
KØBENHAVNS UNIVERSITET - MINI MINK SEMINAR 

AKTUEL FORSKNING I MINKSUNDHED OG MINKSYGDOMME 

Sted: Det patoanatomiske teater, Ridebanevej 3, Frederiksberg Campus 

Tid: 28. april 2015 - Kl. 1400-1800 

Københavns Universitets Mini Mink Seminar er blevet afholdt halvårligt siden 2011 og fungerer som 

midtvejs og statusseminar for projektstuderende indenfor minksygdomme - og som netværks og 

informationsmøde for forskere, dyrlæger, studerende og andre med interesse for sygdom og sundhed hos 

pelsdyr. På mødet præsenteres nyt vedrørende aktuelle projekter og emner. Tilmelding ikke nødvendig. 

PROGRAM 

Session 1 – hudsygdomme og sår hos mink 
 
1400-1415 PhD studerende Anna Jespersen: Status på PhD projekt vedrørende sår hos mink (15 min) 
1415-1430 Kristine Dich-Jørgensen: Undersøgelser vedrørende sårheling hos mink (15 min) 
1430-1445 Anne Sofie Hammer: Status på undersøgelser af farme med udbrud af alvorlige smitsomme 
sår - FENP - Fur Animal Epidemic Pyodermia (15 min)  
 
Session 2 - mave-tarm sundhed og foder 
 
1445-1505 Lars Andresen og Martin Iain Bahl: Undersøgelser af mink mikrobiota (20 min) 
1505-1520 Julie Melsted Birch: PhD projekt vedrørende diarre i diegivningsperioden hos minkhvalpe 
(15 min) 
1520-1535 Specialestuderende Christina Dahlin: managementfaktorer med betydning for hvalpene 
diegivningsperioden (15 min) 
1535-1555 Specialestuderende Stella Nielsen: Tilsætning af udvalgte aminosyrer til et foder med lavt 
proteinindhold kan muligvis påvirke forekomsten af fedtlever i den sene vækstperiode (15 min) 
1555-1610 Specialestuderende Katrine Kjeldgård Dam-Nielsen: Fodring med lavt proteinniveau til 
afkom, på 8 måneder (F3 og F5), fra tæver fodret med lavt proteinniveau i sendrægtigheden  

1610-1650 Forfriskninger, Kaffe, Te, Sodavand i forhallen (30 min) 

Session 3 – Blod og vandanalyser mm. 
1650-1710 Sofie Hansen Maternelle antistoffer i minkhvalpe (20 min) 
1710-1730Anne Kirstine Havnsøe Krogh (KU centrallab): Erfaringer med analyser (klinisk kemi og 
hemostaseundersøgelser) af minkblod - og anvendelsesmuligheder (20 min) 
1730-1750 Mette Kragh Jensen (Kopenhagen Fur): Undersøgelser af vandkvalitet på minkfarme (20 
min) 
1750-1800 Afslutning 
 
Forfriskninger i pausen er sponsoret af NordVacc  -  Dato for næste seminar er 3. november 2015. 


