarestyrelsen til indførsel af relevant materiale/dyr. Der er 
endvidere mulighed for udenlandske pelsdyravlere at indsende materiale til diagnostisk undersøgelse 
efter aftale med en dyrlæge ved Kopenhagen Fur, der sikrer importtilladelse. Tilladelsen skal foreligge 
før undersøgelserne kan gennemføres. I modsat fald vil materialet blive destrueret. 
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2. Diagnostiske undersøgelser  
2.1 Indsendelser  

I minkåret 2018-19 blev der modtaget 138 indsendelser (Tabel 1), bestående af kadavere, organer 
eller småprøver til undersøgelse omfattende 568 farmede pelsdyr. Der var i minkåret 2018-19 ingen 
indsendelser fra udlandet.  

 

Tabel 1: Antal modtaget dyr/materiale og indsendelser for minkåret 2017-18. 
Dyreart Antal dyr/materiale Antal indsendelser 
Mink 560 134 
Chinchilla 8 4 
I alt 568 138 
 
Data fra chinchilla indsendelsen er IKKE inkluderet videre i rapporten. 
  
I ca. 40 % af indsendelserne var der materiale fra færre end 4 dyr, mens de fleste indsendelser 
indeholdte materiale fra 5 dyr. Det maksimale antal materialer per sag var 20 (Figur 1). Der er ikke 
skelnet mellem om indsendelsen bestod af kadavere eller organer. Det danske mink-materiale 
fordelte sig desuden på indsendelser fra 116 CHR. numre fra 37 forskellige dyrlægepraksis. 
 

 

 
Figur 1: Den procentvise fordeling af antal danske mink per indsendelse i minkåret 2018-19. 

 
Med det indsendelsesmønster, der tegner sig, har det ikke været muligt at erkende specifikke 
problemer i farmene på baggrund af den geografiske placering af de indsendende farme. Igen i år er 
der dog ingen indsendelser til diagnostik fra Bornholm. 
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2.1.1 Årsfordeling af indsendt materiale 

Sammenlignet med minkåret 2017-18, fordelte indsendelserne sig i 2018-19 på samme vis med flest 
indsendelser i månederne efter fravænning (Figur 2). Det vil sige fordelingen i antallet af indsendelser 
følger aktiviteten i minkfarmene med en top i vækstperioden. Dog var der i 2018-19 meget få 
indsendelser i april og maj sammenlignet med april og maj i 2017-18 (Figur 2), hvorimod andelen af 
indsendeler lå højere i både november 2018 og juli, august og oktober 2019 end året før. 

 

 
Figur 2: Antal indsendelser per måned fra danske mink for pelsdyråret 2017-18 og 2018-19. 

 
2.1.2 Svartider 

Svartiden er det antal kalenderdage, der går fra materialet modtages til udsendelse af endeligt 
skriftligt svar. Forud for dette er der typisk udsendt midlertidigt skriftligt svar på del-undersøgelser. 
For indsendelser i minkåret 2018-19 havde 81% en svartid på under 2 uger. Det er noget færre end for 
minkåret 2017-18 hvor 96 % af sagerne havde en svartid på under 2 uger. Fordelingen af svartider i 
dage for indsendt materiale kan ses i Figur 3. 

Svartiderne er dog fortsat blevet kortere end for 10 år siden og der er stort set ingen sager som har 
svartider >4 uger. På Figur 4 fremgår det da også at svartiden er blevet meget bedre end i 2008-2011. 
Mink diagnostikken blev overflyttet fra Århus til Frederiksberg i oktober 2011, og videre til DTU 
campus i Lyngby i 2017, da DTU Veterinærinstituttet flyttede.  
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

%
 a

f s
ag

er
ne

Måned 

2018 -19 2017-18



 

 
Diagnostiske undersøgelser af pelsdyr ved DTU, Center for Diagnostik 7 
 

  
Figur 3: Svartid i dage for indsendelser af materiale i pelsdyråret 2018-19. En svartid på 0 dage betyder 
at sagen er svaret ud samme dag som den er modtaget. 
 

