
RUTINEMÆSSIG OVERVÅGNING FOR COVID-19 I DØDE MINK 

Nu iværksætter Fødevarestyrelsen en landsdækkende overvågning, hvor du selv skal sørge for at udtage prøver af døde 

mink og sende dem ind til Statens Serum Institut (SSI). 

Hvilke og hvor ofte skal din besætning screenes? 

Alle aktive minkfarme skal indgå i overvågningen. Landets minkfarme er inddelt i tre grupper (1, 2 og 3) i henhold til 

minkgårdens postnummer. Hvilken uge, du skal sende prøver ind, fremgår af skemaet nedenfor. 

 Farmens beliggenhed Prøveuge 

Gruppe 1 Postnr. 7870 - 9982 Uge 30 og 33 

Gruppe 2 Postnr. 6950 - 7860 Uge 31 og 34 

Gruppe 3 Postnr. 3600 - 6940 Uge 32 og 35 

 

Der er indtil videre planlagt 2 indsendelser, hvorefter Fødevarestyrelsen evaluerer hvorvidt overvågningen skal fortsætte. 

Hvordan og af hvad skal du udtage materialet? 

Vejledning til prøveudtagning er vedlagt. Du skal udtage svaber af svælget af 5 nyligt døde mink. Det skal først og fremmest 

være voksne selvdøde mink eller mink, som er aflivet pga. sygdom, som du skal tage prøver af. Har du ikke 5 voksne mink i 

fryseren, må du tage hvalpe for resten. 

Prøverne skal:  

 Udtages af nyligt døde dyr fra fryseren (max. 3 uger gamle), som tøs op inden prøveudtagning, eller  

 Udtages af ferske nyligt døde dyr, som er døde inden for 7 dage før prøveudtagning, hvis du ikke lægger døde 

mink i fryseren. 

 Prøverne skal udtages samtidigt mandag, tirsdag, onsdag eller søndag. HUSK CHR-nr. på prøveglas. 

 Du skal sende prøverne samme dag som de udtages, så de er fremme indenfor 24 timer efter udtagning. 

Du skal indsende 5 prøver pr. gang. Hvis der i besætningen kun er 3 nye døde mink, skal der kun indsendes prøver fra de 

tre mink.  

Hvad gør du med de udtagne prøver? 

Dine prøver skal pakkes jf. den vedlagte vejledning. Prøven skal herefter pakkes i en passende yderemballage, som skal 

sikre prøven mod slag. Den ydre emballage skal være af tilstrækkelig styrke i forhold til kapacitet, vægt og 

anvendelsesformål, med mindst en flade der måler minimum 100 mm x 100 mm og mærket med en advarselsdiamant 

hvori der står "UN3373". Yderemballagen skal desuden være mærket med "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B". Ark til 

påklistring på kuverten/pakken er inkluderet i denne forsendelse. 

Du skal selv sørge for indsendelse til: 

STATENS SERUM INSTITUT (SSI) 

Veterinær Diagnostik 

PDC, bygning 85, stuen th 

Artillerivej 5 
2300 København S 

Ved hver indsendelse skal du huske at inkludere en SSI-rekvisitionsblanket, som udfyldes med diverse oplysninger og 
underskrives. Et antal af disse blanketter er vedlagt denne forsendelse. Rekvisitionsblanketten udfyldes elektronisk eller 
med blokbogstaver. Blanketten kan hentes via dette link, hvis du foretrækker at udfylde den elektronisk: 
www.vetssi.dk/blanket. Vi har vedlagt et udfyldt eksempel ved indsendelse af prøver fra 4 dyr, der viser hvilke oplysninger, 
som du skal huske at udfylde.  
Hvis prøverne sendes med andet end PostNord Quickpost, skal de være på SSI inden kl. 16 mandag-torsdag. 

Prøveresultater og spørgsmål 

SSIs resultater af dine prøver vil blive meddelt dig via mail, som du skal huske at skrive på indsendelsesblanketten.  

Hvis du har spørgsmål til selve overvågningen, så skal du henvende dig til Fødevarestyrelsen VeterinærNord tlf. 72275095, 

VeterinærSyd tlf. 30675970, VeterinærØst tlf. 72661809.  

Hvis du har spørgsmål til selve prøveudtagningen, så bør du kontakte din praktiserende dyrlæge. 

http://www.vetssi.dk/blanket

