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Fødevarestyrelsens anvisning til opbevaring og afhentning af aflivede mink 
fra smittede farme 
 

 De aflivede mink må max. fylde 2/3 af containeren. Containeren skal være 

lækagesikker, og kunne lukkes eller overdækkes. 

 

 Når containeren er fyldt 2/3 op skal en person i besætningen oversprøjte de 

aflivede mink med desinfektionsmiddel inden der trækkes presenning over. 

 

 Containeren må kun anvendes til aflivede mink. Den er ikke til andet affald 

som f.eks. handsker, dragter og mundbind. 

 

 Når containeren er ved at være halvt fyldt, skal du aftale tidspunkt for 

afhentning og/eller ombytning med en tom container på tlf.: 30445003. 

 

 Døde mink med pels svulmer voldsomt op efter, at de er aflivet. Derfor er det 

yderst vigtigt, at afhentning aftales, så transport kan ske hurtigst muligt efter, 

at du har fyldt containeren. Transportørerne må ikke køre med overfyldte 

containere. Hvis en container konstateres overfyldt ved afhentning, skal den 

omlæsses. Der vil være ekstra udgifter forbundet med en omlæsning. 

 

 Efter at presenningen er sat på, eller containerne er lukket, skal en person i 

besætningen oversprøjte container og presenning med desinfektionsmiddel. 

Er containeren beskidt skal denne vaskes inden desinfektion. 

 

 Ved afhentning af den fyldte container skal en person i besætningen, 

desinficere containeren igen, samt desinficere hjulene på lastbilen, der henter 

containeren. Er hjulene beskidte skal disse vaskes inden desinfektion. 

 

 En person oversprøjter såvel container som lastbilens hjul med 

desinfektionsmiddel efter containeren er trukket på bilen. Så vidt muligt skal 

containerens bund oversprøjtes mens containeren trækkes op. 

 

 Som udgangspunkt må chaufføren, der henter containeren ikke forlade sit 

køretøj, men skal blive i bilen. Dersom han/hun er nødsaget til at gå ud, skal 

han/hun bære overtræksdragt og støvleovertræk samt maske. Overtræksdragt, 

støvleovertræk og maske efterlades på stedet, når chaufføren går tilbage i 
bilen. 


