
 

                                                                                                            J.nr.: 2020-15-31-00196 

                                                                                                            Dato: 14. oktober 2020 

Til  

- dyrlæger med sundhedsrådgivningsaftale i minkfarme 

- ejere af minkfarme med sundhedsrådgivningsaftale og 

- ansvarlige for minkfarme med sundhedsrådgivningsaftale 

 

Dispensation fra krav om gennemførelse af fysiske rådgivningsbesøg i minkfarme med ob-

ligatorisk sundhedsrådgivningsaftale til og med 1. marts 2021 

Fødevarestyrelsen dispenserer hermed fra kravet om fysisk gennemførelse af to af de fire 

årlige rådgivningsbesøg i minkfarme, jf. § 13 i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsråd-

givning i minkfarme1. Der dispenseres fra de to rådgivningsbesøg, som skal gennemføres i 

henholdsvis perioden 1. september til 31. oktober 2020, begge dage inklusive, og i perioden 

1. december 2020 til 1. marts 2021, begge dage inklusive. For sommerfarme dispenseres der 

fra rådgivningsbesøget, som skal gennemføres i perioden 1. september til 31. oktober 2020, 

begge dage inklusive, jf. § 14 i bekendtgørelsen. 

Dispensationen omfatter alle minkfarme med sundhedsrådgivningsaftale, jf. bekendtgørelse 

om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme. Dispensationen gælder til og med 1. marts 

2021. 

Besætningsdyrlægen og den ansvarlige for besætningen skal iagttage følgende:  

 Til erstatning for det enkelte fysiske rådgivningsbesøg skal der gennemføres mindst 
en telefonkonsultation mellem besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige.  
 

 En telefonkonsultation, der erstatter et fysisk rådgivningsbesøg, skal mindst om-
fatte de emner/punkter, der er anført i bilag 2 i bekendtgørelsen, jf. § 17, med sær-
ligt fokus på smittebeskyttelse. For det 4. årlige rådgivningsbesøg (for sommer-
farme det 2. årlige rådgivningsbesøg) i perioden 1. september til 31. oktober 2020 
drejer det sig om emnerne under punkterne A, B og F sammenholdt med punkt G i 
bilag 2. For rådgivningsbesøget i perioden 1. december 2020 til 1. marts 2021 drejer 
det sig om emnerne under punkterne A, B og C sammenholdt med punkt G i bilag 2. 
 

 De telefoniske konsultationer, der erstatter fysiske rådgivningsbesøg, skal, når det 
er teknisk muligt, suppleres med videooptagelser.  

 

 Kravene i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme finder i 
øvrigt uændret anvendelse.  

 
Fødevarestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde dispensationen. 

 

Med venlig hilsen 

Fødevarestyrelsen 

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 


