
Tidslinje: Corona i Mink

31. december 2019 Kina advarer WHO om, hvad der forventes at være udbrud af   
 lungebetændelse i Wuhan.

11. januar 2020 Kina registrerer det første dødsfald som følge af coronavirus i      
 Wuhan.

15. januar 2020 Sundhedsstyrelsen i Danmark udsender information om coronavirus  
 til det danske sundhedspersonale.

22. januar 2020 Uenighed i WHO om, hvorvidt man kan erklære Covid-19 for en   
 sundhedskrise. I Danmark udtaler Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen til de   
 danske medier, at: der er meget lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer  
 til Danmark.

23. januar 2020 Kina lukker Wuhan ned.
 I Danmark ændrer Sundhedsstyrelsen informationerne fra 15. januar til retnings- 
 linjer for sundhedspersonale, hvis der er mistanke om Covid-19 hos en person,  
 der er hjemvendt fra de berørte områder.

24. januar 2020 Frankrig registrerer første tilfælde af Covid-19 i Europa.

27. januar 2020 Tyskland registrerer første tilfælde af Covid-19 i landet.

30. januar 2020 WHO erklærer virusudbruddet for en: International nødsituation.
 I Danmark fastholder Sundhedsstyrelsen, at: faren for at en smittet person kom- 
 mer til Danmark er meget lav.

31. januar 2020 Storbritannien og Italien registrerer første tilfælde af Covid-19.

24. februar 2020 I Danmark meddeler Sundhedsstyrelsen, at det danske beredskab  
 tilpasses løbende. Man vurderer, at sandsynligheden for, at smitten kan komme  
 til Danmark, er steget.

27. februar 2020 Den første dansker testes positiv for Covid-19.

6. marts 2020 Danmarks statsminister holder det første pressemøde. Der opfordres  
 blandt andet til at udskyde og aflyse alle rejser samt arrangementer med mere  
 end 1000 deltagere.

9. marts 2020 Italien indfører national nedlukning.

10. marts 2020 2. pressemøde i Danmark. Der opfordres blandt andet til at undgå  
 offentlig trafik i myldretiden, og flytrafikken fra udsatte områder til Danmark ind- 
 stilles.

11. marts 2020 3. pressemøde. Danmark lukker ned i foreløbigt to uger.
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12. marts 2020 I Danmark vedtages ny hastelov i Folketinget, som giver Regeringen  
 yderligere beføjelser til at bremse smittespredningen.

13. marts 2020 4. pressemøde i Danmark. Det meddeles, at alle landets grænser   
 lukker fra d. 14. marts.

14. marts 2020 Første dødsfald af en Covid-19-smittet i Danmark.

17. marts 2020 I Danmark nedsættes forsamlingsforbuddet til 10 personer.

31. marts 2020 I Danmark er 109 personer døde af Covid-19.

1.  april 2020 47.192 personer er døde af Covid-19 på globalt plan.

17. juni 2020 En dansk minkavler i Hjørring Kommune testes positiv med covid-19.  
 Det opdages, at flere af hans 10.000 mink også er smittet. Regeringen beslutter  
 ud fra et forsigtighedsprincip, at den smittede minkbesætning skal aflives. Kort tid  
 efter bliver to farme i nærheden også inficeret.

19. juni 2020 Statens Seruminstitut bekræfter, at mink og mennesker er smittet på   
 minkfarmen i Hjørring Kommune. Smitten har bredt sig til flere beboere i kom-  
 munen. SSI kan ikke endeligt afgøre, om smitten er gået fra mink til mennesker  
 eller omvendt. Det konstateres at der i begge tilfælde er tale om en ny variation af  
 coronavirus.

20. juni 2020 Regeringen igangsætter et nyt testprogram for at få et overblik over,   
 hvor udbredt covid-19 er på de danske minkfarme. Der konstateres smitte på   
 to farme, hvilket medfører beslutning om screening af minkfarme i hele landet.       
 Regeringen beslutter af et forsigtighedsprincip at aflive minkene.

1.  juli 2020 Fødevarestyrelsen opdager coronasmitte på endnu en minkfarm i Dan- 
 mark. Cirka halvdelen af bestanden på 5000 mink testes positive. Regeringen   
 beslutter af et forsigtighedsprincip at aflive bestanden.

4.  juli 2020 Fødevarestyrelsen finder ikke flere nye tilfælde af coronavirus i mink på  
 de 125 minkfarme, som er en del af den nationale screening.

7.  juli 2020 Regeringen i Danmark iværksætter ny strategi, hvor alle minkfarme skal  
 testes. Herunder indgår også værktøjer til at forebygge smitten.

20. juli 2020 Det pålægges medarbejdere på minkfarmene at bære værnemidler.   
 Hertil bestemmes det, at smittede farme fremadrettet skal isoleres og under-  
 lægges restriktioner, som begrænser adgang ind og ud af farmen. Fødevarestyrel- 
 sen indleder et overvågningsprogram, hvor minkfarmene skal indsende    
 corona-test fra deres mink.

27. juli 2020 Statens Seruminstitut bekræfter, at mennesker har smittet mink på de   
 berørte minkfarme. Hertil bekræftes det, at man har fundet en ny mutation af   
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 coronavirus i mink og mennesker. Mutationen kaldes Cluster-5. Det vurderes, at  
 smittekæden er brudt efter aflivning af minkene på de smittede farme.

