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Fødevarestyrelsens anvisning om rengøring og desinfektion efter aflivning af 
COVID-19 smittede minkbesætninger 
 
Denne anvisning beskriver, hvordan der skal gennemføres rengøring og desinfektion efter 
aflivning af COVID-19 smittede minkbesætninger.  
 
Håndtering af husdyrgødning samt døde mink, pels mm. er beskrevet i separate anvisninger 
fra Fødevarestyrelsen. Du kan finde anvisningerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside her: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-
19/Aflivning_af_smittede_minkbesaetninger/Sider/default.aspx 
 
Du har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen, om selv at foretage rengøring og 
desinfektion af din ejendom.  
 
Du skal give besked til Fødevarestyrelsen om hvornår du forventer at starte på rengøringen 
og også når du er helt færdig med rengøring og desinfektion på din ejendom. Husk også at du 
skal udfylde aftalens bilag 1 ”Ejererklæring vedr. rengøring, desinfektion og håndtering af 
husdyrgødning” når du har afsluttet rengøringen og desinfektionen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning_af_smittede_minkbesaetninger/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning_af_smittede_minkbesaetninger/Sider/default.aspx


 

 

2 

 

Indhold 

Værnemidler ................................................................................. 3 

Rengøring og desinfektion ............................................................. 3 

Forberedelse og planlægning af forløbet ....................................... 3 

Du skal kontakte Fødevarestyrelsen .............................................. 4 

Forberedende rengøring af farmen: .............................................. 4 

Grundig rengøring ......................................................................... 5 

Iblødsætning og udlægning af sæbe ............................................... 5 

Vask med højtryksrenser ............................................................... 5 

Fremgangsmåde ved højtryksrensning .......................................... 6 

Rengøring af udstyr ........................................................................ 7 

Pelseri og lagerrum ....................................................................... 8 

Oftest konstaterede fejl og mangler ved rengøringen .................... 8 

Desinfektion .................................................................................. 9 

Holdbarhed af desinfektionsmidler.............................................. 10 

Oplysninger til brugerne - arbejdspladsanvisning ........................ 10 

Omgang med produkterne på arbejdspladsen .............................. 10 

Desinfektion af haller, bure og redekasser ................................... 11 

Desinfektion af vandingsanlæg ..................................................... 12 

Desinfektion af pelseri og lagerrum ............................................. 12 

Desinfektion af løst inventar ........................................................ 12 

Jorddesinfektion .......................................................................... 12 

Godkendelse af rengøring og desinfektion ................................... 13 
 

  



 

 

3 

Værnemidler 
Det er dit ansvar som ejer at sikre, at procedurerne samt instruktion i korrekt brug af 
værnemidler formidles til alle (medarbejdere, håndværkere mfl.), der skal have adgang til 
ejedommen. 
 
Du kan læse mere om brug af værnemidler i smittede besætninger på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside her: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-
19/Sider/Forholdsregler-og-v%C3%A6rnemidler.aspx 

 

Rengøring og desinfektion 
Rengøring og desinfektion af ejendommen inddeles i 4 faser: 

1. Forberedelse og planlægning af forløbet. 

2. Forberedende rengøring. 

3. Grundig rengøring. 

4. To gange desinfektion (med én dags mellemrum) 

Der skal anvendes godkendte midler til rengøring og desinfektion og midlerne skal 
anvendes efter forskrifterne knyttet hertil. Opmærksomheden henledes på at NaOH ikke må 
anvendes som desinfektionsmiddel, men alene kan anvendes til rengøring før desinfektion.  

Forberedelse og planlægning af forløbet  
Det er vigtigt, at du skaber overblik over opgaven med at rengøre og desinficere inden du går 
i gang med det praktiske. For din egen skyld bør du gennemgå hele din ejendom og 
udarbejde en plan over hele indsatsen. Planen bør som minimum indeholde følgende: 

1. Identifikation af forurenede bygninger, udstyr og arealer, dvs. bygninger og områder, 

hvor dyrene har opholdt sig, maskiner, materialer og produktionsudstyr, herunder 

blandt andet bure, redekasser, haller, transportkasser, udstillingsfælder, æde- og 

drikkekar, foder- og vandingsanlæg, halm/strøelse, husdyrgødning, 

ventilationsanlæg, afløbsforhold, lagerfaciliteter samt øvrige omgivelser og andre 

genstande, der kan være påført smitstof. Med forurenet menes, at der kan være risiko 

for forekomst af COVID-19.  