 
Figur 4: Procentuel fordeling af svartider for sager ved DTU-VET, 2008-09 til 2018-19. Svartiderne er 
opgjort i kalenderdage fra materialet er modtaget til sagen er lukket. F.eks. en svartid på 0 dage 
betyder at sagen er svaret ud samme dag som den er modtaget.  

Flere sager blev i 2018-2019 afsluttet skriftligt på dagen for modtagelse, typisk prøver til PCR-
undersøgelse. For mange sager omfattende hele mink kunne svartiden have været kortere, men ved 
forsendelse af plasmacytose blodprøver med posten til Kopenhagen Diagnostik blev svartiden 
forlænget. I flere tilfælde var plasmacytose blodprøverne helt op til 7 dage undervejs eller forsvandt 
hos Kopenhagen Diagnostik. Disse forhold havde kun betydning for den endelige svartid, men ikke for 
de øvrige analyser, da de typisk blev svaret skriftligt ud som et midlertidigt svar til indsendende 
dyrlæge. En længere svartid end 7 dage afspejler, at der ofte var tale om indsendelse af kadavere, som 
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gennemgik både obduktion, og efterfølgende en række undersøgelser i prioriteret rækkefølge 
afhængig af anamnesen. 
 
2.2 Minkåret 2018-19 

I minkåret 2018-19 blev der på de 560 mink lavet 2086 undersøgelser fra 2103 materialer. Fordelingen 
af prøvemateriale/udtagne organer fra de indsendte mink kan ses i Figur 5. I forhold til 2017-18, er 
antallet af organer/prøvematerialet, der foretages undersøgelser på efter aftale med den 
praktiserende dyrlæge, steget.  
 

 
Figur 5:  Antallet af materiale udtaget til undersøgelser fra danske indsendelser i pelsdyråret 2018-19. 
Der undersøges typisk flere materialer per dyr og der foretages ofte flere undersøgelser per materiale.  
 
Årsagerne (anamnese) til indsendelse af mink fra danske farme er hyppigst dødsfald (~50 %), diarré 
(~25 %), mens ca. 7 % af indsendelserne er uden anamnese. En upræcis (eller manglende) anamnese 
kan forringe muligheden for at igangsætte de rigtige undersøgelser – særlig i sager med få dyr i 
indsendelsen, da der er risiko for at der er indsendt dyr, der ikke er relevante for den aktuelle 
sygdomsproblemstilling på farmen, eller at der udtages materiale, der ikke er relevant for 
sygdomssituationen på farmen. Men det vil også betyde forlænget svartid, da det ofte forsøges at 
kontakte dyrlægen for at få mere præcis angivelse af årsager til indsendelsen. 
 
Der er foretaget histologiske undersøgelser på 190 organer i 2018-19, svarede til 33 % af de indsendte 
mink. Ved den histologiske undersøgelse påvises mikroskopiske organforandringer især med fokus på 
identifikation af infektionstilstande, desuden sammenholdes histopatologien med bakteriologiske- og 
virologiske resultater som verificering af disse fund.  
 
2.3 Bakteriologiske undersøgelser 

I minkåret 2018-19 blev der identificeret 436 betydende bakterieisolater fra mink (renkultur, mange i 
blanding, i blanding eller påvist). I Tabel 2 ses fordelingen af bakterietyper per organsystem. 
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Tabel 2: Fund af bakterier på danske mink, 2018-19. 

 Pathogen Hud Lever Lunge Tarm/ 
fæces Urin Svaber 

-prøve Diverse Total 

Arcanobacterium phocae 6 4 3    1 13 
Clostridium sppa  3 3 5   1 11 
Enterococcus sppb 1 3 3 2    9 
Hæmolytiske E. coli  39 70 33  1  143 
Non-hæmolytiske E. coli  35 42 79  2 1 158 
Staphylococcus sppc 7 22 25 1 2 7 1 64 
Streptococcus sppd 4 15 14 2  3 7 38 
Total  18 121 160 122 2 13 11 398 
a, Clostridium perfringens, Clostridium sordelli  
b Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis 
c Staphylococcus aureus, Staphylococcus delphini, Staphylococcus equorum, Staphylococcus schleiferi, Staphylococcus spp. 
d Streptococcus canis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus gallolyticus, Streptococcus halichoeri, Streptococcus    
  lutetiensis, Streptococcus parauberis, Streptococcus phocae, Streptococcus spp. 
 
