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Smittbekämpningsenheten

BESLUT

Dnr 6.3.17- 16939/2020

2021-01-15

Delg. kungörelse

Till den det berör

Uppdaterat beslut om isolering och restriktioner
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar om förbud att förflytta levande mink utan tillstånd från
Jordbruksverket och om isolering för samtliga anläggningar med mink.
I de isolerade anläggningarna gäller följande förbud och restriktioner:
1. Döda minkar får inte förflyttas ut från anläggningen utan tillstånd från
Jordbruksverket utom för destruktion eller provtagning.
2. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förhindra att minkar rymmer från
anläggningen.
3. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att minimera mängden skadedjur på
anläggningen.
4. Redskap, maskiner eller annan utrustning som förs mellan anläggningar ska saneras
och desinficeras innan de tas in i en ny anläggning.
5. Endast följande personer får gå in i anläggningen utan särskilt tillstånd av
Jordbruksverket:
a. personer som är nödvändiga för djurens skötsel,
b. veterinär eller annan personal utsedd av Jordbruksverket,
c. personer som utövar officiell tillsyn,
d. polis och räddningstjänst, och
e. personer som deltar i avlivnings- och pälsningsarbete.
6. Personer som befinner sig på anläggningen ska i möjligaste mån bära munskydd av
en modell utan utblåsventil.
7. Vid passage in i och ut från anläggningen ska händerna tvättas med tvål och vatten.
Därefter ska handsprit användas, som tillåts lufttorka.
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8. Kläder och skor ska bytas när man går in i och ut ur anläggningen, så att samma
kläder och skor inte används inne i anläggningen som utanför. Alternativt kan
skyddskläder och skyddsskor användas i anläggningen.
9. Personer som vistats i en minkbesättning som är konstaterat smittad med SARSCoV-2 får inte ha kontakt med andra minkar på 14 dagar, med undantag för de
personer som anges i punkten 5 b-d ovan, under förutsättning att lämpliga
smittskyddsåtgärder vidtas. För andra personer krävs särskilt tillstånd av
Jordbruksverket.
10. Hälsoläget i besättningen ska dokumenteras dagligen. Vid förhöjd dödlighet eller
andra tecken på sjukdom i besättningen ska Jordbruksverket underrättas, och minkar
ska provtas för SARS-CoV-2 enligt instruktioner från Jordbruksverket.
11. Personer som är konstaterat smittade med Covid-19 eller har symtom som kan bero
på Covid-19 ska så långt det är möjligt inte vistas i en minkanläggning.
Den som driver en isolerad anläggning ansvarar för att de som vistas på anläggningen är
medvetna om och följer ovanstående förbud och restriktioner.
Detta beslut ersätter Jordbruksverkets beslut från den 20 november 2020 med samma
diarienummer.
Beslutet gäller omedelbart och till och med den 20 april 2021 om inte Jordbruksverket
dessförinnan meddelar annat. Jordbruksverket kan komma att ändra beslutet om
omständigheterna förändras.
Beskrivning av ärendet
Flera minkbesättningar har testats positiva för SARS-CoV-2 vid den pågående
övervakningen. Arbetet med att reducera antalet minkar i Sverige pågår och är den enskilt
viktigaste åtgärden för att få ner smittrisken. Åtgärder måste därtill vidtas för att minimera
risken för smittöverföring mellan människa och mink i besättningarna, och för att minimera
moment som medför att minkar som inte har smittats riskerar att utsättas för smitta. Inför
beslutet har vi beaktat synpunkter från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),
Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.
Motivering
Av 7 § lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. och 6 § förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m. framgår att Jordbruksverket, för att förebygga och hindra
spridning av smittsamma djursjukdomar, får besluta om avlivning av djur, isolering av djur,
samt begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller produkter av
djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur och människor. I rubriken till
båda paragraferna framgår vidare att det gäller spridning av smitta och ämnen som kan skada
människors eller djurs hälsa. SARS-COV-2 är en sådan smitta.
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Erfarenheter från smitta på mink i bland annat Holland och Danmark visar att minkar är
mycket känsliga för SARS-CoV-2. Viruset cirkulerar nu bland den svenska befolkningen
och människor har visats utgöra en stor risk för introduktion av viruset i minkbesättningar.
Man har även sett att virus kan överföras från minkar till människor. Eftersom minkar i
Sverige har testats positiva vid den pågående övervakningen behöver Jordbruksverket vidta
åtgärder i form av förflyttningsförbud av mink och isolering av minkanläggningar för att
förebygga och hindra smittspridningen i landet. Samtliga åtgärder syftar alltså till intresset
att skydda människors och djurs hälsa och liv under den pågående pandemin. Av samma
anledning behöver isoleringen förenas med restriktioner.
Mot bakgrund av den fortsatt allvarliga situationen i samhället med Covid-19 samt att
provtagning visat att smittan också haft stor spridning hos mink behöver beslutet fortsätta att
gälla. Eftersom beslutet ska fortsätta gälla fram till den 20 april 2021, och det är av vikt att
officiell tillsyn och besök av veterinär kan utföras som planerat, möjliggör detta beslut
sådana kontroller och besök under förutsättning att lämpliga smittskyddsåtgärder vidtas.
Hur du överklagar
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska
vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva


vilket beslut du överklagar



hur du vill att beslutet ska ändras, och



varför du tycker att det ska ändras.

Du ska skriva till förvaltningsrätten, men skicka eller lämna överklagandet till:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se.
Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag som
du tagit del av beslutet.
Övriga upplysningar
Enligt 25 § lagen om provtagning på djur, m.m. gäller beslutet omedelbart, även om det
överklagas.
Det är avgörande att personer som vistas i besättningarna förhåller sig till samhällets
rekommendationer för att undvika att sprida smitta både under arbetet och vid sidan av
arbetet. Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer och allmänna råd om detta, se
folkhalsomyndigheten.se.
Arbetsmiljöverket ger rekommendationer om skydd vid arbete i smittade besättningar.
Myndigheten har inkommit med ett yttrande till Jordbruksverket om skyddsutrustning vid
skötsel, avlivning och pälsning av SARS-CoV-2-smittade minkar, dnr 6.1.17-17645/2020.
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I detta ärende har enhetschefen Lotta Hofverberg beslutat. Cecilia Davelid har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har även verksjuristen Louise Hulander deltagit.
Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till:
Länsstyrelserna (länsveterinären) i samtliga län
Statens veterinärmedicinska anstalt, Enheten för sjukdomskontroll och smittskydd
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