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Vejledning om rådgivningsbesøg i minkfarme i perioden fra 14. oktober 

2020 til og med 1. marts 2021 

Vejledningen er rettet til praktiserende dyrlæger med sundhedsrådgivningsaftaler i 

minkfarme og til ejere af og ansvarlige for minkfarme omfattet af reglerne om obli-

gatorisk sundhedsrådgivning. 

Fødevarestyrelsen har med dispensation af 14. oktober 20201 dispenseret fra kravene 

i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme2 om gennemfø-

relse af de to fysiske rådgivningsbesøg i henholdsvis perioden 1. september til 31. ok-

tober 2020 og i perioden 1. december 2020 til 1. marts 20213. For sommerfarme di-

spenseres der fra rådgivningsbesøget, som skal gennemføres i perioden 1. september 

til 31. oktober 20204.  

Dispensationen omfatter alle minkfarme med obligatorisk sundhedsrådgivningsaf-

tale. Der skal således ikke ansøges om dispensation. Dispensationen gælder til og 

med 1. marts 2021. 

Dispensationen fra de fysiske rådgivningsbesøg er meddelt for at mindske smitte-

spredning af COVID-19 i og mellem minkfarme. 

De obligatoriske fysiske rådgivningsbesøg skal undgås til og med 1. marts 2021. 

Til erstatning for det enkelte fysiske rådgivningsbesøg skal der afholdes mindst en te-

lefonkonsultation mellem besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige. Der skal 

således gennemføres mindst en telefonkonsultation i perioden 1. september til 31. ok-

tober 2020, såfremt rådgivningsbesøget ikke allerede er gennemført, og mindst en te-

lefonkonsultation i perioden 1. december 2020 til 1. marts 2021. For sommerfarme 

skal der, såfremt rådgivningsbesøget ikke allerede er gennemført, gennemføres 

mindst en telefonkonsultation senest 31. oktober 2020. 

Hver telefonkonsultation skal mindst omfatte de emner/punkter, der er anført i bilag 

2 i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme5.  

For det 4. årlige rådgivningsbesøg (for sommerfarme det 2. årlige rådgivningsbesøg) i 

perioden 1. september til 31. oktober 2020 drejer det sig om emnerne under punk-

terne 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. 

                                                           
1 Fødevarestyrelsens dispensation af 14. oktober 2020 fra krav om gennemførelse af fysiske rådgivningsbe-
søg i minkfarme med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale til og med 1. marts 2021  

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

3 Jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 

4Jf.  § 14 i bekendtgørelse nr. 1650 af 18.december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 

5 Jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 



De telefoniske konsultationer skal, såfremt det er teknisk muligt, suppleres med vi-

deooptagelser, hvor dyrlægen guider besætningsejeren rundt i besætningen. Besæt-

ningsejeren skal, når der er behov herfor, foretage obduktion af døde eller aflivede 

dyr efter dyrlægens instruktion.  

Dyrlægen skal fortsat udfærdige en skriftlig besøgsrapport6 og inden 8 dage efter 

konsultationen sende rapporten i underskrevet stand til den ansvarlige for besætnin-

gen. 

Kravene i bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme fraviges 

kun i det omfang, det fremgår af Fødevarestyrelsens dispensation. 

Ordineringsperioden for ordinering af lægemidler til behandling af eksisterende be-

sætningsdiagnoser forlænges frem til og med 1. marts 2021. Dette sker ved en æn-

dring7 af § 26 i dyrlægebekendtgørelsen8. Ændringen gælder fra 14. oktober 2020 til 

og med 1. marts 2021. Det skal bemærkes, at for lægemidler, der er ordineret inden 

14. august 2020, er ordineringsperioden udløbet. I disse situationer er det derfor 

nødvendigt af aflægge et fysisk besøg i besætningen med henblik på ny ordinering, 

hvis der opstår behov for lægemidler. 

Der tillades som hidtil supplerende ordinering af lægemidler til behandling af besæt-

ningsdiagnoser på baggrund af en telefonkonsultation. Oprettelse af nye besætnings-

diagnoser kræver fortsat et fysisk rådgivningsbesøg. 

Ordinering til behandling af sygdom, for hvilken der ikke er oprettet en besætnings-

diagnose, må fortsat kun ske i tilslutning til et fysisk dyrlægebesøg i besætningen. 

 

Nyttige links: 

Fødevarestyrelsens dispensation af 14. oktober 2020 fra krav om gennemførelse af 

fysiske rådgivningsbesøg i minkfarme med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale til 

og med 1. marts 2021: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dispensa-

tion_SRA_mink_COVID-19_14.10.2020.pdf  

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme: https://www.rets-

information.dk/eli/lta/2018/1650 

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, ordinering og udlevering af lægemidler til 

dyr (dyrlægebekendtgørelsen): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1227  

Bekendtgørelse nr. 1472 af 12. oktober 2020 om ændring af bekendtgørelse om dyr-

lægers anvendelse, ordinering og udlevering af lægemidler til dyr: https://www.rets-

information.dk/eli/lta/2020/1472  

Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr: https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2020/1172.  

 

                                                           
6 Jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2018 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme 

7 Bekendtgørelse nr. 1472 af 12. oktober 2020 om ændring af bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, 
ordinering og udlevering af lægemidler til dyr  

8 Bekendtgørelse nr. 1227 af 19.11.2019 om dyrlægers anvendelse, ordinering og udlevering af lægemidler 
til dyr (dyrlægebekendtgørelsen) 
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