Problem med overvækst af Proteus bakterier på indsendt materiale, som forhindrer identifikation af 
sygdomsfremkaldende bakterier, var fortsat lavt. Dette skyldes især en stringent linje, hvor der blev 
anmodet om nyt materiale, hvis det indsendte materiale var af for ringe kvalitet. Overvækst med 
Proteus ses, hvis vævet er begyndt at gå i forrådnelse. Dette ses typisk efter indsendelse af selvdøde 
dyr, der har ligget for længe på farmen, før de er blevet fundet og indsendt, eller hvis forsendelsen er 
foretaget i højsommeren uden køleelementer.  
 
Der har været stor opmærksomhed på, at materialet blev indsendt afkølet/på frost for at sikre 
optimale betingelser i diagnostikken med friske kadavere. Derfor blev der i 2018 indgået en 
transportaftale med 3D-Logistik, der har tilladelse til forsendelse af diagnostisk materiale i henhold til 
Biproduktforordningen. Aftalen gjorde det muligt, at fremsende materiale i forskellige tempi afhængig 
af prisen på forsendelsen.  
 
2.3.1 Smitsom lungebetændelse 

Der blev i minkåret 2018-2019 kun påvist smitsom lungebetændelse (smitte med Pseudomonas 
aeruginosa) på 11 danske minkfarme. Af disse, havde otte besætninger serotype 6, mens det ikke var 
det ikke muligt at bestemme serotypen fra to besætninger. 
 
I 2018-2019 var der mulighed for at indsende agar plader med renkultur af en bakterie, men 
dyrlægerne bør stadig medsende blod, således at det altid er muligt at teste for antistoffer mod 
plasmacytose på alle diagnostiske prøver. I tre af de ovenstående tilfælde var der indsendt 
bakteriekulturer. 
 
2.4 Virologiske undersøgelser 

Mink diarre-pakken blev udbudt i sommeren 2016 og indeholder påvisning af astrovirus, coronavirus, 
rotavirus og mink enteritisvirus (MEV) på poolet fæcesprøve. Undersøgelsen foretages oftest på en 
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pool af fæces fra 5 dyr. Det er særlig relevant i situationer, hvor der optræder diarre på farmen, uden 
synlig effekt af antibiotika-behandling.  
Der blev gennemført 51 minkdiarrepakke-undersøgelser i minkåret 2018-19 (Tabel 3), hvilket 
repræsenterer en stigning i forhold til 2017-18 (42 diarrepakke-indsendelser). Undersøgelserne er 
kvantitative og positive resultater angives med niveauerne lavgradig, moderat eller massiv forekomst.  
Coronavirus forekom i 63 % af undersøgelserne, mens ca. halvdelen havde positivt fund af astrovirus 
og MEV! På baggrund af de amnestiske oplysninger på sagerne ses det, at det primært var diarré og 
øget dødelighed der observeredes, og kun i perioden juli–oktober. MEV blev påvist i 24 diarrepakke-
indsendelser (Tabel 3), og derudover i 7 indsendelser, som var almindelige diagnostiske indsendelser 
(Tabel 4). 
 

Tabel 3: Resultater fra PCR-undersøgelser på diarrépakke, 2018-19. 

 Ikke påvist Lavgradig 
forekomst 

Moderat 
forekomst 

Massiv 
forekomst Total 

Mink astrovirus 25 3 14 9 51 
Mink coronavirus 19 3 20 9 51 
Mink enteritisvirus (MEV) 27 6 2 16 51 
Rotavirus 51 0 0 0 51 
 
 
Resultaterne af undersøgelser for andre virus er anført i Tabel 4.  
Der er undersøgt for influenzavirus i prøver fra 22 farme, hvoraf de 10 var positive. Af disse kunne 
virus subtypes til H1N1pdm09 virus hos 3 besætninger. Denne subtype er humant 
sæsoninfluenzavirus og påvises ligeledes ofte i danske svin. Resten var så svagt positive, at de ikke 
kunne subtypes. Virus kan spredes til dyrene gennem inficerede råvarer, der ikke er tilstrækkelig 
varmebehandlet, eller overføres fra minkpassere med influenza i udbrud. Det er derfor vigtigt, at 
minkpassere er vaccineret, da sygdommen sandsynligvis kan overføres fra mennesker til mink og 
omvendt. 

