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Denne besvarelse er løbende blevet præciseret i henhold til opfølgende spørgsmål fra FVST 

Besvarelse vedr. 

Brug af værnemidler mv. i minkbesætninger til beskyttelse af mink mod smitte 
med COVID-19 

 

Bestilling 

 Kan de nuværende retningslinier for værnemidler og øvrige forholdsregler i minkbesætninger anvendes 
til at beskytte minkene mod smitte med COVID-19 fra mennesker?  
Bør der skelnes mellem typen af værnemidler og øvrige forholdsregler i mistænkte/smittede 
minkbesætninger i forhold til andre minkbesætninger?  
 
Sundhedsmyndighederne har differentierede anbefalinger til brug af værnemidler i minkbesætninger 
afhængig af om de er mistænkte/smittede eller ej. Disse kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coronavirus-og-mink.aspx  
  
Anbefalinger om værnemidler er primært baseret på beskyttelse af mennesker. FVST har fornylig spurgt 
sundhedsmyndighederne om der er grund til at ændre anbefalingerne, men på baggrund af 
screeningsresultaterne for COVID-19 i minkbesætninger, hvor der ikke blev fundet nogle positive 
besætninger, fastholder Sundhedsmyndighederne de nuværende anbefalinger.  
  
Fødevarestyrelsen overvejer at gøre brug af værnemidler obligatorisk i minkbesætninger 
  

 

Svar 

 Brug af værnemidler og forholdsregler i øvrigt har til formål at mindske risiko for spredning af SARS-
CoV-2. De anbefalede værnemidler og forholdsregler tager udgangspunkt i en vurdering af at de primære 
smitteveje er dråbe- og kontaktsmitte. Disse smitteveje vurderes til at være betydende mht. risiko for at 
mennesker smitter mink. 
I forbindelse med håndtering af mink er der konstateret SARS-CoV-2 i luftprøver i op til en afstand på 1 
meter fra minkbure. Dyrehold generelt er karakteriseret ved at dyr har tæt og konstant kontakt med 
strøelse, foder og fækalier, og derfor er det sandsynligt at støvsmitte kan være betydende mht. risiko for 
at mink smitter mennesker. 
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Det anbefales, at der fortsat anvendes værnemidler og forholdsregler for at forebygge smitte fra ansatte 
til mink på alle minkfarme. I minkbesætninger hvor der er mistænkt eller hvor der er konstateret SARS-
CoV-2 smitte, anvendes skærpede forholdsregler som tager højde for risiko for støvsmitte. 
 
Ad 1: En overordnet forudsætning er, at man ikke går ind i en stald, hvis man har symptomer på – eller er 
defineret som nær kontakt til en person med COVID-19. Følges disse forudsætninger samt at man 
anvender værnemidler som præciseret nedenfor vurderes, at de nuværende retningslinjer for 
værnemidler og øvrige forholdsregler i minkbesætninger beskytter minkene mod smitte med COVID-19 
fra mennesker    
 
Ad 2: Som anført i indledningen er der risiko for støvsmitte af SARS-CoV-2 ved håndtering af mink 
mistænkt for eller med bekræftet SARS-CoV-2. Jvf. Arbejdstilsynets At-vejledning, D.5.4, januar 2008 om 
Åndedrætsværn skal der anvendes åndedrætsværn af klasse P3 som har den største udskillelsesgrad. 
Derfor er der i nedenstående anført forskelle i typen af anbefalede værnemidler afhængig af om der er 
tale om besætninger hvor der ikke er mistænkt eller konstateret SARS-CoV-2, eller besætninger hvor der 
er mistænkt eller konstateret SARS-CoV-2. 
 
Detaljerede anbefalinger for værnemidler: 
 
For minkbesætninger hvor der ikke er mistænkt eller konstateret SARS-CoV-2 anbefales følgende for 
personer der har en funktion eller et formål med ophold i stalden: 
  
Personer skal før adgang til stalden 

* skifte til rent arbejdstøj (kedeldragt el.lign.) og rent fodtøj, 
* vaske hænderne med vand og sæbe og tørre i engangspapir-håndklæde og afslutte med 
hånddesinfektion.  
 

Personer skal i løbet af arbejdsdagen 
* Hoste og nyse i ærmet 
* Rengøre kontaktpunkter jævnligt 
* Vaske hænderne hyppigt med vand og sæbe og tørre i engangspapir-håndklæde fx 
mellem arbejdsopgaver og når du har brugt arbejdshandsker 
* Anvende kirurgisk maske ved håndtering af mink – dvs inden for en meters afstand af 
dyrene. 

 
Personer bør efter arbejde 

* Tage bad  
* Vaske arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vaske og desinficere fodtøj 

Personer skal efter arbejde 
* Vaske hænder med vand og sæbe, tørre i et engangspapir-håndklæde og afslutte med 
hånddesinfektion. 

 
For minkbesætninger hvor der er mistænkt eller konstateret SARS-CoV-2 anbefales samme 
forholdsregler men med følgende skærpelse: 
 
I stedet for kirurgisk maske anvendes FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller. 
Personer skal efter arbejde 
* Tage bad  
* Vaske arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vaske og desinficere fodtøj 
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Det bemærkes, at foranstående anbefaling er en skærpelse i forhold til nuværende anbefalinger angivet 
på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
 
Undgå at medbringe genstande i stalden fx mobiltelefoner, værktøj o.l. Hvis der medbringes 

genstande skal de desinficeres før og efter adgang til stalden. Mobiltelefoner kan anbringes i klar 

plast-pose som er tilsnøret under ophold i stald. Hunde og katte som færdes i staldområdet bør holdes 

indenfor staldområdet. Kæledyr må ikke have adgang til besætningsområdet. 

Herudover følges øvrige anbefalinger fra Sundhedsmyndigheder mht indikation for og hyppighed af test 
for COVID-19. 
 

 