2. Vurdering af bygninger, udstyr og anlæg med henblik på rengøring eller kassation. 

3. Fjernelse, behandling og bortskaffelse af risikomateriale, dvs. spildevand, gødning, 

strøelse, foder, pels m.v. 

4. Nedtagning af kassabelt materiale til afbrænding eller deponi efter materialet er 

rengjort. 

5. Planlægge rækkefølge for rengøring af bygninger, udstyr, anlæg og udendørsarealer. 

6. Overveje hvilke rengørings- og desinfektionsmidler, der skal anvendes og grundig 

orientering i deres præcise anvendelse. 

7. Opdeling af ejendommen i hhv. ren og uren område (se punkt 1). Med dette menes, at 

du skal overveje, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage tøjskift, vask, støvlebad 

mm., sådan at du hele tiden har fokus på ikke at flytte urenheder og smitsstoffer fra 

de urene områder til de rene områder.   

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Sider/Forholdsregler-og-v%C3%A6rnemidler.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Sider/Forholdsregler-og-v%C3%A6rnemidler.aspx
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Du skal kontakte Fødevarestyrelsen 
Både før du starter rengøringen og når du er færdig med både rengøring og desinfektion. 
 

Du skal kontakte Fødevarestyrelsen før du starter rengøringen og oplyse en startdato. Vær 
også opmærksom på at Fødevarestyrelsen skal godkende rengøring og desinfektion, når den 
er helt afsluttet. Du skal derfor kontakte Fødevarestyrelsen når arbejdet er afsluttet, sådan at 
vi kan aftale en dag, hvor Fødevarestyrelsen kommer ud på din ejendom og gennemgår og 
godkender rengøring og desinfektion. Der kan først udbetales kompensation for din indsats 
efter, at du har fået en skriftlig godkendelse af rengøring og desinfektion fra 
Fødevarestyrelsen. 
 
Derudover kan du altid kontakte Fødevarestyrelsen, hvis du undervejs i processen bliver i 
tvivl om, hvordan du skal gribe opgaven med at rengøre og desinficere an. 
 
Fødevarestyrelsen vil også kunne kontakte dig undervejs i forløbet for at få en status på 
rengøring og desinfektion på din ejendom. 
 

Forberedende rengøring af farmen: 
 Skrab gylle-renderne rene for fastsiddende gødning på kanterne. 

 Afmonter ’katte’ fra gylle-render. 

 Fjern alle løse genstande f.eks. halmband, fælder, handsker, kort, afmærkninger, 

fluesnor m.m. 
 Tøm halm ud af redekasserne. Brugt halm skal håndteres efter Fødevarestyrelsens 

anvisninger om husdyrgødning. 

 Riv efter sådan at så meget halm som muligt er fjernet, inden rengøringen går 

i gang. 
 

Rengøringens vigtigste formål er at fjerne alt fastsiddende snavs. Det gøres ved iblødsætning 
efterfulgt af vask og af skylning. Rengøringen skal være afsluttet inden der foretages 
desinfektion. Formålet med desinfektionen er at uskadeliggøre eventuelt smitstof, som stadig 
er tilbage i farmen. 
 
Alt materiel (inventar osv.) skal rengøres og desinficeres. Vær også opmærksom på, at 
kasserede ting skal rengøres for uld, halm, foder-og gødningsrester og materiellet skal 
desinficeres, inden de forlader ejendommen. 
Ubrugelige bure skal sendes til skrotning (efter rengøring og desinfektion). Kasserede 
redekasser og gamle spær kan evt. afbrændes, hvis det er tilladt. Bortskaffelse af 
asbestholdige tagplader skal ske i henhold til de gældende regler. Forespørg hos Kommunens 
Tekniske forvaltning. 
 
