Informationsbrev till pälsdjursnäringen
Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 påvisat hos mink i Nederländerna
Det nederländska jordbruksministeriet rapporterade den 26 april att det nya coronaviruset
SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 på människa påvisats i två minkfarmer. Rapporten
beskriver ökad dödlighet, symptom från magtarmsystem och luftvägar och även
lunginflammation hos djur på de drabbade farmerna. Sjukdom hos mink föregicks av
misstänkt covid-19 hos personal och/eller djurägare och smittspridningen antas ha skett från
människa till djur. Enligt de nederländska myndigheterna bedöms inte de smittade
minkfarmerna utgöra någon ytterligare risk för folkhälsan. Försiktighetsåtgärder för att
begränsa eventuell smittspridning har dock vidtagits, inklusive förflyttningsstopp för djur och
gödsel från gårdarna. Dessutom har man stängt omkringliggande allmänna gång- och
cykelbanor. Fortsatta utredningar kommer att genomföras för att ge utökad kunskap om
sjukdomsepidemiologi och smittspridning hos mink.

Hur ska svenska minkproducenter förhålla sig till covid-19?
Ett antal rapporter tyder på att katt och iller, och nu också mink, är mer känsliga för det nya
coronaviruset än andra djur. Smittan kan överföras från människa till djur under vissa
omständigheter, och smittade djur kan utveckla sjukdom i varierande grad. Risken för sådan
smittöverföring är sannolikt högst i samband med nära kontakt mellan människor med
symptom på sjukdom, om än lindriga sådana, och djuren i fråga. Smittspridning till svenska
minkar bedöms därför bäst kunna förebyggas genom att personal som arbetar med djuren och
som har symptom på förkylning eller influensa stannar hemma och på så sätt undviker kontakt
med djuren, dvs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessutom bör normala
hygienrutiner som handtvätt med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur som alltid
följas (se mer information i Jordbruksverkets föreskrift K112, länk längst ned i dokumentet).
Vid ökad sjuklighet hos mink, inklusive symptom från magtarmsystem och luftvägar
tillsammans med eventuell ökat dödlighet och som förknippas med misstanke om covid-19
hos personal eller djurägare bör kontakt med veterinär tas omedelbart. Beslut om eventuell
vidare utredning och provtagning görs i varje enskilt fall i samråd mellan ansvarig veterinär
och experter på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Trots ovannämnda situation anser Jordbruksverket och SVA att SARS-CoV-2/covid-19
främst är en folkhälsofråga, att den pågående pandemin drivs av smittspridning mellan
människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.

Har du funderingar kring hur du ska skydda dig och andra för vidare smittspridning vid
hantering av ett misstänkt eller konstaterat SARS-CoV-2-smittat djur, se Arbetsmiljöverkets
hemsida.
Åtgärder för att motverka smittspridning av SARS-CoV-2 hos människor i övrigt hänvisas till
Folkhälsomyndigheten.
För mer information, och om du har ytterligare frågor - se länkar nedan.
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