Der var i alt 7 indsendelser positive for MEV (udover prøver fra diarrepakken), to var indsendt i august 
2019, 2 i september 2019 og 3 i oktober 2019. De positive indsendelser var fra forskellige besætninger. 
 

Tabel 4: Resultatet af virologiske undersøgelse per indsendelse fra farmede mink, 2018-19.  
Ikke påvist Påvist Total 

Aleutian mink disease virus v. PCR 0 5 5 
Antistoffer mod plasmacytosevirus1 90 1 91 
Hvalpesygevirus 18 5 23 
Influenza virus 12 10 22 
heraf H1N1 0 3 3 
Mink enteritis virus (MEV) 4 7 112 

1Udført på Kopenhagen Diagnostik.  
2MEV blev også påvist i 24 diarrepakke indsendelser (anført i tabel 3). Samlet blev MEV påvist i prøver fra i alt 6 farme. 
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2.4.1 Plasmacytose 

Hvis prøvematerialet tillader det, blev alle prøver/mink fra de indsendende farme undersøgt 
serologisk for antistoffer mod plasmacytose/Aleutian Mink Disease virus (AMDV), hvilket i 2018-19 
resulterede i 395 tests af mink fra 91 indsendelser, hvoraf 1 farm havde dyr, der var positive for 
antistoffer mod AMDV. AMDV virus blev påvist og bekræftet ved sekventering fra denne indsendelse. 
Der er foretaget sekventering af materiale fra i alt 5 farme til konfirmation af AMDV. 
 
2.4.2 Hvalpesyge 

I minkåret 2018-19 blev der undersøgt materiale fra 19 farme indsendt med mistanke om hvalpesyge 
med fund af virus på 4 farme. Dette er på niveau med fund i farmede mink de seneste år. 
Hvalpesyge er ikke længere en anmeldepligtig sygdom. Positive fund blev i 2108-19 dog stadig meldt 
til Kopenhagen Diagnostik, da denne sygdom er omfattet af gældende katastrofehjælpsregler i Dansk 
Pelsdyravlerforenings regelsæt. 
 
2.5 Parasitologiske undersøgelser 

Der blev foretaget 275 parasitologiske undersøgelser (Tabel 5). Størsteparten af disse blev undersøgt 
i forbindelse med en bevilling fra pelsdyrafgiftsfonden. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke blev 
fundet antistoffer mod toxoplasmose i farmede mink, når undersøgelser fra vilde mink har vist at ca. 
halvdelen har antistoffer.  
 
Tabel 5: Parasitologiske undersøgelser fra danske mink, 2018-19. Hovedparten af prøverne er 
undersøgt i forbindelse med et projekt. 
Fund Påvist Ikke påvist Antal undersøgte 
Eimeria oocyster (Coccidier) 1 32 33 
Isospora oocyster (Coccidier) 5 28 33 
Cryptosporidium oocyster 1 40 41 
Toxoplasma antistoffer 0 201 201 
 