Græsset mellem hallerne skal slås og rives sammen. Det skal behandles på samme måde som 
gødning og spildhalm. Se mere i anvisningen om håndtering af husdyrgødning her: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mink%20og%2
0coronavirus/FVST_anvisninger_haandtering_husdyrgodning_aftale_med_besaetningejer
_selv_afliver_smittede_besaetninger.pdf 
 
Forberedelsen starter med skrabning af gødningsrester på kanterne af gylle-renderne. 
Derefter fjernes alle flytbare ting, som f.eks. kort, afmærkninger, handsker, fælder, fluesnor 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mink%20og%20coronavirus/FVST_anvisninger_haandtering_husdyrgodning_aftale_med_besaetningejer_selv_afliver_smittede_besaetninger.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mink%20og%20coronavirus/FVST_anvisninger_haandtering_husdyrgodning_aftale_med_besaetningejer_selv_afliver_smittede_besaetninger.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Mink%20og%20coronavirus/FVST_anvisninger_haandtering_husdyrgodning_aftale_med_besaetningejer_selv_afliver_smittede_besaetninger.pdf
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m.m. Molérsten, træklodser og lignende materiale, der har været anvendt som redeindsats, 
bør kasseres, da de ikke kan rengøres effektivt. 
Herefter tømmes alle redekasser og bure for halm, gødningsrester og rør m.v. Redehalm og 
den halm, som i forvejen ligger på jorden mellem burene, rives sammen på gangene. Efter 
udkørsel af halm rives efter, for at få fjernet så meget halm som muligt, inden vasken 
påbegyndes. I farme med meget uld kan det være hensigtsmæssigt at svide ulden af med en 
gasbrænder inden den efterfølgende iblødsætning. 
Husk rengøring og desinfektion af farmens øvrige faciliteter, dvs. værksted, kantine, 
opholdsrum, lagerrum, pelseri, fryser/fryserrum m.v., såfremt du har vurderet at disse steder 
kan være forurenede. 

Grundig rengøring 
En forudsætning for at opnå en tilfredsstillende virkning af den afsluttende desinfektion er, 

at mængden af snavs nedbringes til det lavest mulige niveau. Ved den afsluttende vask må 

der ikke være ”synligt” snavs tilbage. 

 

Iblødsætning og udlægning af sæbe 
Vasken starter med iblødsætning/grovskylning af det antal fag, man forventer at kunne nå at 

vaske helt færdige. Man starter med at sætte hallerne i blød (grovspule) med en lang lanse på 

højtryksrenseren. Umiddelbart derefter udlægges en fedtopløsende sæbe på burene. Sæben 

kan udlægges vha. en sæbedispenser, der monteres på højtryksrenseren. Det er vigtigt at 

bemærke, at de forskellige sæber har forskellig virkningstid, nogle kan kun sidde i 30 min., 

inden de skal skylles af, andre kan sidde i op til 2 timer. Sørg for at få vasket af inden for den 

pågældende virkningstid. Hvis sæberne sidder for længe og tørrer ind inden afvaskning, 

danner de sammen med det tilbageværende snavs et fast lag, som klæber til overfladerne. 

Laget kan være meget vanskeligt at fjerne ved den efterfølgende vask. Hvis temperaturen 

nærmer sig frysepunktet, kan sæberne være vanskelige at arbejde med. I så fald må man 

vaske uden brug af sæbe. 

 

Vask med højtryksrenser 
Udstyr 

Det er vigtigt på forhånd at sikre sig, at man har det rigtige udstyr til rådighed. 

Mest velegnet til formålet er en hedvandsrenser, evt. en kombination af en koldvands- renser 

og en separat vandopvarmer, en såkaldt ”hotbox”. Hedvandsrensning kræver mindre 

vasketid end koldtvandsrensning, og forårsager derfor generelt mindre skader på træværket 

end en koldtvandsrensning. Desuden er hedvandsrenseren behageligst at arbejde med, især 

når vejret er koldt.  

Der skal anvendes både korte og lange lancer med turbodyser. Til specielle vaskeopgaver kan 

det blive nødvendigt selv at lade fremstille sine egne spulerør. Turbodyserne letter opgaven, 

men skal være af god kvalitet, og der anbefales turbodyser med keramisk hoved, fordi de har 

længst levetid. Tøv ikke med at udskifte turbodyserne, brug af slidte dyser giver et ikke-

optimalt resultat og bevirker desuden mere slitage på inventaret. 
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Skal renseren anvendes til udlægning af iblødsætningsmiddel og/eller til udbringning af 

desinfektionsmiddel af haller og inventar, skal den være forsynet med kemi-/doserings-

udstyr. 

