
Brev til alle minkavlere i Danmark 

 

Kære minkavler 

Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen 

foregår hurtigst muligt. 

Vi har stor forståelse for jeres situation, som er forfærdelig for erhvervet, både besætningsejere, medarbejdere, 

familier og følgeerhverv. 

I denne mail kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har:  

 en minkfarm i syv nordjyske kommuner 

 en smittet minkfarm 

 en rask minkfarm inden for zonerne 

 en minkfarm uden for zonerne 

 

Aflivning af mink i syv nordjyske kommuner 

Aflivningen af alle mink skal være overstået mandag den 9. november 2020 kl. 23.59 i kommunerne Hjørring, 

Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø. Du skal derfor begynde på aflivningen 

af besætningen hurtigst muligt. Du må gerne gå i gang uden en aftale med Fødevarestyrelsen. 

Når du selv afliver dine mink, kan du gå i gang uden, at der er en myndighedsperson tilstede. Du skal være særlig 

opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. 

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, 

når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

Hvis der ikke er containerkapacitet, skal du lægge dine mink på burene, fast underlag eller på presenning. Døde dyr 

på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan 

komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. 

Ekstra bonus for hurtig aflivning 

Er du færdig med aflivningerne mandag den 9. november kl. 23.59 opnår du en ekstraordinær bonus på 10 kr./mink. 

De 10 kr./mink ligger ud over den allerede aftalte tempobonus på 20 kr./mink. Denne forhøjede bonus gives for den 

ekstra hastighed i forhold til aflivning. Når du er færdig med at aflive din besætning, skal du melde det ind til 

myndighederne på nedenstående telefonnumre. 

Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du 

ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink. Men de farme, der er aflivet af myndighederne inden mandag den 9. 

november kl. 23.59, vil modtage den ekstraordinære bonus på 10 kr./mink.  

Smittede minkfarme uden for Nordjylland 

Du skal hurtigst muligt indgå en aftale om aflivning af dine egne mink med Fødevarestyrelsen. Vi kontakter dig for at 

lave en aftale om optælling. Så snart optællingen er på plads, kan du aflive dine egne mink. Myndighederne skaffer 

containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da 

den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

MEN hvis du har container kapacitet eller selv kan skaffe container kapacitet kan du aflive dine mink, også selv om 

besætningen ikke er talt op, eller aftale er indgået. Dette har vi gjort for ikke at forsinke aflivningen. Du skal ringe på 
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de nedenstående telefonnumre, når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved 

afhentning. Når vi kontakter dig bedes du oplyse at du har påbegyndt aflivning. 

[Dette afsnit opdateres: Der er i øjeblikket udfordringer med container kapacitet, og myndighederne arbejder på 

højtryk for at skaffe kapaciteten. Hvis du ikke har containeropbevaring selv, kan du først begynde aflivning efter 

aftale med Fødevarestyrelsen]. 

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. 

Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020.  

Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. 

Bonus for hurtig aflivning 

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter 

startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020). Hvis besætningen er smittet efter den 6. november 2020, 

afhænger de 10 dage af, hvornår du har lavet en aftale med Fødevarestyrelsen. 

Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen. Når myndighederne afliver dine mink, vil du 

ikke modtage tempobonus på 20 kr./mink.  

Rengøring og desinfektion 

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af 

den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.  

Læs mere på Aflivning og rengøring af smittede minkbesætninger 

Raske minkfarme i zonerne uden for Nordjylland 

Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på 

aflivning af besætningen hurtigst muligt. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Vi kontakter dig for at 

indgå en aftale om optælling af dine mink.  

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. 

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. Du skal ringe på de nedenstående telefonnumre, 

når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

Hvis vi ikke kan skaffe containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. 

Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der 

ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. 

Bonus for hurtig aflivning 

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter 

startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020).  

Rengøring og desinfektion 

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning. 

 

https://admin.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning_af_smittede_minkbesaetninger/Sider/default.aspx
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Minkfarme uden for zonerne 

Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på 

aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der 

undslipper og løber ud i naturen. 

Optælling - du må gerne gå i gang  

Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Myndighederne skal ikke være tilstede 

ved opstart. Det skal være muligt at tælle levende mink. For de kroppe der er sendt til pelseri, skal en følgeseddel 

kunne oplyse, hvor mange mink, der er sendt. Myndighederne ringer til dig i løbet af de kommende dage for at lave 

en aftale om optælling. 

Du skal selv bestille container. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere. 

Bonus for hurtig aflivning 

Du får 20 kr. i tempo-bonus pr. mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest den 16. november (10 dage efter 

startdatoen, som tæller fra den 6. november 2020).  

Læs mere i FAQ for aflivning af mink uden for zonerne 

Rengøring og desinfektion 

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning. 

Erstatning for aflivning af mink uden for zonerne 

Når du afliver uden for zonerne, får du driftstabserstatning, men du får ikke erstatning for dyrenes værdi, da 

skindene afsættes på markedsvilkår. Beregningen af erstatning er under udarbejdelse, men modsvarer den 

erstatning som findes for driftstabet på avlsdyr i ikke-smittede besætninger inden for zonerne.  

Du kan også læse indholdet af denne mail på Aflivning for alle minkavlere. 

 

Kontakt til Myndighederne: 

Nordjylland: 9630 1448 

Midt- og Vestjylland: 2933 4427 

Sønderjylland og Fyn: 8656 1440 

Sjælland og øerne: 5572 3518 + 5577 5533 lok. 7010 

 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Larsen  

Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/FAQ-til-minkbesaetninger-uden-for-zonerne/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Aflivning-for-alle-minkavlere/Sider/default.aspx