Det tyder på at farmede mink er fri for infektion med Toxoplasma gondii, dog er antallet af undersøgte 
mink for lavt til at konkludere, at farmede mink kan håndteres uden nogen smitterisiko overhovedet. 
Mink (og de fleste andre værter) bliver smittet ved at spise andre inficerede dyr eller indtagelse af T. 
gondii oocyster fra miljøet udskilt af katte. Hvis farmede mink er undslippe fra buret er der en risiko 
for at de kan blive smittet, afhængigt af hvor lang tid de er undsluppet og hvor de løber hen. Antistoffer 
vil kunne påvises hos minken 3-4 uger efter infektion. Næsten 50 % af vilde mink er seropositive, 
hvilket angiver at denne zoonotisk parasit er almindelig og udbredt i dansk dyreliv og miljø. Farmede 
mink er tilsyneladende T. gondii seronegative, fordi de ikke har adgang til vilde dyr, og fordi foderet 
er fri for T. gondii inficeret kød. Men hvis katte har adgang til burene og kan besørge på burene kan 
minkene blive smittet. 
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3. Resistensforhold 
Ved bakteriologiske undersøgelser ønskes i mange tilfælde gennemførelse af en 
resistensundersøgelse med henblik på at kunne ordinere et effektivt antibiotikum til behandling af 
lidelser på farmen. Undersøgelserne foretages ved hjælp af de resistenspaneler, der rutinemæssigt 
har været anvendt i diagnostikken gennem flere år, idet der anvendes forskellige antibiotika 
kombinationer (paneler) til forskellige bakterietyper. I 2017 blev der igangsat et erhvervs-PhD-projekt, 
hvis formål er at se på behovet for en modifikation af disse paneler. 
Finansiering fra Pelsdyrafgiftsfonden har givet mulighed for at sikre en bedre overvågning af 
resistensudviklingen og dermed givet mulighed for bedre rådgivning. 
 
I minkåret 2018-19 blev der gennemført resistensundersøgelse af 43 hæmolytiske E. coli isolater og 
39 non-hæmolytiske E. coli fra de kliniske indsendelser. Alle E. coli isolaterne er undersøgt for resistens 
for følgende antibiotika: amoxcillin + clavulanat, ampicillin, apramycin, cefotaxim, ceftiofur, 
kloramfenikol, ciprofloxacin, colistin, florfenicol, gentamycin, nalidixan, neomycin, spektinomycin, 
streptomycin, sulfamethoxazol, tetracyklin, trimethoprim. 
I Tabel 6 ses resultaterne af resistensundersøgelser af hæmolytiske E. coli fra de organer, hvorfra de 
er isoleret; ligeledes kan resultater for non-hæmolytiske E. coli ses i Tabel 7. De antibiotika-typer, der 
ikke er anført i forhold til det undersøgte panel, er alle isolater fuldt følsomme overfor. Med hensyn 
til hæmolytiske E.coli ses ingen eller sjældent resistens overfor antibiotikagrupper, som ikke eller 
sjældent anvendes til mink:  Cefalosporiner (ceftiofur og cefotaxim), fenikoler (florfenicol og 
kloramfenikol), kinoloner (nalidixan og ciprofloxacin) og colistin. 
For non-hæmolytiske E. coli ses højere forekomst af resistens overfor ceftiofur, kloramfenikol, colistin 
og nalidixin. Dette afspejler en generel forekomst af resistens i E. coli som ses i mange forskellige 
reservoirer og miljøet, som afspejler et historisk forbrug af antibiotika, eller forbrugsmønstre i andre 
husdyr.  
 
Apramycin og neomycin er aminoglycosider, der begge er godkendt til behandling af diarre hos grise, 
men udgør under 1% af antibiotikaforbruget til mink. Hos mink ses ingen resistensforekomst i 
hæmolystiske E. coli overfor apramycin, og neomycinresistens blev kun fundet i et enkelt tilfælde (fra 
tarm). Også for non-hæmolytiske E. coli fra mink ses apramycin og neomycin resistent sjældent. 
Neomycin har været taget af markedet i perioden 2008-2016, hvor resistensen har været faldende 
hos svin, men hos svin ses nu en stigende resistensforekomst overfor neomycin, med 16 % resistente 
kliniske isolater i 2018. 
 