For at få det bedste resultat er det vigtigt, at der bruges rigeligt vand. Der findes mange typer 

højtryksrensere, hvorfor der ved valg af højtryksrenser skal lægges særlig vægt på, hvor 

meget vand renseren anvender pr. minut, og ikke alene trykket som den giver. Ligeså vigtigt 

er det at anvende dyser som er afstemt til rensere. De fleste bruger ca. 20-30 l i min. 

Arbejdes der med flere højtryksrenser på samme tid, kan det være et problem at skaffe 

tilstrækkeligt vand. Her kan der være behov for at have buffertanke med ekstra vand. 

 

Fremgangsmåde ved højtryksrensning 
Den optimale vandtemperatur er 40˚. For at opnå det bedste resultat skal vasken foregå 

systematisk, så alle sektioner vaskes ens og intet bliver glemt. Det er også muligt at vaske 

med koldt vand. Vasken forløber nemmere ved brug af sæber, det skal dog bemærkes, at brug 

af sæber ikke er muligt, når temperaturen nærmer sig frysepunktet, for her sætter sæben sig 

som en hinde på fladerne og vanskeliggør vasken. 

 

Følgende fremgangsmåde kan anbefales: 

 Vasken påbegyndes med spuling af hele buret udefra. Start med gylle-renden, der 

først vaskes ned på den inderste side og derefter på den yderste side. Spul i gylle-

rendens længderetning i stedet for på tværs, så undgår man at få spulet jord op på 

renderne. Vær ligeledes opmærksom på, at der ikke spules ind i samlingerne på 

renderne. Herefter spules bagtråd, skillerumstråd (det du kan nå udefra) og hylden 

grundigt. Så spules undertråden og hulbrættet incl. hulringen udefra. Vær omhyggelig 

med den øverste del af hulbrættet, som kan være et vanskeligt sted at nå. Det er 

vigtigt at huske overkanten af hulringen, for her sidder i reglen et tykt fedtlag. 

 Bagsiden af kortbrættet spules også rent i dette trin. Til sidst vaskes bagsiden af 

spærbenene og lægterne. På nogle haller er afstanden mellem bagkanten af 

 burene og taget så lille, at kortbrættet ikke kan rengøres udefra, men må rengøres 

indefra med en kort lanse. 

 Rengør nu gavl og undersiden af taget, inden den egentlig vask indefra går i gang. 

 Gå ind i hallerne og vask fra fodergangen. Man starter igen med iblødsætning og 

udlægning af sæbe. Indefra vaskes typisk 1 fag færdigt af gangen. Man starter med at 

grov-vaske ruserne, der er fastgjort i forlågens lukkegreb på begge sider; man vasker 

ned langs forlågen og redekasse udefra. Man går herefter på hug og tager træværk og 

gylle-render indefra. Herefter vasker man i redekassen, dernæst mellemtråd og 

overtråd. Derefter ruserne, der efterfølgende kan lægges op på burene. Husk at 

ruserne skal vaskes både inde- og udefra. Til sidst spules forlågerne, husk kanterne og 

hjørnerne, samt fodertråden. 

 Redekassen rengøres bedst med en kort lanse. Inden rengøringen skal bundlågen i 

redekassen lukkes. Man skal være omhyggelig med at få spulet hele hulringen og 

redekassens indersider – ofte kniber det med den side, der vender ud mod 

fodergangen, samt bundlågen nede fra. 
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 Burets bundtråd, skillerumstråd og toptråd spules fra fodergangen. Husk at få vasket 

fodertråden grundigt fra begge sidder. Vær specielt omhyggelig, hvor fodertråden er 

hæftet til kanttråden. 

 Vasken afsluttes med afskylning udefra for at fjerne opsprøjt. 

Haller med mørke pladeskillerum, og redekasser fremstillet af mørkt træ (”vognplader”), er i 

reglen lette at vaske; men når mørke overflader bliver våde, bliver snavset usynligt. Her er en 

systematisk fremgangsmåde ved rengøringen derfor meget vigtig. 

Når hele rengøringen er afsluttet, efterkontrolleres alle hulringe, specielt deres øverste del. 

En stålbørste eller en grydesvamp med varmt sæbevand er velegnet til fjernelse af 

tilbageværende snavs. 

Når rengøringen af en hal er færdig, er det vigtigt at få revet hele jordbunden i hallen, før den 

tørrer, fordi det så er lettest at få det nedvaskede snavs fjernet. 

