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1 Indledning 

Sommer og efterår 2020 er der observeret omfattende spredning af COVID-19 
(SARS-CoV2) mellem danske minkfarme. Ved færdiggørelsen af dette notat 
(12. november 2020) er 255 minkfarme konstateret smittet, stort set alle med 
den særlige minkvariant af virus, mens regeringen d. 4. november besluttede, 
at alle danske mink skal aflives. Smittevejen fra farm til farm er i de fleste 
tilfælde ukendt, og der er derfor stor interesse i at undersøge forskellige mu-
lige mekanismer som kan tænkes at føre til spredning af virus mellem mink-
farme. En af disse mulige mekanismer er vilde fugle, idet det er velkendt at 
fugle af forskellig art regelmæssigt søger føde ved minkfarme og dermed kan 
formodes at komme i kontakt med virus. Ydermere er fugle mobile og kan 
tænkes at besøge mere end én minkfarm inden for en kortere periode, fx en 
dag. Det skal her fremhæves, at fugle ikke kan blive smittet med SARS-CoV2, 
idet fugle og pattedyr generelt inficeres af forskellige typer af coronavirus (Al-
luwaimi m.fl. 2020). Så hvis fugle skal medvirke til smittespredning, skal det 
ske ved at de transporterer virus passivt, enten eksternt (på fødder, næb eller 
fjer) eller i fordøjelseskanalen. 

Fødevarestyrelsen har således brug for at få belyst den potentielle betydning 
af vilde fugle som spredere af COVID-19 minkvarianten mellem minkbesæt-
ninger, og DCE, Aarhus Universitet har via Miljøstyrelsen fået stillet til op-
gave at besvare følgende spørgsmål: 

Hvilke fuglearter fourager i minkfarme og på hvilken tid af året? Hvad er disse fugle-
arters adfærd på en minkbesætning? Hvorledes flytter disse fuglearter sig? Er de 
samme fugle at finde ved rensningsanlæg? 

Giver den observerede spredning af COVID-19 minkvarianten fra smittede mink-
farme til andre minkbesætninger lokalt eller langt væk anledning til fokusere på be-
stemte fuglearter? 

For at en fugl skal fungere som vektor for virus mellem minkbesætninger skal 
alle følgende betingelser være opfyldt: 

1. Fuglen skal besøge en smittet minkfarm 

2. Fuglen skal komme i kontakt med virus. 

3. Fuglen skal besøge en anden minkfarm. 

4. Virus skal forblive aktiv (infektiøs) under transport fra farm til farm. 
Idet virus må formodes primært at transporteres eksternt på fuglen 
(fx på fødderne), er udsættelse for dagslys en begrænsende faktor for, 
hvor længe virus kan forblive aktiv. 

5. Fuglen skal overføre virus til mink (eller omgivelser, som mink kom-
mer i kontakt med) på den minkfarm, den ankommer til. 

DCE har primært kompetence til at udtale sig om punkterne 1 og 3, mens 
punkterne 2 og 5 kræver indsigt i hverdagen på en minkfarm, og punkt 4 kræ-
ver virologisk ekspertise. 
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I dette notat behandles følgende emner: 

- Hvilke fuglearter fouragerer i og ved minkfarme? Dette spørgsmål bely-
ses ud fra a) telefoninterview med minkavlere, b) telefoninterview med 
erfarne feltornitologer, c) systematiske observationer ved en enkelt mink-
farm i foråret 2019 og d) gennemgang af fotos fra vildtkameraer opsat på 
tre minkfarme i begyndelsen af november 2020. Vi har ikke kendskab til, 
at der skulle foreligge yderligere dokumenterede systematiske observati-
oner af fugle ved minkfarme fra andre årstider eller områder. 

- Hvad er de mulige overførselsmekanismer fra mink til fugle og omvendt? 
Dette spørgsmål belyses anekdotisk ud fra samtaler med personer med 
praktisk kendskab til minkavl. Desuden har overvågning med vildtkame-
raer givet eksempler på, hvor og hvordan forskellige arter af fugle kan 
optræde (optræder de enkelte arter fx oven på hhv. under minkbure). 

- En enkelt sølvmåges brug af landskabet i et område med minkfarme be-
lyses ud fra GPS-sporing gennem to år. Dette datasæt er indsamlet af DCE 
i anden sammenhæng. 

- Ud fra et litteraturstudie beskrives relevante fuglearters bevægelser samt 
brug af landskabet og føderessourcer. 

- Baseret på det ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt fugle kan 
medvirke til spredning af SARS-CoV2 mellem minkfarme, specifikt angå-
ende punkterne 1 og 3 ovenfor. 

Spørgsmålet om fugles optræden ved rensningsanlæg er nedprioriteret efter 
mundtlig aftale med Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen. En litteratursøg-
ning viser at der tilsyneladende ikke findes systematiske observationer af 
fugle ved rensningsanlæg fra Danmark (eller Nordeuropa) i de seneste årtier. 
Forfatternes personlige indtryk er at måger optræder hyppigt ved rensnings-
anlæg, især hættemåger. Den GPS-sporede sølvmåge har også regelmæssigt 
besøgt det lokale rensningsanlæg (se afsnit 4). 

Tak 
Vi takker de minkavlere, som har sat vildtkameraer op på deres farme, og de 
minkavlere og ornitologer som har bidraget med personlige erfaringer. Tak 
også til alle som har hjulpet med upublicerede sporingsstudier af sølvmåge 
og råger. 
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2 Observationer af fugle ved minkfarme 

2.1 Materialet 
Der er tilvejebragt viden om forekomsten af fugle ved minkfarme via følgende 
kilder: 

A. Interviews af minkavlere. 

B. Interviews af ornitologer. 

C. Systematiske registreringer ved en enkelt minkfarm. 

D. Vildtkameraer opsat ved minkfarme. 

2.2 Interviews af minkavlere 

2.2.1 Interviewundersøgelse fra 2014 

I forbindelse med projektet ”Sundhed i vækstperioden – årsager til sygdom og for-
brug af medicin” ved DTU-Veterinærinstituttet (finansieret af Pelsdyrafgifts-
fonden) gennemførte skadedyrsbiologer fra ’KSL Consulting og Skadedyr-ID’ 
telefoninterviews af minkavlere på 151 farme i Danmark. I det følgende gives 
et resumé fra deres undersøgelse. Detaljer fra resultaterne findes i rapporten 
fra projektet (Knorr m.fl. 2014). 