Der ses høj resistensforekomst overfor tetracyklin og ampicillin, som hører til de antibiotikagrupper 
der anvendes mest til mink. For ampicillin ses et højere resistensniveau end hos svin, hvilket formentlig 
skyldes at amoxicillin anvendes meget mere til mink end til svin. 
Som i mange andre reservoirer (E. coli i dyr, mennesker og miljø) ses en høj forekomst af resistens 
overfor også streptomycin, sulfonamider, som oftest findes i kombination med resistens overfor 
tetracyklin og ampicillin, og derfor co-selekteres ved brug af tetracykliner og amoxacillin.  
Forekomsten af resistens var på niveau med observationer for foregående år, bortset fra forekomsten 
af trimethoprim resistens, som blev påvist mere end dobbelt så hyppigt i 2018-19, sammenlignet med 
2017-18. Dette gælder både hæmolytiske E. coli (fra 24 %til 42 %) og non-hæmolytisek E. coli (fra 7 % 
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til 28 %). Årsagen hertil er ikke kendt, og antallet af isolater er for lille til at konkludere, om dette er 
en reel stigning, eller skyldes statistisk tilfældighed. 
 
For hæmolytiske E. coli ses lav resistensforekomst overfor spektinomycin, som kan være et godt valg 
til behandling af diarre forårsaget af E. coli. Der ses også lave resistensforekomst overfor 
amoxicillin/clavulansyre, men dette tilhører en gruppe antibiotika, som humant reserveres til særligt 
problematiske infektioner, og bør derfor ikke umiddelbart bruges som førstevalg, med mindre dette 
er indikeret ud fra et dyreværnsmæssigt hensyn. 
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Tabel 6: Resultatet af resistensundersøgelse af 43 isolater af hæmolytiske E. coli i organer fra danske 
mink, minkåret 2018-19. Resultatet er angivet i procent resistente isolater. Der var fuld følsomhed for 
apramycin, cefotaxim, ceftiofur, kloramfenikol, ciprofloxacin, colistin, florfenicol og gentamycin) .  

Lever 
(n=15) 

Lunge 
(n=17) 

Tarmindhold 
(n=11) 

Amoxicillin + clavulanat 0 6 0 
Ampicillin 80 100 91 
Nalidixan 7 0 0 
Neomycin 0 0 9 
Spektinomycin 13 12 0 
Streptomycin 47 59 55 
Sulfamethoxazole 67 71 55 
Tetracyklin 60 65 36 
Trimethoprim 40 47 36 
 
 
Tabel 7: Resultatet af resistensundersøgelse af 39 isolater af non-hæmolytiske E. coli, minkåret 2017-
18. Resultatet er angivet i procent resistente isolater. Der var fuld følsomhed for Amoxicillin + 
clavulanat, cefotaxim, ceftiofur, colistin og gentamycin.  

Lever 
(n=14) 

Lunge 
(n=5) 

Tarmindhold 
(n=20) 

Ampicillin 50 60 65 
Apramycin 7 0 0 
Chloramphenicol 0 40 5 
Ciprofloxacin 7 40 5 
Florfenicol 0 40 0 
Nalidixan 7 40 5 
Neomycin 7 0 0 
Spectinomycin 14 0 20 
Streptomycin 43 0 40 
Sulfamethoxazole 50 40 55 
Tetracyklin 36 40 35 
Trimethoprim 14 40 35 
 
Der er foretaget resistensundersøgelse på 18 isolater af Staphylococcus (Tabel 8) og på 12 isolater af 
Streptococcus (Tabel 9). Der er for få isolater i 2018-19 til at vurdere resistensforekomsten, men 
sammenholdt med resultater fra foregående år ses hyppig og udbredt forekomst af resistens rettet 
mod op til 8 forskellige antibiotika. Det er derfor særlig vigtigt at få foretaget resistensbestemmelse 
på især stafylokokker, men også streptococcer, før eventuel behandling iværksættes. Stafylokok- og 
streptokok-isolaterne blev undersøgt for resistens for følgende antibiotika: cefoxitin, kloramfenikol, 
ciprofloxacin, erytromycin, florfenicol, gentamycin, penicillin, spektinomycin, streptomycin, 
sulfamethoxazol, tetracyklin, tiamulin, sulfa+TMP, og trimethoprim. 
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Tabel 8: Resultatet af resistensundersøgelse af 18 isolater af stafylokokker i organer fra danske mink, 
minkåret 2018-19. Resultatet er angivet i procent resistente isolater. Der var fuld følsomhed for 
kloramfenikol, ciprofloxacin, florfenicol, streptomycin og TMP-sulfa. 