 

Lukkede haller: 

I lukkede haller starter man med at skylle taget ned indefra. Rygningsnet i toppen rengøres 

for uld. Herefter vasker man i stil med de to-rækkede haller, man skal bare huske at vaske 

bagsiden af rækkerne i 3 rækker, inden man starter med at vaske forsiden. Vær altid to 

rækker foran med at vaske bagsider, så du undgår at få sprøjtet snavset frem og tilbage på 

burene. 

 

Rengøring af udstyr 
 

Hvalpenet: 

Hvalpenet skal efter afbankning af det værste skidt sættes i blød inden den egentlige 

rengøring. Efter iblødsætningen kan de højtryksrenses. 

 

Rede-indsatser, sluser, læskærme og halmbånd: 

Rede-indsatser, sluser og læskærme skal ligeledes iblødsættes – bedst i et kar – inden den 

egentlige rengøring. Efter iblødsætningen kan de højtryksrenses. Halmbånd sættes i blød og 

vaskes efterfølgende. 

 

Maskiner, fælder og andre driftsredskaber: 

Alle redskaber, der anvendes i den daglige drift, skal gøres grundigt rene. Det er vigtigt at få 

indsamlet de løse effekter fra en hal, før den vaskes. 

 

Fodermaskine og fodersilo 

Der skal foretages en grundig rengøring af både den indvendige og den udvendige side af 

fodermaskine og fodersilo med et fedtopløsende middel. Vær specielt opmærksom på 

fodersiloens top og bundlem.  
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Pelseri og lagerrum  
Dette er relevant hvis du vurderer, at disse områder kan være forurenede. 
 
Før selve rengøringen skal der ske en grundig oprydning af rummene. Alt udstyr og materiel, 
som ikke længere er anvendeligt kasseres efter rengøring og desinfektion. 
Rengøringen startes derefter i samme retning, som ”flowet” af dyr i pelseriet foregår. Vask 
med højtryksrenser i selve pelseriet er ofte ikke mulig, fordi der ikke findes afløb i disse rum. 
Evt. kan vaskbare emner flyttes til vask uden for rummet. 
 

Generelt om tromler 
Tromler skal tømmes og afvaskes. Det er vigtigt at overveje, hvordan hver enkelt tromle skal 
afvaskes, da ikke alle tromler tåler vask med vand. Den nemmeste løsning vil oftest være 
skrabning med en spatel, feje med stiv børste suppleret med støvsugning. 
 

Rum til tromling og opbevaring af kroppe 
Fortromlingen af kroppe sker oftest i en separat rum, f.eks. en gammel lade, med tilknytning 
til pelseriet. Alt grej, det være sig aflivningsvogn, hyldevogne, transportbånd, fryse- og 
kølerum m.m., skal rengøres grundigt. Gulve og vægge rengøres. Spindelvæv og støv under 
loftet skal vaskes ned. 
 

Flå- og skraberum 
Maskiner, containere til kroppe og fedt, transportbånd, rør til fedtsug og andet materiel 
rengøres grundig. Vægge, gulv og loft rengøres. 
 

Tanerum 
Maskinerne rengøres nænsomt. Taner vaskes nemmest med en højtryksrenser evt. ved at 
tage dem op enkeltvis, vaske dem og flytte dem fra en kasse til en anden. Ved at stille vognen 
på skrå efter vask, kan overskydende vand og savsmuld støvsuges op igennem hullet til 
blæseren med en såkaldt ”vådstøvsuger”. Vægge og loft rengøres. Gulvet vaskes. 
 

Tørre- og lagerrum til skind 
Vægge og loft støvsuges, og gulvene vaskes. 
 

Lagerrum og værksted 
Alt indhold i lagerrummet, dvs. farmmateriel og maskiner, rengøres grundigt. Det samme 
gælder rummets vægge, loft og gulv. Handsker, ketchere og andet farmudstyr, som ikke lader 
sig rengøre, kasseres.  
 
Værkstedet ryddes op. Ubrugt materiel kasseres og alt værktøj rengøres. 
Kasseret materiel mv. rengøres og desinficeres inden bortskaffelse. 
 
Mandskabsrum 
Der foretages en grundig oprydning og rengøring og desinfektion af frokostrum, toilet og 
badefaciliteter. 
 