Ud af de 151 adspurgte farme angav 102 (68 %) at de fik besøg af uønskede 
fugle inde i hallerne eller andre steder på farmen hvert år, mens 8 farme (5 %) 
fik besøg næsten hvert år, 15 farme (10 %) enkelte år og 26 farme (17 %) angav, 
at de aldrig havde uønskede fugle. Seks af de 26 farme, som aldrig havde uøn-
skede fugle, havde kun lukkede haller (i alt 12 af de farme, som indgik i un-
dersøgelsen havde kun lukkede haller).  

I rapporteringen fra undersøgelsen blev der skelnet mellem måger, stære, 
spurve, kragefugle og andre fugle. Blandt de farme, som angav, at de havde 
problemer med fugle, var der 72 % som nævnte måger som et problem, 45 % 
nævnte stære, 26 % nævnte spurve, 12 % nævnte kragefugle (krager, råger, 
alliker eller skader) og 3 % nævnte andre fugle. 

Baseret på supplerende oplysninger fra de interviewede minkavlere angives 
det i rapporten at nogle avlere oplyste a) at stære kun var et problem i visse 
perioder, oftest når ungerne lige var kommet på vingerne midt på sommeren, 
og så i perioder fra sidst på sommeren til oktober, b) at måger i nogle tilfælde 
også mest udgjorde et problem i perioder (fx når det var koldt eller det blæste 
meget), c) at måger og krager også kunne være et dagligt problem men i nogle 
tilfælde kun i et kort tidsrum, og d) at spurve i de fleste tilfælde var et konstant 
problem. 

I de gennemførte interviews er der ikke gjort forsøg på at angive, hvor mange 
fugle af de enkelte arter der har optrådt. Fra en farm med åbne haller blev det 
dog nævnt, at der dagligt kom hundredvis af måger i sommerhalvåret og i 
perioder flokke på tusindvis af stære.  
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I relation til hvilket problem minkavleren anså som det største i relation til de 
forskellige fugle, angav de fleste af minkavlerne, at det for mågernes vedkom-
mende var smittefare, som de anså for at være det største problem. Den vur-
dering blev knyttet til, at minkavlerne havde viden om eller havde en formod-
ning om, at måger kom langt omkring og også besøgte andre minkfarme. 
Smittefare blev i denne sammenhæng beskrevet som smitte med både syg-
domme og/eller med lopper.  

I relation til risikoen for at fugle forårsager smittespredning, er det relevant 
med præcis viden om, hvor på de forskellige typer af minkfarme de enkelte 
arter af fugle kan finde på at optræde. De gennemførte interviews giver visse 
informationer om dette.  

Ifølge nogle af de interviewede minkavlere kommer mågerne og stærene især 
i de åbne haller, hvilket også gælder kragefuglene. I enkelte tilfælde kan må-
ger og kragefugle også komme ind i lukkede haller, fx når portene står åbne.  

Minkavlerne angiver at mågerne generelt er et problem over hele farmen: For-
uden inde i hallerne, hvor de især går rundt på jorden under burene, optræder 
mågerne omkring hallerne og på tagene, på møddingen, ved fodersilo, ved 
gylletanken med videre. Det er også iagttaget at hættemåger kan optræde 
oven på bure (M. Knorr pers. medd.). 

I de lukkede haller er det næsten udelukkende spurve, som holder til. Det er 
normalt, at spurve slår sig ned ved åbne såvel som i lukkede haller. I modsæt-
ning til mågerne, som går rundt under burene, sætter stærene sig mest oven 
på burene, og æder af de friske foderklatter her. De fleste farme, som oplevede 
problemer med stære, angav at det største problem var at stærene kom ind i 
flokke og ryddede helt for foder oven på burene. 

På flere af farmene kan det være enkelte haller, som er mere udsatte for fug-
lebesøg end andre. Eksempelvis kan det nogle steder være hallerne tættest på 
læhegnet, der bliver ’invaderet’ af stære eller besøgt af krager og skader.  

Nogle avlere nævner en bekymring for at smitte måske også kan overføres til 
minkene fra fugleekskrementer på foderet.  

2.2.2 Interviewundersøgelse i november 2020 

I begyndelsen af november 2020 gennemførte vi interview af 12 minkavlere. 
De fleste af disse var ejere af store farme beliggende ved bl.a. Ulfborg, Outrup, 
Års, Lem, Holstebro, Roslev, Hemmet, Støvring, Tølløse, Thisted, Odense, 
Grevinge og Hedensted.  

Svarene afspejler, at der er stor variation fra farm til farm i, hvorvidt fugle 
optræder og betragtes som et potentielt problem. Den væsentligste faktor, der 
ser ud til at bidrage til denne variation, er, om farmen udgøres af åbne eller 
lukkede haller. Desuden har farmens beliggenhed, bl.a. mht. afstand til ky-
sten, tilsyneladende også betydning. Ud over de mønstre, der er beskrevet 
under 2.2.1, kan følgende fra de nyligt gennemført interviews føjes til hhv. 
bekræfte de tidligere fundne mønstre.  

Fra en af de mest moderne minkfarme i Danmark med lukkede haller var mel-
dingen, at de slet ikke havde fugle i staldene. På denne farm holdes portene 
imellem de enkelte stalde lukket. 
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De arter af fugle, som blev nævnt af flest minkavlere, var måger og stære.  

Stær optræder i størst antal i sensommeren og hen gennem efteråret. Ved en-
kelte farme optræder der også ynglende stære. Det bekræftes, at stære i vidt 
omfang spiser foder ved at gå oven på burene.  