 Hud 
(n=1) 

Lever 
(n=4) 

Lunge 
(n=5) 

Andet 
(n=8) 

Cefoxitin 0 0 40 13 
Erythromycin 0 25 40 0 
Gentamycin 0 25 0 0 
Penicillin 0 50 60 25 
Spektinomycin 0 0 40 13 
Sulfamethoxazol  0 0 0 25 
Tetracyklin 0 0 20 38 
Tiamulin 0 25 40 13 
Trimethoprim 0 25 20 25 
 
 

Tabel 9: Resultatet af resistensundersøgelse af 12 isolater af streptokokker i organer fra danske mink, 
minkåret 2018-19. Resultatet er angivet i procent resistente isolater. Der var fuld følsomhed for 
ciprofloxacin, florfenicol, gentamycin og TMP-sulfa. 
 

Hud 
(n=1) 

Lever 
(n=3) 

Lunge 
(n=3) 

Andet 
(n=5) 

Cefoxitin 0 0 33 0 
Kloramfenikol 0 0 0 20 
Erythromycin 0 0 67 40 
Penicillin 0 0 33 20 
Spektinomycin 0 67 0 40 
Streptomycin 0 33 33 80 
Sulfamethoxazol  100 33 0 0 
Tetracyklin 100 100 67 80 
Tiamulin 0 33 33 40 
Trimethoprim 0 33 0 20 
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4. Konklusion 
I minkåret 2018-19 har der været øget dødelighed og diarre på farmene pga. betydelige udbrud med 
mink enteritisvirus. Der var i alt 31 tilfælde hvor MEV blev påvist i mod 9 tilfælde i 2017-18. Tydelige 
kliniske symptomer på MEV kan være svære at identificere og i flere tilfælde blev der først igangsat 
undersøgelse for MEV efter mistanke rejst efter en histopatologisk undersøgelse af tarme. 
Foruden fund af MEV kan der på baggrund af mink-diarrepakkerne konkluderes at både coronavirus 
(63%) %) og astrovirus (51 %), er hyppige virus ved diarre hos danske mink. Bemærkelsesværdigt blev 
der ud af 51 indsendelser til diarrepakke ikke påvist rotavirus. 
 
Derudover er de velkendte minksygdomme som smitsom lungebetændelse, hvalpesyge, plasmacytose 
og influenza virus infektion er igen i år påvist på danske minkfarme. Der er god grund til at have fokus 
på både smittebeskyttelse og forbyggende vaccinationsstrategi mod disse sygdomme hvor det muligt. 
 
Resistensundersøgelserne af E. coli viser en meget høj forekomst af resistens overfor ampicillin og 
tetracyklin, som tilhører de antibiotikagrupper (aminopenicilliner og tetracykliner), som gennem en 
længere årrækker har været de mest anvendte antibiotika til mink (hhv. 25% og 24 % af forbruget i 
2017). I 2018 blev forbruget af tetracykliner dog halveret ligesom de andre antibiotikagrupper, 
undtagen aminopenicilliner. Forekomsten af resistens i hæmolytiske E. coli var dog på samme niveau 
som i foregående år, med enkelte undtagelser. 
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6. Tak til 
Kopenhagen Fur og ikke mindst Kopenhagen Diagnostik skal have en stor tak for endnu et år med godt 
samarbejde.  
 
Stor tak til dyrlæger, der bakker op om diagnostikken gennem deres indsendelser, og derved bidrager 
til et samlet overblik over danske pelsdyrs sundhedstilstand samt tak til alle de engagerede laboranter 
og teknisk personale på DTU Center for Diagnostik. 
 
Biovet takkes for sponsering af 1-dags seminar om seneste nyt fra DTU, Center for Diagnostiks  
diagnostik og forskning. 
 
Endvidere skal Naturstyrelsen takkes for deres store indsats med at fremskaffe relevante arter til 
undersøgelse for bl.a. plasmacytose og hvalpesyge. 

https://orbit.dtu.dk/en/publications/072a11af-b87f-47f2-a570-46cabb3129cf
https://orbit.dtu.dk/en/publications/072a11af-b87f-47f2-a570-46cabb3129cf
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