Oftest konstaterede fejl og mangler ved rengøringen 
 Rengøringen har været grebet an på usystematisk måde. 



 

 

9 

 Der har ikke været anvendt sæbe, og der sidder derfor rester af snavs tilbage. Ofte vil 

redekasserne bære præg heraf, idet træværket er flosset. 

 Der har været indsæbet for store områder til, at de kunne vaskes inden for den 

anbefalede periode efter i blødsætningen (1-2 timer). Når man kommer for sent, når 

sæben sammen med snavset et danne en sej hinde, som er vanskelig at fjerne ved 

vasken. 

 Mangelfuld rengøring af den øverste del af hulringene. 

 Mangelfuld rengøring af ruser - de skal spules både indefra og udefra. 

 Bundlågerne i redekasserne er ikke spulet nedenfra. 

 Mangelfuld rengøring af hulbrædtet udefra. 

 Manglende rengøring af bagsiden af kortbrættet. 

 Manglende rengøring af skillerumstråden, hvor den støder sammen med redekassen. 

 Manglende rengøring af det lodrette udluftningsnet i kippen af lukkede haller. 

 Manglende rengøring af den side af redekasserne, som vender mod fodergang, 
specielt hvor der anvendes redekasser fremstillet af sort ”vognplade”. 

 Manglende rengøring/spuling indefra af undersiden af gødningsrender, bæringer og 

stolpeben. 

 Manglende rengøring under de lister, som er monteret i redekasserne. 

 Mangelfuld rengøring af underside af vandslanger. 

 Manglende afskylning af opsprøjt efter rengøring. 

 

Desinfektion 
Ved desinfektion forstås, at miljøer, overflader, redskaber mv. underkastes en behandling, 
som fjerner eller uskadeliggør sygdomsfremkaldende smittekim i et sådant omfang, at dyr og 
mennesker ikke pådrager sig infektion ved kontakt med det desinficerede. Dette kan kun 
opnås, hvis det emne, som skal desinficeres, forud er grundigt rengjort. For alt materiel 
gælder som tommelfingerregel, at alt synligt snavs skal være fjernet. Husk enhver rengøring 
skal efterfølges af desinfektion. 
 
Desinfektionsmidler på det danske marked skal overholde den Europæiske lovgivning om 
biocider: Biocidforordning nr. 528/2012. Kun aktivstoffer, der indgår i EU’s revurderings-
program, må bruges i desinfektions produkter. En fortegnelse over disse stoffer findes i Bilag 
II, Del 1, til forordning nr. 1062/2014. Indtil EU har vurderet alle aktivstoffer, vil en del 
biocidprodukter ikke være omfattet af godkendelsespligten. Det afhænger af, om aktivstoffet i 
produktet er godkendt, afvist eller under vurdering. Det er ikke muligt at sige på forhånd, 
præcist hvornår EU godkender eller afviser bestemte aktivstoffer i de relevante produkttyper, 
og derfor bliver produkterne til desinfektion påvirket af reglerne i forskellige tempi. Hvis 
man som besætningsejer gerne vil sikre sig, at det desinfektionsprodukt man bruger er lovligt 
at sælge eller anvende, kan man bede producenten om et ansøgnings nummer (R4BP 
sagsnummer) eller et godkendelsesnummer (registreringsnummer). Hvis man ønsker det, 
kan Miljøstyrelsen være behjælpelig med at slå op, om produktet er lovligt. Hvis ingen at de 
to nævnte numre kan oplyses af producenten, kan Miljøstyrelsen kontaktes for information 
om, hvorvidt produktet stadig er lovligt.   
Desinfektionsprodukter skal altid anvendes efter brugsanvisningen på produktet. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1062&rid=1
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Holdbarhed af desinfektionsmidler 
Holdbarheden af koncentrerede opløsninger er for de almindeligt anvendte 
desinfektionsmidler god, når de opbevares køligt, mørkt og i lufttætte beholdere. 
Holdbarheden er angivet på originalemballagen. Brugsopløsninger, dvs. brugsklare 
opløsninger af desinfektionsmidler, har derimod ofte en kort holdbarhedstid, også selv om de 
ikke er forurenede. Der skal derfor altid anvendes frisk fremstillede brugsopløsninger.Husk 
altid at: 

 følge brugsanvisningen! 

 man skal udvise den grad af omhyggelighed og tage sig den tid, som korrekt udførelse 

af desinfektion af en minkfarm nu engang kræver. 
 