Måger ses på mange af farmene. Det angives, at de især æder foder, der falder 
gennem buret og ned på jorden. Men de kan også tage foder, der spildes i 
forbindelse med fodringen. Når mågerne ikke søger føde, sidder de typisk på 
tagryggene med mindre de er skræmt væk (flere af farmene benytter med va-
rierende succes forskellige metoder til holde mågerne borte). Fra nogle farme 
nævnes det, at mågerne især optræder om morgenen.  

Enkelte af minkavlerne skelnede mellem de forskellige mågearter. Én mink-
avler nævnte at sølvmåge optrådte dagligt året rundt, men i størst antal i yng-
letiden og i sensommeren. To minkavlere nævnte, at stormmåger og hætte-
måger også optrådte på farmen, og at begge arter ind imellem tager af det 
foder, der bliver lagt oven på burene.  

Blandt kragefuglene har de interviewede minkavlere nævnt allike, råge og 
krage. Enkelte minkavlere nævnte, at det var de ’sorte fugle’, som udgjorde et 
problem. 

Spurve holder til og yngler ved nogle af farmene. Det nævnes, at spurvene 
formår at komme ind og ud af selv små åbninger. 

2.3 Interviews med ornitologer 
I alt otte jyske ornitologer blev kontaktet og stillet spørgsmål om, hvilke fug-
learter de kunne huske at have set ved minkfarme. For alle disse personer 
gælder, at de udelukkende havde iagttaget fugle fra offentlig vej. Derfor har 
de ikke haft særligt gode muligheder for at iagttage, om der eksempelvis op-
trådte spurve og stære.  

Alle otte personer angav, at de havde observeret sølvmåge. Fem angav at de 
havde iagttaget hættemåger ved farmene. Tre personer angav at have set 
stormmåger på minkfarme. Ud over disse tre arter, angav én person at have 
set svartbag og én person at have set sildemåge.  

To af personerne angav, at der gennem årene var sket et skifte fra dominans 
af hættemåger og stormmåger 20-30 år tilbage til, at det nu næsten udeluk-
kende er sølvmåger, som optræder ved de farme, som de havde kendskab til.  

2.4 Systematiske registreringer ved en enkelt minkfarm 
I foråret 2019 gennemførte en ansat ved DCE hyppige besøg ved en minkfarm 
nær Ramten på Djursland. Registreringerne indgik i et studium af, hvordan 
kragefugle og måger udnytter landbrugslandskabet, og formålet med besø-
gene var, at registrere hvilke fugle som optrådte på forskellige lokaliteter, her-
under ved en minkfarm (på tagryggene og en tilgrænsende mark). Der er her 
tale om en såkaldt åben minkfarm, hvor minkene holdes under halvtag; i 2020 
blev besætningen angivet til ca. 17.000 mink.  

Observationerne blev udført med kikkert og teleskop fra offentlig vej på til-
fældige tidspunkter mellem kl. 08 og kl. 17. Hvert besøg strakte sig over de 
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minutter, det krævede at tælle mågerne på tagryggene og marken. Der blev 
gennemført registrering på i alt 49 dage (med et interval på i gennemsnit 4 
dage) mellem den 2. januar og den 16. juli 2019.  

Måger blev set ved farmen ved 28 af de 49 besøg, svarende til 57 % af besø-
gene. Måger kan imidlertid sagtens have optrådt på farmen på andre tids-
punkter af døgnet på de dage, hvor besøgene fandt sted.  

Ud af de 28 dage, hvor der blev observeret måger ved farmen, blev der kon-
stateret tilstedeværelse af sølvmåge ved 27 af besøgene, hættemåge ved seks 
af besøgene, sildemåge ved tre af besøgene og stormmåge ved to af besøgene.  

Ved 23 af besøgene taltes der 2-83 sølvmåger, og ved de øvrige fire besøg, 
hvor sølvmåger var tilstede, blev der talt 138-574 sølvmåger. Hættemåge op-
trådte med følgende antal individer: 1, 6, 13, 20, 182 og 320. Sildemåge op-
trådte med hhv. 1, 2 og 16 individer. Stormmåge optrådte med 11 hhv. 12 in-
divider. Blandt alle fire arter af måger var der flest individer i juni-juli. 

2.5 Vildtkameraer opsat ved minkfarme 
Der blev d. 2. november 2020 sendt i alt 30 vildtkameraer til 21 forskellige 
minkavlere fordelt over hele landet. Nogle af minkavlerne havde således 
flere, adskilte farme. Vildtkameraerne var fra leverandørens side indstillet til 
at tage et billede hvert 5. minut fra kl. 6.30 om morgenen til kl. 17.30 om afte-
nen. Minkavlerne forestod selve opsætningen på baggrund af en medføl-
gende vejledning, idet der blot skulle tændes for kameraerne. Ifølge vejled-
ningen skulle kameraet i tre dage være placeret med retning mod en tagryg 
(første position), hvorefter de i de efterfølgende dage skulle dække et område 
nær burene, hvor fuglene typisk opholder sig (anden position). Minkavlerne 
returnerede herefter hukommelseskortet til DCE, som manuelt gennemgik 
billederne. Der blev frem til 16. november returneret hukommelseskort fra 
otte forskellige farme beliggende ved henholdsvis Hanstholm, Bramming, 
Grevinge, Nordborg, Tølløse, Janderup, Vamdrup og Sønderborg (Tabel 1). 
Alle otte minkfarme havde åbne haller. 

For hvert billede med fugle blev følgende noteret for hver farm: Tidspunkt, ka-
meraets position, fugleart, alder, antal og adfærd (siddende på tagryg, overfly-
vende, over/under bure, fouragerende mellem haller, siddende i træ, osv.). 

Ved Hanstholm blev der udelukkende registreret sølvmåger, der enten sad 
på tagene af hallerne eller fløj over minkfarmen. Det skal bemærkes, at vildt-
kameraet her kun var aktivt ét døgn, hvor det var rettet mod en tagryg. 

