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J.nr. 2020-19700 

Den 25. oktober 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 151 (MOF alm. del) stillet 

22. oktober 2020 efter ønske fra Lise Bech (DF). 

Spørgsmål nr. 151 

” Vil ministeren redegøre for, hvorvidt det er muligt for Fødevarestyrelsen med dokumentation fra 

besøgsrapporter og køresedler at afvise, at de skulle have været årsag til at sprede smitten med 

COVID-19 på minkfarme? Hvor mange danske medarbejdere i Fødevarestyrelsen er testet positive? 

Hvor mange udenlandske medarbejdere, der er ansat i Fødevarestyrelsen – eventuelt midlertidigt eller 

via vikarbureauer - er testet positive, og hvor holdes de isoleret?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som kan oplyse følgende: 

 

”Fødevarestyrelsen har information om hvilke minkfarme, der har modtaget besøg fra 

Fødevarestyrelsen og hvilke medarbejdere fra styrelsen, som har besøgt de pågældende farme.  

Fødevarestyrelsen tager en lang række forholdsregler for at hindre smittespredning, når der arbejdes 

på minkfarme. Fødevarestyrelsens medarbejdere er blandt andet instrueret i at vaske sig grundigt og 

iføre sig sikkerhedsudstyr i forbindelse med besøg på minkfarme. 

 

Alle medarbejdere fra Fødevarestyrelsen, der besøger minkfarme, lader sig løbende teste. I skrivende 

stund er en enkelt medarbejder konstateret smittet med COVID-19. Den minkfarm, medarbejderen 

havde besøgt, er ikke efterfølgende konstateret smittet.  

 

Fødevarestyrelsen har talt med det vikarbureau, som styrelsen anvender til denne opgave. 

Vikarbureauet har i alt haft otte smittede, der isoleres på et hotel i Jammerbugt Kommune. Af disse er 

to ankommet til Danmark den 22. oktober 2020 og konstateret smittet ved ankomsten. Tre af de otte 

personer har tidligere været smittet, men er nu fritestet og er tilbage i arbejde. En enkelt person er 

derudover i karantæne på samme hotel, da denne person er nærkontakt til en smittet.” 
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