14. august 2020 Fødevarestyrelsen opdager en fjerde smittet minkbesætning i Dan- 
 mark. Farmen underlægges særlige restriktioner, men minkene får lov til at leve,  
 da Regeringen vurderer, at risikoen for smittespredning er minimeret.

2.  september 2020 Der er nu konstateret Covid-19-smitte på i alt seks minkfarme.  
 Farmene underlægges stramme restriktioner. Der bliver ikke krævet aflivninger. 
 
18. september 2020 Efter en længere periode med genåbning af Danmark ople-  
 ver man igen høj stigning af smittede. Restriktioner for at begrænse smittespred- 
 ning genindføres.

21. september 2020 Fødevarestyrelsen vedtager skærpet kontrol af minkfarmene i   
 Danmark, da man oplever et stigende antal smitteudbrud på minkfarme. Det   
 betyder blandt andet, at Fødevarestyrelsen kan komme på uanmeldte kontrolbe- 
 søg.

1.  oktober 2020 Den danske regering vedtager, at alle minkbesætninger, som er   
 smittet med Covid-19, skal aflives.

2.  oktober 2020 Der er konstateret coronavirus i mink på 41 minkfarme i Danmark,  
 og man har mistanke til yderligere 20 besætninger. Regeringen fastholder, at alle  
 smittede besætninger skal aflives og tilføjer, at besætninger i den umiddelbare   
 nærhed af de smittede besætninger også skal aflives.

5.  oktober 2020 I alt 48 danske minkfarme er testet positive med Covid-19. Føde- 
 varestyrelsen igangsætter aflivninger af smittede minkbesætninger samt be-  
 sætninger som ligger indenfor en radius af 7,8 km. fra en smittet farm. Det er   
 Statens Seruminstitut, som har udregnet denne smitte-radius.

14. oktober 2020 I Danmark har man registreret tilfælde af Covid-19 på i alt 89   
 minkfarme i Nord- og Vestjylland. Tallet stiger dagligt. Fødevarestyrelsen opfor- 
 drer minkavlerne til at hjælpe med aflivningerne. Der er nu over en million smitte- 
 de mink samt yderligere mere end en million mink, som skal aflives, fordi de   
 befinder sig inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning.

1.  november 2020 Der aflives mere end 100.000 mink om dagen på de danske   
 minkfarme. Fødevarestyrelsen har svært ved at følge med i afhentningen og de- 
 strueringen af de døde mink. På flere farme må døde mink ligge i bunker under  
 åben himmel, da der ikke er containere nok til at opbevare dem i.

3.  november 2020 Statens Seruminstitut overbringer en risikoundersøgelse til         
 Danmarks Fødevarestyrelse. I undersøgelsen er SSI blevet bedt om ikke at give   
 konkrete anbefalinger, men alene vurdere risici ved minkhold i Danmark. Konklu- 
 sionen lyder: En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi inde- 
 bærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at  
 forebygge COVID-19 med vacciner.
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4.  november 2020 På et pressemøde meddeler Danmarks statsminister, at alle dan- 
 ske mink skal aflives. 

7.  november 2020 De danske myndigheder kan ikke nå af destruere minkene i takt  
 med, at de aflives. Det besluttes at grave de døde mink ned i massegrave ved   
 Holstebro og Karup.

9.  november 2020 Det bekendtgøres i Danmarks Folketing, at Regeringen ikke      
 havde lovhjemmel til at kræve alle danske mink aflivet.

12. november 2020 Statens Seruminstitut bekendtgør, at der er udviklet en vaccine,  
 som kan modstå Cluster-5.

21. december 2020 Et flertal i Folketinget stemmer for en ny lov, som lovliggør afliv- 
 ning af og midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark.

27. december 2020 Den første dansker bliver vaccineret imod Covid-19.

4.  januar 2021 Storbritannien offentliggør, at en ny mutation af coronavirus har   
 skabt rekordhøje smittetal i landet.

5.  januar 2021 I Danmark hæves risikoniveauet til højeste niveau i varslingssyste-  
 met. Forsamlingsforbuddet sænkes til fem personer.

8.  januar 2021 Det danske udenrigsministerium præsenterer nye skærpede rejsevej- 
 ledninger. Alle udlandsrejser frarådes.

16. januar 2021 Den sydafrikanske mutation af coronavirus bliver for første gang   
 fundet i Danmark.

25. januar 2021 Et flertal i Folketinget vedtager en aftale om erstatning til minkavlere  
 og berørte erhverv. Erstatningen lyder på op mod 18,8 mia. kr. 

2.  februar 2021 Danmarks sidste mink aflives. Trods Regeringens opfordring har to  
 minkaflevere, på Als og ved Hobro, holdt deres mink i live.

3.  marts 2021 Danmarks Radio afslører, at minkavlere havde indsendt falske coro- 
 natest fra deres mink til myndighederne. Reglerne krævede, at minkavlerne hver 
 tredje uge indsendte nye test fra nyligt aflivede mink. I marts indrømmede to   
 minkavlere, at de havde sendt test ind flere gange fra de samme mink for at   
 undgå at blive registreret som corona-smittet farm.
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