Ved Bramming, hvor kameraet var aktivt i ca. tre døgn, blev der registreret 
hættemåge, sølvmåge og ravn. Hættemågerne blev både set flyvende over 
minkfarmen og siddende på tagene. Sølvmågerne blev udelukkende set fly-
vende over minkfarmen, mens der to gange blev set ravn siddende på en høj-
spændingsledning nær farmen. Der blev ikke registreret fugle mellem hal-
lerne. 
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Tabel 1. Oversigt over billedmateriale indsamlet ved hjælp af vildtkameraer opsat på otte 

forskellige minkfarme i november 2020. 

Minkfarm Første position Anden position Billeder i alt 

Hanstholm 05.11 11:59 – 06.11 12:38 

Placeret på tagryg 

- 161 

Bramming 02.11 12:57 – 04.11 10:01 

Placeret på tagryg 

04.11 10:06 –  

05.11 10:17 

Placeret mellem haller 

494 

Grevinge 04.11 13:59 – 06.11 13:48 

Placeret på tagryg 

06.11 14:14 – 09.11 11:27 

Placeret i hal 

622 

Nordborg 02.11 14:37 – 09.11 17:26 

Placeret på tagryg 

03.11 07:35 – 10.11 10:52 
Placeret på tagryg 

(ekstra kamera) 

1911 

Tølløse 04.11 10:18 – 08.11 09:21 
Placeret på tagryg 

08.11 10:21 - 09.11 16:26 
Mellem stalde 

718 

Janderup 03.11 09:05 – 12.11 16:05 
Placeret på tagryg 

03.11 10:49 – 12.11 11:43  
Placeret på tagryg 
(ekstra kamera) 

2560 

Vamdrup 03.11 15:46 – 04.11 17:29 
Placeret på tagryg 

- 153 

Sønderborg 02.11 10:43 – 15.11 13:24 
Placeret på tagryg 

- 1736 

Tabel 2. Registreringer af fugle ved hjælp af vildtkameraer opsat på otte forskellige mink-

farme i november 2020. 

Minkfarm Fugleart Alder Antal  

individer 

Adfærd 

Hanstholm Sølvmåge Adult 9 Siddende på tag 

Hanstholm Sølvmåge Adult 9 Flyvende over tag 

Hanstholm Sølvmåge Subadult 4 Siddende på tag 

Bramming Hættemåge Adult 461 Flyvende over tag 

Bramming Hættemåge Adult 42 Siddende på tag 

Bramming Ravn Adult 2 På højspændingsledning 

Bramming Sølvmåge Adult 72 Flyvende over tag 

Grevinge Husskade Adult 1 På gulv i hal 

Grevinge Hættemåge Adult 3 På jorden mellem haller 

Grevinge Hættemåge Subadult 3 På jorden mellem haller 

Grevinge Hættemåge Adult 265 Flyvende over tag 

Grevinge Hættemåge Subadult 11 Flyvende over tag 

Grevinge Hættemåge Adult 63 På gulv i hal 

Grevinge Hættemåge Subadult 11 På gulv i hal 

Grevinge Hættemåge Adult 142 Siddende på tag 

Grevinge Hættemåge Subadult 5 Siddende på tag 

Grevinge Gråkrage Adult 5 På jorden mellem haller 

Grevinge Gråkrage Adult 14 Flyvende over tag 

Grevinge Gråkrage Adult 8 Siddende på bur 

Grevinge Gråkrage Adult 9 På gulv i hal 

Grevinge Gråkrage Adult 1 På tag 

Grevinge Gråkrage Adult 1 I træ 

Grevinge Sølvmåge Adult 14 På jorden mellem haller 

Grevinge Sølvmåge Adult 142 Flyvende over tag 

Grevinge Sølvmåge Adult 8 På gulv i hal 

Grevinge Sølvmåge Subadult 3 På gulv i hal 

Grevinge Sølvmåge Adult 94 På tag 

Grevinge Sølvmåge Subadult 10 På tag 
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Grevinge var den eneste lokalitet, hvor der også blev taget billeder inde fra 
stalden. Her blev der registreret husskade, gråkrage, hættemåge og sølvmåge. 
Husskaden blev set på gulvet i en hal, mens gråkrage blev set på jorden mel-
lem hallerne, overflyvende, på gulvet i en hal, siddende på tagene og i træer 
nær minkfarmen. I otte tilfælde blev en krage set siddende på burene. 

