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Fødevarestyrelsens anvisninger til ejere af COVID-19 smittede minkbesætninger, der har indgået aftale med Fødevarestyrelsen, og i den forbindelse selv håndterer husdyrgødning
Du har indgået en af følgende aftaler med Fødevarestyrelsen
-

Aftale om betaling for udførelse af aflivning af egne mink samt
rengøring og desinfektion af minkgård i forbindelse med COVID-19

-

Aftale om betaling for udførelse af rengøring og desinfektion af
egen minkgård i forbindelse med Covid-19

Aftalen indebærer, at du selv skal håndtere husdyrgødningen i din
minkbesætning, der er konstateret smittet med COVID-19.
Hvad er husdyrgødning?
Husdyrgødning omfatter alle ekskrementer og urin fra pelsdyrene i din besætning både i fast og flydende form. Rester af strøelse, som har været i kontakt med dyrene (spildhalm) er således også omfattet.
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at husdyrgødning ikke omfatter døde
dyr og foder. Du må derfor ikke blande rester af foder eller døde dyr i gylletanken. Hvis det fejlagtigt er sket, bliver det ekstra besværligt at håndtere og
bortskaffe blandingen, så der ikke er nogen risiko for spredning af COVID-19.
Kalkning af husdyrgødning
Husdyrgødningen må under ingen omstændigheder bringes direkte ud på
landbrugsjord, uden det har undergået en kalkning, som sikrer, at der ikke er
risiko for at sprede COVID-19.
Kalkning i gylletanke
Gylletanken behandles med kalk på en måde, der sikrer, at pH er mindst 12 i
mindst 1 time i alt materialet i tanken.
Du skal kunne dokumentere, at der er opnået pH på mindst 12 i alt materialet
i mindst 1 time. Det kan for eksempel være i form af faktura for kalken, samt
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pH strips, som forelægges Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrol af
håndteringen.
Herefter kan gyllen bringes direkte ud på marker eller behandles i biogasanlæg. Der er ikke krav om at gyllen skal hygiejniseres i biogasanlægget, når gyllen er kalket.
Markstakke
Markstakken placeres et hensigtsmæssigt sted på din matrikel.
Fast husdyrgødning skal behandles med kalk i en markstak, således at tilstrækkeligt læsket kalk eller hydratkalk fordeles i markstakken inden den tildækkes og henstår i mindst 3 måneder.
Efter mindst 3 måneder kan gødningen bringes direkte ud på landbrugsjord
eller behandles i biogasanlæg. Der er ikke krav om at gyllen skal hygiejniseres
i biogasanlægget, når gyllen er kalket.
Du skal kunne dokumentere, at markstakken er kalket. Det kan for eksempel
være i form af faktura for kalken, samt pH strips, som forelægges Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrol af håndteringen.
Derudover skal du kunne dokumentere over for Fødevarestyrelsen, at alt materialet i en markstak har henstået i mindst 3 måneder, inden det udbringes
på landbrugsjord.
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