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Tiltag til inddæmning af 
smitte med minkvarianter i 
Holstebro og Ringkøbing-
Skjern Kommuner 

For at reducere smitteudviklingen i relation til minkvarianter bliver der 
iværksat en række lokale tiltag i hhv. Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kom-
muner, hvor der er fundet høj forekomst af smitte i mennesker med relation 
til minkfarme og/eller pelserier. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyn-
dighederne, anbefaler, at der iværksættes særlige tiltag i forhold til test, se-
kventering, kontaktopsporing, selvisolation mv.   

 

 På baggrund af nye data fra sundhedsmyndighederne for smittespredning, sekventering mv. har Ind-

satsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderet situationen. Indsatsgruppen hæfter sig 

særligt ved, at: 

 

- I Region Midtjylland er det i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner, at flest personer 

med tilknytning til minkproduktion er blevet smittet med COVID-19. 

- I Region Midtjylland er henholdsvis 47 tilfælde (26%) og 48 tilfælde (27%) ud af i alt 180 

tilfælde af COVID-19 hos personer med tilknytning til minkproduktion indtil videre forekom-

met i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 

- Resultater af sekventeringen i Region Midtjylland viser, at i uge 44 og 45 er henholdsvis 12% 

og 9% af alle sekventerede prøver positive for minkvarianter i forhold til 3% og 6% af prø-

verne i henholdsvis uge 42 og 43. 

- Der er i Holstebro Kommune d. 23. november estimeret en incidens pr. 100.000 indbyggere, 

på 305, hvor tallet ugen forinden var 276. Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune d. 23. no-

vember estimeret en incidens pr. 100.000 indbyggere på 101 smittede, hvor tallet ugen for-

inden var 108. 

- Statens Serum Institut oplyser, at det er muligt, at andelen af smittede med minkvarianter vil 

stige i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner i de kommende uger, på baggrund af den 

bratte stigning i antallet af nysmittede farme og smittede personer med tilknytning til mink-

farme. 

 

Indsatsgruppen anbefaler i forlængelse heraf, at der indføres tiltag til inddæmning af smitte målrettet 

Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 

 

Tiltagene vil foreløbigt være gældende til og med den 3. december. 
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Indsatsgruppen følger udviklingen i Region Midtjylland særdeles tæt. Udviklingen i Region Syddan-

mark men også øvrige landsdele med minkdrift overvåges også. Der kan derfor blive behov for, at 

flere kommuner skal omfattes af tiltagene. 

 

Sekventering af positive tests fra hele landet målrettet smitteopsporing med henblik på at identifi-

cere og inddæmme smitte fortsættes. Kapaciteten til sekventering oprustes markant med henblik 

på at kunne sekventere alle positive tests i Danmark. 

 

 
 

Tiltagene i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er i vidt omfang de samme, som er gældende i de 

syv nordjyske kommuner efter de betydelige lempelser, der blev udmeldt den 19. november. Fokus er på 

en omfattende testindsats, sekventering, smitteopsporing og selvisolationsindsats samt anbefaling om at 

omgås færrest muligt personer. Ligeledes oprettes der en taskforce til håndtering af lokale tiltag. 

 

Desuden fremhæves Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ansatte med relation til minkdrift samt sund-

hedsmyndighedernes anbefalinger om brug af værnemidler for medarbejdere på minkfarme og pelserier.  

 

Tiltagene for Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner kan ses i sin helhed nedenfor. For nærmere op-

lysninger om de tiltag og restriktioner, der gælder på nationalt niveau, henvises til www.coronasmitte.dk. 

 

Tiltag gældende for Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner 

Massiv testindsats 

 Alle med bopæl i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner opfordres til at lade sig teste i løbet af den 

periode, hvor tiltagene løber. 

 Testkapaciteten (podning- og analysekapacitet) i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øges lø-

bende, og den intensiverede testindsats i de berørte kommuner vil begynde i løbet af i uge 48.  

 Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som man bør afvente, inden 

man selv booker en test – medmindre test bookes af andre konkrete grunde såsom milde symptomer og 

testtid til nære kontakter. 

 Alle positive prøver fra de berørte kommuner sekventeres. 

 Hvis personer fra de berørte områder rejser ud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig 

teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere 

sker. 

 Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse. 

 Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning om test af personer med relation til minkfarme: 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-

arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12 

Styrket opsporing og selvisolationsindsats 

 Der er iværksat en intensiveret smitteopsporing i de omfattede kommuner, der er forankret i de lokale 

beredskabsstabe og ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed bistået af politiet. Indsatsen dedikeres sær-

ligt til målrettet opsporing og selvisolation af personer smittet med virus med minkmutation. 

 Alle patienter, der indlægges på sygehus, spørges ind til, om personen inden for de sidste 4-6 uger har 

arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til en person, der har arbejdet på minkfarme. Ud fra et 

forsigtighedsprincip anbefales, at alle, der inden for 14 dage har haft tæt kontakt til mink, isoleres ved 

indlæggelse, og indtil der er negativt svar på svælgpodning. Hustandskontakter er ikke omfattet.  

http://www.coronasmitte.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mink/Test-af-husstandsmedlemmer-til-personer-der-arbejder-paa-en-minkfarm.ashx?la=da&hash=C41E6F3F0C412C324E509492A1F94280F2E69B12
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Forsamlinger 

 Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer. 

 

Nedsættelse af taskforce 

Der nedsættes en lokal taskforce bestående af Styrelsen for Patientsikkerhed og de lokale politimyndighe-

der. Der er tale om en strategisk taskforce, som tager overordnede beslutninger, bl.a. drøftelse af politiets 

hjælp til smitteopsporing m.v. Som operationel enhed anvendes den lokale beredskabsstab, som er en vel-

etableret struktur med deltagelse fra kommuner, region, politi, brandvæsen, beredskab og Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed. I det operationelle led drøftes prioriteringer i testaktivitet, forberedelse af myndighedsfælles 

kommunikation, overholdelse af restriktioner m.v., og der træffes aftaler, hvis de forskellige myndigheder 

har brug for hinandens hjælp. 

 

Brug af værnemidler 

Der opfordres til skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedr. brug af vær-

nemidler på minkfarme og pelserier: 
 Åndedrætsværn ved ophold under 1 meter fra mink. 

 Tætsluttende beskyttelsesbriller. 

 Ren arbejdsdragt og rent fodtøj, som vaskes efter brug. 

 Bad efter endt arbejde. 

 Hyppig håndhygiejne, rengøring af kontaktflader, hosteetikette og afstand mellem medarbejdere. 