Nordborg Sortkrage Adult 87 På tag 

Nordborg Sortkrage Adult 21 Flyvende over tag 

Nordborg Sølvmåge Adult 2524 Flyvende over tag 

Nordborg Sølvmåge Adult 2530 På tag 

Nordborg Sølvmåge Subadult 599 På tag 

Nordborg Gråkrage Adult 288 På tag 

Nordborg Sølvmåge Subadult 49 Flyvende over tag 

Nordborg Gråkrage Adult 1 Flyvende over tag 

Nordborg Hættemåge Subadult 512 På tag 

Nordborg Hættemåge Adult 5275 På tag 

Nordborg Hættemåge Adult 2726 Flyvende over tag 

Nordborg Hættemåge Adult 170 På jorden mellem haller 

Nordborg Råge Adult 1 På tag 

Nordborg Ravn Adult 5 På tag 

Nordborg Sortkrage Adult 3 På jorden mellem haller 

Tølløse Sølvmåge Adult 2540 På tag 

Tølløse Sølvmåge Subadult 258 Flyvende over tag 

Tølløse Sølvmåge Adult 1050 Flyvende over tag 

Tølløse Sølvmåge Subadult 263 På tag 

Tølløse Hættemåge Adult 4 På tag 

Tølløse Sølvmåge Adult 155 På jorden mellem haller 

Janderup Hættemåge Adult 73 På tag 

Janderup Hættemåge Adult 40 Flyvende over tag 

Janderup Sølvmåge Adult 226 Flyvende over tag 

Janderup Sølvmåge Adult 2591 På tag 

Janderup Sølvmåge Adult 10 På jorden mellem haller 

Janderup Sølvmåge Subadult 40 Flyvende over tag 

Janderup Sølvmåge Subadult 22 På tag 

Janderup Skovspurv Adult 2 På tag 

Janderup Svartbag Adult 4 På tag 

Janderup Stær Adult 74 Flyvende over tag 

Janderup Sølvmåge Adult 1980 På tag 

Janderup Hættemåge Subadult 1 På tag 

Vamdrup Sølvmåge Adult 830 Flyvende over tag 

Vamdrup Sølvmåge Adult 630 På tag 

Vamdrup Sølvmåge Subadult 80 Flyvende over tag 

Vamdrup Gråkrage Adult 2 Flyvende over tag 

Vamdrup Sølvmåge Adult 20 På jorden mellem haller 

Sønderborg Sølvmåge Adult 1088 På tag 

Sønderborg Sølvmåge Subadult 346 På tag 

Sønderborg Sølvmåge Adult 690 Flyvende over tag 

Sønderborg Gråkrage Adult 1 Flyvende over tag 

Sønderborg Sølvmåge Subadult 102 Flyvende over tag 

Sønderborg Sølvmåge Adult 420 på mark bag gård 

Sønderborg Gråkrage Adult 1 På tag 
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Ved Nordborg blev to kameraer opsat på tagryggen af stalde, der samlet tog 
billeder i 16 dage. Her blev der registreret gråkrage, sortkrage, ravn, hætte-
måge og sølvmåge. 

Ved Tølløse blev der taget billeder fra tagryggen af en stald i 4 dage. Her blev 
der registreret hættemåge og sølvmåge på tag af stalde og på jorden mellem 
stalde.  

Ved Janderup blev der over 9 dage registreret hættemåge, sølvmåge, stær, 
skovspurv og svartbag.  

Ved Vamdrup var der opsat kamera på tagryggen af en stald i godt 24 timer. 
Her blev der observeret sølvmåge og gråkrage. 

Ved Sønderborg var der opsat kamera i 13 dage. Her blev der registreret sølv-
måge og gråkrage.   

 
Registreringerne understøtter i store træk de oplysninger fra litteraturen, sy-
stematiske observationer samt interviews med minkavlere og ornitologer, om 
fugleforekomster ved minkfarme, som er beskrevet andetsteds her i notatet. 
Der er således ikke tvivl om, at især mågerne optræder talrigt overalt på mink-
farmene, hvilket også gør sig gældende for gråkragerne. Der blev ikke obser-
veret stære på de tre minkfarme, hvilket skal ses i lyset, at der på denne årstid 
er forholdsvis få stære tilbage i landet.  

 

Figur 1. Billede fra vildtkamera opsat i hal på minkfarmen ved Grevinge. Hættemåger ses fouragere under burene. 



 

13 

3 Hvordan kommer virus fra mink til fugle og 
omvendt? 

Der findes tilsyneladende ikke systematisk indsamlet viden om, hvordan 
fugle opfører sig på minkfarme, deres mulighed for at komme i kontakt med 
virusinficeret materiale, og deres mulighed for at overføre virus til mink. Ne-
denstående er derfor baseret på mundtlige oplysninger fra en række personer 
med praktisk erfaring fra minkfarme, herunder syv minkavlere, samt fra 
medarbejdere fra Københavns Universitets Sektion for Dyrevelfærd og syg-
domsbekæmpelse, som har været involveret i undersøgelser på smittede 
minkfarme. 

På en minkfarm som er smittet med SARS-CoV2 findes virus stort set overalt 
udendørs, også på minkhår fanget i hegnet omkring farmen. Avleren fodrer 
minkene fra en fodermaskine, ved at pumpe en foderportion ud oven på bu-
ret, hvorfra minkene kan spise det gennem tråden. En lille del af foderet falder 
igennem buret og ender på jorden, enten fordi minkene taber det, eller når 
foderresterne skrabes af tråden inden næste dags udfodring. Desuden kan der 
under fodringen ske et vist spild af foder på jorden nær burene. I åbne haller 
vil fugle fouragere på disse rester, mens fx stære også fouragerer direkte på 
foderet på buret. Hvis en smittet mink har haft kontakt med dette foder, vil 
det sandsynligvis indeholde virus. Endvidere findes virus også på minkhår, 
og i minkenes pelsskifte om efteråret er der store mængder hår og underuld 
overalt omkring burene på farmen, som fugle derfor let kommer i kontakt 
med. I vådt vejr klistrer jord, hår og foderrester sammen til kager, som kan 
sidde fast på fuglefødder. 

Fugle kan fx overføre smitte til mink ved at spise af deres foder inden minkene 
får det, eller mens det ligger oven på buret. Den sidstnævnte mulighed er mest 
oplagt for mindre fugle, fx stære. Hvis åbne fodermaskiner på farmen ikke 
overvåges, selv i kortere perioder i løbet dagen, vil alle slags fugle have ad-
gang til dem og vil potentielt kunne overføre smitte. Endvidere er det i mindst 
ét tilfælde observeret at regnvand, som drypper ned fra et utæt tag over en 
lukket hal, har indeholdt virus. Denne virus kan fx stamme fra fødderne på 
fugle, som har siddet på taget. 
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4 GPS-studie af én sølvmåges bevægelser 

GPS-enheder monteret på fuglene er i de senere år blevet den foretrukne 
metode til at undersøge fugles bevægelser og fødesøgning, idet enhederne 
er blevet så små, at de kan monteres på de fleste fuglearter. Ydermere har 
mange enheder nu en indbygget radiosender, som gør det muligt at få fat i 
data, uden at skulle genfange det mærkede individ. Især måger er interna-
tionalt set en af de artsgrupper, hvor der er gennemført mange studier af 
denne type. Lignende studier er derimod til dato kun i begrænset omfang 
gennemført i Danmark. 

