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Besvarelse vedr. 

 Risikovurdering af overlevelse af SARS-CoV-2 i husdyrgødning fra 
minkbesætninger, der er testet positive for SARS-CoV-2 

 

Bestilling 

Dette er en revideret version af tidligere fremsendt besvarelse, hvor der er tilføjet en kommentar om 
hvor høj/lav pH skal være for at inaktivere/dræbe SARS-CoV-2 

 
 

 

Svar 

 
• Det vurderes at være meget sandsynligt (90-50%), at der kan være infektiøst virus tilstede i gødning 

fra mink smittet med SARS-CoV-2. Det er dog ikke muligt, på baggrund af de tilgængelige 
oplysninger, at vurdere om indholdet af infektiøst virus er tilstrækkeligt højt til at SARS-CoV-2 kan 
spredes til mennesker eller dyr via gødning. 
 
Denne vurdering baseres på, at man i Nederlandene har fundet SARS-CoV-2 RNA i rektal-svabre fra 
smittede mink, dog i væsentlig mindre mængder end i svælg-prøver (Oreshkova et al., 2020). Der er 
desuden påvist viralt RNA ved RT-qPCR i gødningsprøver fra den positive minkfarm i Danmark. Der 
har dog, hverken i Danmark eller i Nederlandene (Arjan Stegeman, personlig kontakt), været påvist 
infektiøst virus i gødning. Ved eksperimentelle forsøg i fritter er der påvist levende virus ved dyrkning 
fra svælg-prøver, men ikke fra rektal-svabre (Shi et al., 2020). Da det er meget sandsynligt at gødning 
på farmene er kontamineret med aerosoler, støv og sekreter, kan det ikke udelukkes at der kan 
findes infektiøst virus i gødning. 
 

• Der er, så vidt vides, ikke færdiggjort forsøg med SARS-CoV-2s evne til at overleve i gødning. Tidligere 
forsøg med en anden corona-virus (Transmissible gastroenteritis virus, TGEV) har vist at virus kan 
overleve i gylle i >8 uger ved 5°C, mens virus er komplet inaktiveret efter 2 uger ved 20°C og efter 30 
min ved 55°C (Bøtner (bilag); Bøtner and Belsham, 2012) 
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• Overlevelse af SARS-CoV-2 i gødning påvirkes af temperatur (se ovenfor), samt af pH, UV-bestråling 
og udtørring. For SARS-CoV er det påvist at virus inaktiveres ved både højt pH (pH > 12) samt ved lavt 
pH  (pH < 3) (Darnell et al., 2004). Tilsvarende undersøgelser foreligger ikke pt. for SARS-CoV-2 men 
tilsvarende forhold må antages at gælde for SARS-CoV-2. 

 

• Ud fra ovenstående vurderes det at være meget sandsynligt (90-95%) at SARS-CoV-2 i gødning fra 
smittede mink vil inaktiveres ved hygiejnisering (70°C i 30 min).   

 

• Baseret på samme studie (Bøtner (bilag); Bøtner and Belsham, 2012) vurderes det desuden at være 
ekstremt sandsynligt (99-100%) at SARS-CoV-2 i gødning fra smittede mink vil inaktiveres ved 
bioforgasning på et biogasanlæg, der overholder kravene i bekendtgørelse nr. 574 af 29. maj 2018 
om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, § 6, stk. 2, bilag 1 A, 
som fastsætter følgende: Materialet neddeles til max 5 mm og udrådnes i termofil reaktortank i 
mindst 52 grader C i mindst 10 dage.  
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Bilag 1: Bøtner, A., 1990. Modelstudier vedrørende overlevelse af virus i gylle under traditionel opbevaring 

og under udrådning i biogasanlæg, Delprojekt, VET-BIO-1

 