Oplysninger til brugerne - arbejdspladsanvisning   
Ud fra leverandørbrugsanvisningen skal der laves en arbejds- pladsbrugsanvisning, som både 
beskriver de overordnede ting, som er nævnt i leverandørbrugsanvisningen og anviser, 
hvordan man i praksis skal håndtere produktet i forbindelse med de arbejdsopgaver, som 
skal udføres det pågældende sted. 
Alle, der skal arbejde med produkterne, skal være fortrolige med brugsanvisningerne! 
 

Omgang med produkterne på arbejdspladsen 
Når der benyttes flere forskellige kemikalier kan følgende retningslinjer anbefales: 

 Sørg for, at alle brugsanvisninger er tilgængelige, fx ved at de følger produkterne. 

 Sørg for, at der er etiketter på alle dunke og flasker - også brugsopløsningerne. Det er 

især vigtigt, når man har produkter, det er direkte farligt at blande eller anvende 

umiddelbart efter hinanden - fx klorprodukter og syre. Generelt må man aldrig blande 

kemikalier med mindre, de er direkte fremstillet dertil. 

 Opbevar produkter, der ikke tåler sammenblanding, i adskilte rum eller skabe, og 

adskilt fra produkter med et helt andet anvendelsesområde. 

 Lav aldrig brugsopløsningerne stærkere end angivet på brugsanvisningen. Det er 

sikkert, at man udsætter sig selv for større risiko men ikke sikkert, resultatet bliver 

bedre. 

 Husk at produkt, arbejdsopgave og metode skal passe sammen. 

 

Yderligere oplysninger om sikkerhed mv. i forbindelse med brug af kemikalier kan findes på 
Arbejdstilsynets hjemmeside: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/saadan-
haandterer-i-kemikalier-i-arbejdsmiljoeet/ 
 
Foretag aldrig desinfektion uden forudgående grundig rengøring. Når flydende 
desinfektionsmidler skal udspredes, bør det altid foregå ved almindeligt vandværkstryk. 
 
Læs altid brugsanvisningen for et desinfektionsmiddel grundigt igennem, før det anvendes og 
følg instrukserne. Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med udførelsen af 
desinfektionen:  

 Det er meget vigtigt, at overholde den virkningstid, der er angivet på 

desinfektionsmidlerne, sådan at den korrekte effekt opnås. 

 Der skal foretages desinfektion 2 gange (med én dags mellemrum). 

 

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/saadan-haandterer-i-kemikalier-i-arbejdsmiljoeet/
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/kemi/saadan-haandterer-i-kemikalier-i-arbejdsmiljoeet/
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Du skal være opmærksom på at skrive ned undervejs i forløbet, sådan at du kan udfylde Bilag 
1 ”Ejer-erklæring vedr. rengøring, desinfektion og håndtering af husdyrgødning” efter endt 
rengøring og desinfektion. Her nedenfor er skemaet fra Bilag 1, sådan at du kan se, hvad det 
er vigtigt at skrive ned i forbindelse med udførelsen af arbejdet: 
 

 
 
I ovenstående skema skal du i kolonnerne ”1. dato udendørstemperatur” og ”2. dato 
udendørstemperatur” notere henholdsvis datoen for første og anden desinfektion og samtidig 
skrive udendørstemperaturen på de to pågældende datoer.  
 
Du skal også huske at gemme tom emballage samt kopi af fakturaer på brugt 
desinfektionsmiddel og rengøringsmidler og lign., sådan at dette kan fremvises for 
Fødevarestyrelsen. 
 

Desinfektion af haller, bure og redekasser 
Der findes mange producenter af egnede produkter, men der er kun få egnede 
virkningsstoffer. Der er to hovedtyper af produkter, der kan bruges: oxyderende midler og 
glutaraldehyd. For begge midler forudsætter acceptabel desinficerende effekt, at 
temperaturen i omgivelserne er mindst 5˚. 
 
Den simpleste måde at udbringe brugsopløsningen på, er ved hjælp af en rygsprøjte. Det er 
endvidere en mulighed at anvende en højtryksrenser, der kan arbejde med lavt tryk, og som 
har monteret doseringsudstyr. Hvis trykket er for højt på højtryksrenseren, vil man få et 
meget stort spild og der vil tillige blive dannet en aerosol. 
 