 
I forsommeren 2018 fik DCE mulighed for at mærke én ynglende sølvmåge 
med en GPS-enhed med indbygget radiosender (RadioTag-14, Milsar Tech-
nologies S.R.L., Rumænien). Fuglen blev fanget og mærket 29. maj 2018 på 
Lilleø ved Jyllinge. GPS-enheden blev monteret ved hjælp af et seletøj, som 
forventes at holde i flere år. Enheden er forsynet med solcelle, og kan derfor i 

Figur 2. Resultater af sporingen 
af én sølvmåge med GPS-sender 
ved Jyllinge. Mågen blev fanget 
og mærket i kolonien på Lilleø 
(markeret med gul trekant). Den 
har besøgt fem minkfarme i om-
rådet (markeret med røde stjer-
ner). Tallet ved hver minkfarm an-
giver på hvor mange dage fuglen 
har besøgt den pågældende 
minkfarm. De grå prikker viser 
alle GPS-positioner fra fuglen 
over en toårig periode (nogle po-
sitioner falder dog uden for kor-
tet). 
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princippet fortsætte med at fungere i ubegrænset tid; under dårlige lysforhold 
går enheden dog i dvale. Download af data via radiosenderen kræver, at man 
er i nærheden af fuglen (inden for få hundrede meter), og blev senest foretaget 
29. maj 2020, hvor enheden stadig fungerede og sad på fuglen, som tydeligvis 
var i live. 

Figur 2 viser fuglens bevægelser i de to forløbne år, baseret på i alt 38.000 posi-
tioner. Fuglen har tydeligvis været standfugl og har ikke forladt området om-
kring Roskilde Fjord inden for undersøgelsesperioden (den fjerneste position er 
26 km fra mærkningsstedet). Inden for fuglens aktionsradius findes seks aktive 
minkfarme i området mellem Frederikssund, Ølstykke og Roskilde. I det føl-
gende er et besøg ved en minkfarm defineret som mindst én position på en gi-
ven dag mindre end 100 m fra centrum af minkfarmens avlsbygninger. Det skal 
bemærkes, at de anførte hyppigheder af besøg er minimumsestimater, idet der 
på grund af dårlige lysforhold i vinterhalvåret (november-januar) mangler gan-
ske mange datapunkter. Det må således forventes, at fuglen har besøgt en eller 
flere minkfarme på en dag, oftere end anført her. 

Fire af de seks minkfarme ligger 3-4 km fra ynglekolonien på Lilleø, som fug-
len synes at have brugt som centrum for sine aktiviteter hele året (Figur 2). 
Disse fire farme, som ligger med en indbyrdes afstand på 0,2 – 6,6 km, er ble-
vet besøgt regelmæssigt gennem hele perioden (Figur 3). Der er data fra 501 
dage i undersøgelsesperioden, og fuglen har på 149 af dagene besøgt én mink-
farm, på 41 af dagene to minkfarme, på 13 af dagene tre minkfarme, og på tre 
af dagene alle fire minkfarme (på 295 af de 501 dage er der ikke registreret 
besøg ved minkfarme). De fire minkfarme er besøgt på henholdsvis 39, 43, 75 
og 123 dage i alt. En fjernere minkfarm (5,5 km fra kolonien) er besøgt to gange 
i undersøgelsesperioden, mens den fjerneste minkfarm (7,6 km fra kolonien) 
slet ikke er besøgt. Der er registreret besøg ved minkfarme i alle årets måne-
der, men hyppigheden synes at være markant mindre i februar-april end re-
sten af året. 

 

Figur 3. Oversigt over hvor 
mange dage den sporede måge 
har besøgt mellem 0 og 4 mink-
farme, ud af 501 dage med data. 
Bemærk at det angivne antal 
dage er minimumsestimater, og 
at fuglen således kan have be-
søgt mere end én farm på flere 
dage end her angivet. 
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Den undersøgte fugl har således været en hyppig gæst ved de lokale mink-
farme, og den har regelmæssigt besøgt flere farme på samme dag. Det skal 
pointeres, at der kun er tale om én fugl, og det er ikke muligt på baggrund af 
disse data, at konkludere om andre sølvmåger udviser samme adfærd. Imid-
lertid søger sølvmåger som oftest føde i større eller mindre flokke, og det er 
sandsynligt at flere måger har udvist samme eller lignende bevægelsesmøn-
stre på de pågældende dage. Da arten er en særdeles hyppig gæst ved mink-
farme, også i andre landsdele, vurderes det som sandsynligt, at den under-
søgte fugl er nogenlunde repræsentativ for den adfærd, som sølvmåger kan 
udvise i forhold til minkfarme. 

Den sporede sølvmåge besøgte også regelmæssigt rensningsanlægget i Jyl-
linge, som ligger 650 m fra kolonien og 2,7 – 4,0 km fra de fire regelmæssigt 
besøgte minkfarme. Fuglen besøgte rensningsanlægget på 55 af de 501 dage 
med data, primært i maj-juli. På 40 af de 55 dage besøgte den også mindst én 
minkfarm. 
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5 Udvalgte fuglearters bevægelser – et litte-
raturstudie 

Nedenfor behandles de fuglearter, som regelmæssigt forekommer ved mink-
farme, se afsnit 2. De enkelte fuglearters bevægelser og dermed potentiale for 
at sprede virus mellem minkfarme er bedømt ud fra ringmærkningsdata 
(Bønløkke m.fl. 2006) samt en omfattende litteratursøgning (alle tilgængelige 
databaser) i Web of Science (Clarivate Analytics). 

5.1 Måger 
Stormmåge Larus canus 

Stormmågen forekommer regelmæssigt ved minkfarme, men sjældent i større 
antal. Den danske ynglebestand af stormmåger er overvejende trækfugle, som 
tilbringer vinteren langs Vesteuropas kyster, især langs den Engelske Kanal 
(Bønløkke m.fl. 2006). En mindre del af bestanden overvintrer i Danmark, 
hvor de får selskab af et stort antal stormmåger fra ynglebestandene omkring 
Østersøen og i det nordvestlige Rusland. Antallet af stormmåger i Danmark i 
milde vintre er opgjort til over 100.000; de benytter fælles overnatningsplad-
ser på søer og fjorde og søger overvejende føde på marker i indlandet (Mel-
tofte 2014). Stormmåger søger føde i hvert fald op til 15-20 km fra overnat-
ningspladserne (Källander 2004), måske op til 40 km (Coulson 2019). I yngle-
tiden er deres aktionsradius formodentlig tilsvarende eller større, men der fo-
religger tilsyneladende ikke relevante sporingsstudier. 

