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 Krisestaben 

J.nr. 2020-14-81-03477 

Dato: 10-12-2020 

Fødevarestyrelsens anvisninger til ejere af COVID-19 smit-
tede minkbesætninger, der har indgået aftale med Fødeva-
restyrelsen, og i den forbindelse selv håndterer døde mink og 
pels i smittede besætninger  

Du har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen, om betaling for udførelse af 
aflivning af egne mink samt rengøring og desinfektion af minkgård i forbin-
delse med COVID-19. 

Aftalen indebærer, at du selv skal håndtere selvdøde dyr, aflivede mink, ube-
handlet pels og færdigbehandlet pels i din minkbesætning, der er konstateret 
smittet med COVID-19. 

Mink der aflives på baggrund af aftalen, skal håndteres som beskrevet i ”Føde-

varestyrelsens anvisninger for minkavlers aflivning af covid-19 smittede minkbe-

sætninger ved anvendelse af kulilte (CO) eller kuldioxid (CO2) i aflivningskasse 

samt opbevaring og afhentning af aflivede mink”. 

Mink mv. der er aflivet eller døde før aftalen blev indgået skal håndteres efter neden-

stående retningslinjer.  

Mink der er selvdøde eller aflivet efter det tidspunkt hvor der op-
stod mistanke og efterfølgende konstateret smitte 

 Døde mink 

 Mink, der er selvdøde eller aflivet efter det tidspunkt hvor der opstod 
mistanke og efterfølgende konstateret smittet, skal bortskaffes til 
DAKA som ”COVID-19 mink”.  

 Ved afhentning af ”COVID-19-mink” benytter DAKA smitteforebyg-
gende foranstaltninger med henblik på at undgå spredning af COVID-
19.  

 Disse mink må ikke pelses. 
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Mink der er selvdøde eller aflivet før det tidspunkt hvor der opstod 
mistanke og efterfølgende konstateret smitte 

Skæringsdato: Alle minkbesætninger har skullet deltage i et overvågnings-
program for COVID-19. Din besætning forventes at være rask, hvis overvåg-
ningsprøver fra dette program er negative for COVID-19. Den dato de seneste 
negative overvågningsprøver er modtaget i laboratoriet, inden mistanken op-
stod, regnes for det tidspunkt, hvor besætningen med stor sandsynlighed sta-
dig var rask.   

Døde mink 

Mink der er døde før skæringsdatoen kan pelses, hvis de har været opbevaret, 
så de kan adskilles fra mink, der er døde efter skæringsdatoen og på en sådan 
måde, så der ikke er eller har været risiko for, at smitte kan overføres til pel-
sen. 

Mink der er døde efter skæringsdatoen skal bortskaffes og kan efter aftale 
med Fødevarestyrelsen sendes til DAKA. 

 
Pels der ikke er færdigbehandlet 
Pels, der er produceret før skæringsdatoen, kan sendes til videre behandling, 
hvis den har været opbevaret, så der ikke er eller har været risiko for, at 
smitte kan overføres til pelsen.  

 
Vær opmærksom på, at pelsen kommer fra et område med restriktioner, og 
det kan få indflydelse på omsætning af de færdige skind.  

Pels, der er produceret efter skæringsdatoen, skal bortskaffes og kan efter af-
tale med Fødevarestyrelsen sendes til DAKA. 

 
Færdigbehandlet pels som har nået slutpunkt 
Færdigbehandlet pels, der er produceret før skæringsdatoen, kan omsættes. 
Opbevaringen skal ske under forhold, som udelukker risiko for smittespred-
ning til pelsen.  
 

Vær opmærksom på, at pelsen kommer fra områder med restriktioner, og det 
kan få indflydelse på omsætning af de færdige skind.  

Færdigbehandlet pels, der er produceret efter skæringsdatoen, skal bortskaf-
fes og kan efter aftale med Fødevarestyrelsen sendes til DAKA. 

 

 


