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Kære Mogens Jensen! 

 

Den Danske Dyrlægeforening har med glæde konstateret, at ministeren mener, at der fortsat skal 

være minkavl i Danmark, og vi vil gerne medvirke til at finde holdbare løsninger så folkesundheden 

sikres, og erhvervet ikke lider unødig overlast.  

 

Den Danske Dyrlægeforening støtter Fødevarestyrelsens nedslagningsstrategi på minkområdet 

samtidig med, at vores viden om Covid-19 hos mink stiger. Vi vil derfor foreslå ministeren, at 

minkbesætninger, som er inficerede for et stykke tid siden, undlades at blive nedslået, men i stedet 

fritestes efter den metode, som tidligere var muligt jf. lovgivningen. Dette vil give nogle fordele: 

 

• Antallet af nødvendige nedslagninger falder 

• Avlsdyr, som udtages fra disse besætninger, vil med meget stor sandsynlighed være immune 

for Covid-19, og vil derfor veterinærfagligt være de perfekte dyr at have til den fortsatte 

minkproduktion 

• Fødevarestyrelsen koncentrerer kræfterne omkring at finde eventuelt nye smittede og 

nedslagning af de nyligt fundne besætninger, hvorved Styrelsens begrænsede ressourcer 

anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Covid-19 smitte ser ud til at udvikle sig meget hurtigt i en minkbesætning, således at der inden for de 

første uger må formodes at være en massiv udledning af virus. Denne udledning er dårligt belyst, da 

smittede besætninger som regel først identificeres, når de svære kliniske symptomer melder sig hos 

et mindre antal dyr, og den akutte fase med megen virusudskillelse er overstået. Således er næsten 

alle mink som regel antistofpositive i blodprøver, når besætningerne første gang konstateres 

smittede, og de opnår hurtigt en flokimmunitet.  

 

Ud fra et veterinærfagligt og folkesundhedsmæssigt aspekt mener Den Danske Dyrlægeforening 

derfor, at det vigtigste må være at identificere de nysmittede besætninger så hurtigt som muligt og at 

prioritere nedslagning af disse. Derfor vil vi anbefale ministeren at skrue op for overvågningen af 

usmittede besætninger både i og udenfor zonerne. 

 

Af hensyn til minkproduktionens fortsatte overlevelse mener Den Danske Dyrlægeforening ud fra et 

veterinærfagligt synspunkt, at bevarelse af immune avlsdyr er vigtigt, samt at udvikling af en vaccine 

mod Covid-19 hos mink bør prioriteres højt. Vi finder det i øvrigt vigtigt, at der fortsat afsættes 

betydelige ressourcer til at afklare smittevejene, så de rigtige værktøjer tages i brug, når Covid-19 

skal bekæmpes i minkbesætningerne. 

 

Foreningens medlemmer har både ekspertise og vilje til at medvirke i strategier, der har målsætning 

om at redde dansk minkproduktion. Vi værdsætter den åbne og samarbejdende ånd, der har været i 

vores dialog med myndighederne. Fødevarestyrelsens medarbejdere har leveret et overmenneskeligt 

stykke arbejde, og såvel dyrlæger som Fødevarestyrelsens øvrige korps fortjener stor ros. 



 

 

Dertil står de praktiserende dyrlæger, med dagligt arbejde i minkbesætninger, klar til at hjælpe i 

overvågnings- og udredningsopgaverne og finde veje, der kan hjælpe både folke- og minksundheden.  

 

Den Danske Dyrlægeforening håber med dette brev at få justeret strategien i forhold til 

bekæmpelsen af Covid-19 hos mink, idet vi ser med stor bekymring på den nuværende udvikling. Vi 

stiller gerne op til en uddybende drøftelse, hvor vi kan uddybe vore synspunkter og erfaringer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Hanne Knude Palshof 

Formand 
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