Sølvmåge Larus argentatus 

Sølvmågen er den almindeligst forekommende måge ved minkfarme, og op-
træder ofte i større flokke, op til flere hundrede. Den danske ynglebestand af 
sølvmåge består overvejende af standfugle, mens en mindre del af bestanden 
tilbringer vinteren i Tyskland og Holland (Bønløkke m.fl. 2006). Danmark får 
også om vinteren besøg af et stort antal sølvmåger fra bestande i Skandinavien, 
Østersøområdet og Hvidehavet. Sølvmågen søger i yngletiden føde inden for 
100 km fra kolonien, dog oftest i en mindre radius (Klein 1994, Rock m.fl. 2016, 
Enners m.fl. 2018). Sølvmåger benytter uden for yngletiden fælles overnat-
ningspladser på småøer, søer og fjorde, og søger føde op til mere end 50 km 
herfra (Clark m.fl. 2016). Der foreligger tilsyneladende ikke sporingsstudier fra 
sølvmåger uden for yngletiden fra Europa (men se afsnit 3 overfor). 

Sildemåge Larus fuscus 

Sildemågen forekommer kun i mindre omfang ved minkfarme. Den danske 
ynglebestand af sildemåger er overvejende trækfugle. En stor del af bestan-
den overvintrer i Afrika, andre langs Vesteuropas kyster (Bønløkke m.fl. 
2006). Enkelte danske sildemåger bliver dog i landet hele vinteren, sammen 
med et mindre antal fugle fra primært Sverige og Norge. I månederne okto-
ber til marts observeres der kun få sildemåger i Danmark (www.dofba-
sen.dk). Sildemågens fødesøgningsadfærd i yngletiden er særdeles godt un-
dersøgt (dog ikke i Danmark). Ynglende sildemåger søger føde både til havs 
og inde i landet, primært på græsmarker. De har en meget stor aktionsradius 
og kan søge føde op til 80 km eller mere fra kolonien (fx Garthe m.fl. 2016, 
Spelt m.fl. 2019). 
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Hættemåge Larus ridibundus 

Hættemågen forekommer regelmæssigt ved minkfarme, nogle gange i større 
antal. Den danske ynglebestand af hættemåger er overvejende trækfugle, som 
tilbringer vinteren langs Vesteuropas kyster, især i England og Holland (Bøn-
løkke m.fl. 2006). En mindre del af bestanden overvintrer i Danmark, hvor de 
får selskab af et stort antal hættemåger fra ynglebestandene omkring Øster-
søen og i det nordvestlige Rusland. Antallet af hættemåger i Danmark i milde 
vintre er tilsyneladende betydeligt mindre end stormmåger; de benytter fæl-
les overnatningspladser på havne, søer og fjorde og søger overvejende føde 
langs kysterne (Meltofte 2014). Hættemåger søger føde i hvert fald op til 25 
km fra overnatningspladserne (Källander 2004, Coulson 2019). I yngletiden 
søger hættemåger føde op til 15-18 km fra kolonien, exceptionelt op til 27 km 
(Brandl & Gorke 1988, Jakubas m.fl. 2020). Hættemåger har tidligere været 
meget talrigt forekommende ved minkfarme, og der findes fx 26 genmeldin-
ger af ringmærkede hættemåger skudt ved minkfarme (Bønløkke m.fl. 2006). 

5.2 Kragefugle 
Husskade Pica pica 

Husskaden optræder regelmæssigt ved minkfarme. Arten er imidlertid en ud-
præget standfugl som kun bevæger sig over ganske korte afstande. Uden for 
yngletiden er husskadens aktionsradius beskeden (op til 1,5 km, Bosch & Ha-
velka 1998), og den kan derfor højst bidrage til spredning af virus mellem na-
boejendomme. Der er dog et beskedent træk af husskader mellem Danmark 
og det øvrige Skandinavien (Bønløkke m.fl. 2006). 

Allike Corvus monedula 

Alliken optræder hyppigt ved minkfarme, og regelmæssigt i større antal. Al-
liker er udpræget sociale og optræder især uden for yngletiden gerne i større 
eller mindre flokke, som om natten samles på fælles sovepladser med op til 
flere tusind individer (ofte sammen med råger). Der mangler viden om, hvor 
langt alliker flytter sig på daglig basis mellem sovepladser og fouragerings-
områder, men 5-10 km eller mere er ikke usandsynligt. Den danske ynglebe-
stand af allike er overvejende standfugle, men en mindre del af bestanden 
trækker mod sydvest om vinteren, især til Holland, Belgien og England (Bøn-
lække m.fl. 2006). Tilsvarende besøges Danmark om vinteren af et betydeligt 
antal alliker fra Sverige og Finland. 

Råge Corvus frugilegus 

Rågen forekommer hyppigt ved minkfarme i større eller mindre flokke. Råger 
er udpræget sociale og optræder især uden for yngletiden gerne i større eller 
mindre flokke, som om natten samles på fælles sovepladser med op til flere 
tusind individer (ofte sammen med alliker). Råger kan søge føde i betydelig 
afstand fra sovepladserne, i hvert fald op til 25 km (Winiecki 2000). Råger 
yngler i kolonier, ofte med flere hundrede par, hvorfra de foretager daglige 
fourageringstræk.  

Foreløbige resultater fra en dansk undersøgelse på Djursland har vist, at GPS-
mærkede råger om sommeren typisk besøgte lokaliteter inden for en radius 
af 3-4 km fra kolonien, men at de jævnligt fouragerede i en afstand af kolonien 
på 5-7 km. I et enkelt tilfælde besøgte en råge en lokalitet i næsten 10 km’s 
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afstand fra kolonien (DCE, AU, upubl. data). Der ligger tre minkfarme inden 
for de studerede rågers fourageringsradius, og i flere tilfælde overnattede rå-
gerne i træer omkring hallerne på en enkelt minkfarm. De to andre minkfarme 
blev ikke besøgt.  

