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Besvarelse vedr. 

Opdatering af retningslinjer for brug af værnemidler i minkbesætninger på 
baggrund af yderligere oplysninger om værnemidler 

 

Bestilling 

 Beskrivelse af bestilling (opgaveformulering, formål, afgrænsning) 
På baggrund af udviklingen i COVID-19-smitte i minkbesætninger, pågår der en kontinuerlig justering 
og opdatering af retningslinjerne for brug af værnemidler i henholdsvis smittede, mistænkte og raske 
minkbesætninger. Fødevarestyrelsen skal på den baggrund høre, om der er behov for en opdatering af 
nuværende retningslinjer for brug af værnemidler og ønsker samtidigt følgende afklaret:  
 

1. Der ønskes en vurdering af de nuværende retningslinjer for værnemidler og øvrige 
forholdsregler i minkbesætninger og hvorvidt, de stadig er de mest effektive til at beskytte 
minkene mod smitte med COVID-19 fra mennesker?  

 
2. Der ønskes en vurdering af, hvilke forholdsregler der er de mest effektive til at hindre 

smittespredning fra en minkfarm-ejer smittet med covid-19 til mink i de tilfælde, hvor ejeren 
er nødsaget til at opholde sig i en ikke-smittet minkfarm? Kan der suppleres med andre 
værnemidler end i de hidtidige retningslinier? I så fald med hvilke værnemidler? 

 
Baggrund/kontekst for bestilling (hvorfor, til brug for hvad) 
Ad 1) I en besvarelse fra den 17. juli svarer DK-VET vedr. retningslinjer for værnemidler og øvrige 
forholdsregler, der anvendes i minkbesætninger til at beskytte minkene mod smitte med COVID-19 fra 
mennesker, at følger man de angivne forudsætninger, samt anvender man værnemidler som præciseret 
vurderes det, at de nuværende (tidligere DK Vet besvarelse) retningslinjer for værnemidler og øvrige 
forholdsregler i minkbesætninger beskytter minkene mod smitte med COVID-19 fra mennesker.  
DK-VET skriver videre, at der i minkbesætninger, hvor der ikke er mistænkt eller konstateret SARS-CoV-2 
anbefales følgende: Personer skal anvende kirurgisk maske ved håndtering af mink – dvs., inden for en 
meters afstand af dyrene. 
I en besvarelse fra den 18. september, svarer DK-VET, at brugen af de godkendte mundbind er påvist at 
reducere risikoen for menneske-til-menneske virus transmission. Effektiviteten kan dog afhænge af 
varigheden og tætheden af kontakten, for effektiviteten af disse midler er ikke 100%. Ved langvarig og 
tæt kontakt er der risiko for, at virus spredes fra smittede personer til mink. 
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På den baggrund vil Fødevarestyrelsen gerne vide om der er grundlag for ændring af retningslinjerne for 
brug af værnemidler til at øge effektiviteten i forhold til at hindre smitte med COVID-19 fra mennesker til 
mink?  
Ad 2) I besvarelsen fra den 17. juli svarer DK-VET vedr. retningslinjer for værnemidler og øvrige 
forholdsregler, der anvendes i minkbesætninger til at beskytte minkene mod smitte med COVID-19 fra 
mennesker, at 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. 
FVST er blevet bekendt med, at ejerne af minkfarmene har udfordringer med at finde personale til at 
vikariere, hvis ejeren eller medarbejdere er blevet smittet med Covid-19. De oplever at retningslinjen om 
at undlade at komme i besætningen, hvis man er smittet er svær at overholde, da det vil kræve 
ansættelse af personale i nogle tilfælde. 
På den baggrund ønsker Fødevarestyrelsen en vurdering af, forholdsregler der er de mest effektive til at 
hindre smittespredning fra en minkfarm-ejer smittet med covid-19 til mink i de tilfælde, hvor ejeren er 
nødsaget til at opholde sig i en ikke-smittet minkfarm? Kan der suppleres med andre værnemidler end i 
de hidtidige retningslinier? I så fald med hvilke værnemidler? 
 

 

Svar 

Ad 1) Værnemidler er tekniske midler som på hver deres måde skaber en barriere mellem virus og 
personer. Brug af værnemidler kan reducere risikoen for spredning af smitte. Effekten af at bruge 
værnemidler afhænger dog ikke kun af det enkelte værnemiddels tekniske specifikationer, men effekten 
er afgørende afhængig af, om værnemidlet bruges korrekt, i de korrekte situationer samt at bruger har 
et indgående kendskab til, hvordan værnemidlet bruges. 
Korrekt brug af værnemidler skal suppleres med  øvrige anbefalinger i form af hyppig håndvask og 
hånddesinfektion, ren arbejdsdragt/fodtøj, holde afstand samt rengøring af redskaber o.l. som anvendes 
af flere personer. 
 
Vores anbefaling i forhold til forebyggelse af smitte via mennesker ind i en minkfarm er derfor uændret i 
forhold til de anbefalinger som er angivet på Fødevarestyrelsens hjemmeside per 20. juli 2020:    

 Gå ikke ind i besætningen, hvis du har symptomer på Covid-19, eller hvis du har været sammen 
med personer, der er konstateret smittet. 

 Begræns personkredsen, der kommer i besætningen 
 
Før adgang til besætningsområde 

 Skift til rent arbejdstøj og rent fodtøj. 

 Vask hænderne med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. Afslut med 
hånddesinfektion. Undlad fingerringe, armbåndsure o.l. 
 

I løbet af arbejdsdagen 

 Host og nys i ærmet. 

 Rengør kontaktpunkter jævnligt. 

 Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. 

 Husk at bruge håndcreme jævnligt når du vasker dine hænder ofte. 

 Anvende kirurgisk maske ved håndtering af mink – dvs. inden for en meters afstand af dyrene. 

 Aftalt med dine kollegaer, hvordan arbejdet udføres, så man kan holde afstand 
 

Efter arbejde 



 

Side 3 af 3 

 Vask hænder med vand og sæbe, tør i et engangspapir håndklæde og afslut med 
hånddesinfektion.  

 Det anbefales at tage bad efter endt arbejde. 

 Det anbefales at vaske arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vask og desinficer fodtøj. 
 

Øvrige forholdsregler 

 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 
plastpose som er tilsnøret under ophold i stald. 

 Hunde og katte (der ikke holdes i hjemmet) og som færdes i staldområdet bør holdes inden for 
staldområdet. 

 Familiedyr (dyr der holdes i hjemmet) må ikke have adgang til besætningsområdet. 
 
Ad 2) Brug af værnemidler kan reducere risiko for spredning af smitte, men der kan ikke forventes en 
fuldstændig fjernelse ophævelse af risiko, da brugen af værnemidler hænger sammen med adfærd hos 
bærer af værnemidler. Det kan derfor under ingen omstændigheder anbefales, at smittede personer har 
kontakt med raske mink, når formålet med brug af værnemidler er at undgå smitte. I forbindelse med at 
en smittet person påtager værnemidler er det meget sandsynligt at værnemidlerne bliver forurenet med 
virus, og dermed vil effektiviteten af  værnemidler være meget lav.   
 

 