Endelig findes der specialbyggede trailer-sprøjter, som kan spændes efter fodermaskine eller 
minilæsser. 
 
Der findes et rigt udvalg af produkter indeholdende oxyderende midler og glutaraldehyd på 
markedet. Husk at følge anbefalingerne i brugsanvisningen. Der skal anvendes minimum 0,5 
liter brugsopløsning pr kvadratmeter hal. 
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Vær opmærksom på, at de oxyderende midler virker korroderende og derfor skal afskylles. 
Dette kan i reglen foretages efter 1 time, dog noget afhængigt af temperaturen, se 
brugsanvisningen. 
 
Tågedesinfektion kan udføres i lukkede haller og i andre lukkede rum. Dette kræver 
specialudstyr. 
 

Desinfektion af vandingsanlæg 
Til desinfektion af vandingsanlæg kan anvendes Natriumhypoklorit eller et oxyderende 
middel, efter de forskrifter, der er anført på produkterne. 

Desinfektion af pelseri og lagerrum  
Dette er relevant hvis du vurderer, at disse områder kan være forurenede. 
 
Da en stor del af det udstyr, som befinder sig i et pelseri, ikke kan tåle vand, er de 
desinfektionsmetoder, som anvendes i hallerne, ikke anvendelige. Endvidere er det 
vanskeligt at få desinficeret alle redskaber og hjørner. I lukkede lokaler kan man anvende 
tågedesinfektion Til tågeforstøvningen anvendes et dertil egnet tågeforstøvningsapparat (en 
tågekanon), som kan lave en fint fordelt tåge. Tågedesinfektion kan udføres som koldtåge, 
dvs. temperaturer under 80 grader, eller som varmtåge. I begge tilfælde kan man tilsætte et 
drivmiddel, fx propylenglykol. Drivmidlet får tågen til at hænge længere tid i luften, hvilket 
giver tågen længere tid til at trænge ind i sprækker og hulrum. Man kan bruge oxyderende 
midler til tågedesinfektion. Husk afskylning af maskiner efterfølgende. 

Desinfektion af løst inventar 
Hvalpenet, rede-indsatser, læskærme, drikkeskåle, taner, fælder, vægte, sluser, ruser mv. 
desinficeres mest bekvemt ved dypning i et kar med desinfektionsmiddel – glutaraldehyd 
eller et oxyderende middel. 

Jorddesinfektion 
Der skal udspredes desinfektionsmiddel på jorden i hallerne og på gangene. Det er vigtigt at 
huske de tilgrænsende udenoms arealer, hvor man færdes, samt arealet på og omkring 
gødningspladsen og gylletanken. 
Der anvendes hydratkalk til denne desinfektion. Den nemmeste og mest effektive måde at få 
det spredt ud på er at anvende en lifthængt centrifugalspreder til traktor, eller en lille 
centrifugalspreder på hjul til efterspænding af minilæsser eller fodermaskine. 
 

Hydratkalk og brændt kalk skal anvendes jf. forskrifterne fra producenten. Faxe Kalk er 
eneste forhandler i Danmark der lovligt må sælge hydratkalk og brændt kalk ifølge 
Biocidforordningen. De produkter, som forhandles af Faxe Kalk, kan dog også lovligt købes 
hos underleverandører, der køber produkterne direkte fra Faxe Kalk. 
 
Når desinfektion af hele farmen og jorden i hele farmområdet er overstået, kan det anbefales 
at udlægge et lag nyt sand under burene; men det er vigtigt, at desinfektionsmidlerne bliver 
direkte lagt på den ”gamle” jord. 
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Godkendelse af rengøring og desinfektion 
Når du er helt færdig med at rengøre og desinficere på din ejendom skal du kontakte 
Fødevarestyrelsen for at aftale et tidspunkt for gennemgang og godkendelse af rengøring og 
desinfektion. Først derefter starter processen for at få udbetalt kompensation for din indsats. 
I forbindelse med godkendelsen skal du udfylde Bilag 1 ”Ejer-erklæring vedr. rengøring, 
desinfektion og håndtering af husdyrgødning”. Bilaget finder du i den skriftlige aftale, som du 
har indgået med Fødevarestyrelsen. 
 

 