Den danske ynglebestand af råge er altovervejende standfugle (Bønløkke m.fl. 
2006), mens Danmark besøges af et betydeligt antal råger om vinteren, pri-
mært fra Østersøområdet. 

Krage (gråkrage og sortkrage) Corvus corone 

Kragen forekommer regelmæssigt ved minkfarme. Den danske ynglebestand 
af krager er altovervejende standfugle (Bønløkke m.fl. 2006), og disse fugle er 
formodentlig stedfaste hele året. Samtidig besøges Danmark om vinteren af 
et stort antal krager fra primært Sverige og Finland. Disse fugle er formodent-
lig mindre stedfaste. Uden for yngletiden anvender krager fælles sovepladser 
ligesom alliker og råger, og søger føde i betydelig afstand fra sovepladsen 
(Sonerud m.fl. 2002, Yoshida 2003). 

5.3 Andre spurvefugle 
Stær Sturnus vulgaris 

Stæren er en af almindeligste og mest talrige fuglearter ved minkfarme, og i 
modsætning til de fleste andre arter søger stære også føde i lukkede haller, så 
længe porte eller døre er åbne. I yngletiden søger stære sjældent føde mere 
end 500 m fra deres redested (Heldbjerg m.fl. 2017) og vil således sjældent 
kunne bidrage til smittespredning. Efter yngletiden (allerede fra juni) samles 
stærene imidlertid på store fælles sovepladser, hvorfra de søger føde i det om-
liggende landskab, op til mindst 30 km fra sovepladsen (Bray m.fl. 1975, Sum-
mers & Feare 1995). Den danske ynglebestand af stære er overvejende træk-
fugle, som i løbet af efteråret forlader landet og trækker mod sydvest, hvor de 
fleste overvintrer i England (Bønløkke m.fl. 2006). En mindre del af bestanden 
bliver dog i Danmark, og får om vinteren selskab af stære fra Sverige og andre 
Østersølande. 

Gråspurv Passer domesticus og skovspurv Passer montanus 

Spurve (grå- og/eller skovspurv) optræder meget hyppigt ved minkfarme. 
Da begge arter i ekstrem grad er standfugle og sjældent bevæger sig mere end 
nogle få hundrede meter i deres liv (Bønløkke m.fl. 2006), er deres rolle i for-
hold til smittespredning formodentlig minimal. 
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6 Konklusion og risikovurdering 

Minkfarme besøges i stort omfang af adskillige fuglearter, som her finder let 
adgang til rigelig og næringsrig føde i form af minkenes foder. Dette gælder 
primært for farme med åbne haller. Det vurderes sandsynligt, at fugle, der 
besøger en minkfarm smittet med SARS-CoV2, vil komme i kontakt med vi-
rus. De fleste af de fuglearter, som optræder hyppigt og i større antal ved 
minkfarme, er mobile opportunister, som på daglig basis bevæger sig over 
relativt store afstande mellem fx fælles overnatningspladser og forskellige fø-
dekilder spredt i landskabet. Dette gælder for måger, stære og kragefugle 
(undtagen husskade). Disse arters fødesøgningsadfærd gør således, at de i lø-
bet af kortere perioder (fx en dag) kan besøge flere minkfarme, som eksem-
plificeret med den GPS-sporede sølvmåge (se afsnit 4). Imidlertid er fuglenes 
adfærd og fødesøgning i landbrugslandskabet generelt meget dårligt under-
søgt, især uden for yngletiden. Det er sandsynligt, at der er stor individuel 
variation, således at nogle individer mere eller mindre har specialiseret sig i 
at søge føde ved minkfarme, mens andre slet ikke benytter denne fødekilde. 
De fugle som regelmæssigt besøger flere minkfarme, fx på daglig basis, vil i 
princippet kunne overføre smitte af SARS-CoV2 virus mellem farmene. Dette 
kræver dog som tidligere nævnt også at virus kan forblive aktiv under trans-
porten, og at fuglene kan overføre smitte til mink. DCE har ikke kompetence 
til at udtale sig om, hvor sandsynligt det er, at disse to betingelser er opfyldt. 

Ud over fuglenes daglige bevægelser mellem overnatningspladser og fødekil-
der, er det også relevant at tage målrettede bevægelser i forbindelse med det 
årlige træk i betragtning. De fleste af de omtalte fuglearter er delvist træk-
fugle, hvilket indebærer at nogle individer eller bestande trækker bort fra 
yngleområdet om vinteren, mens andre individer eller bestande forbliver i det 
samme område hele året. For de trækkende individers vedkommende er be-
vægelserne om efteråret (typisk august-oktober) generelt rettet mod sydvest, 
med en modsatrettet bevægelse mod nordøst om foråret (typisk i februar-
april). Under trækket bevæger fuglene sig typisk over længere distancer om 
dagen (for disse arter måske 50-200 km) end under mere stationære perioder. 
Fuglenes efterårstræk kan således også tænkes at have medvirket til den 
spredning af smitten mod syd og vest, som er observeret mellem minkfarme 
i Jylland – igen under forudsætning af virus kan forblive aktiv og overføres 
fra fugl til mink. 

Det er vores vurdering at de mest relevante fuglearter i forhold til risiko for 
overførsel af smitte med SARS-CoV2 mellem minkfarme er følgende: 

- Sølvmåge 
- Hættemåge 
- Allike 
- Råge 
- Krage 
- Stær (fortrinsvis juni-oktober). 

Følgende arter kan også være relevante, men optræder typisk mindre hyppigt 
og/eller talrigt ved minkfarme: 

- Stormmåge 
- Sildemåge (kun april-september). 
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Endelig er følgende arter almindelige ved minkfarme, men så stedfaste at de 
næppe har nogen betydning for smitteoverførsel imellem farmene. De kan 
dog bidrage til den lokale spredning på den enkelte farm: 

- Husskade 
- Gråspurv/skovspurv. 
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