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Kære Miljø- og Fødevareudvalg

I maj 2022 kommer en vurdering fra SSI med bidrag fra Det Veterinære Konsortium af den
sundhedsmæssige risiko ved en eventuel genstart af minkproduktionen fra 2023. Dette mener
vi er for snævert et grundlag at vurdere minkproduktionens fremtid ud fra.

Minkproduktion har store, negative konsekvenser for dyrene såvel som for miljø og natur, og
industrien er samtidig præget af økonomisk ustabilitet. Vi opfordrer derfor udvalget til at
forholde sig til de samlede konsekvenser ved minkproduktion.

Tilsammen har vi udarbejdet en oversigt, som kan benyttes under udvalgsarbejdet. Det
underbygger følgende pointer, der efter vores opfattelse kalder på et permanent forbud mod
minkproduktion i Danmark:

Hovedparten af minks naturlige behov kan ikke tilgodeses i de produktions-
systemer, der anvendes til minkavl, og det er baggrunden for, at Det Dyreetiske Råd i
november 2021 konkluderede, “at hold af mink i de eksisterende bure ikke er acceptabel”.

Branchens egen metode til vurdering af dyrevelfærd, WelFur-Mink, garanterer ikke
dyrenes velfærd, eftersom selv minkfarme, hvor dyrene eksempelvis systematisk udsættes
for sult (‘slankning’), eller hvor dyr lever med alvorlige bidskader såsom afgnavede lemmer,
kan opnå en god samlet vurdering.

20 lande i Europa har allerede udfaset eller vedtaget forbud mod minkavl, og endnu 7
lande behandler forslag om forbud. Danmark risikerer at blive et tilflugtssted for en
produktion, som resten af Europa arbejder på at udfase.

Minkproduktionen afføder en lang række negative eksternaliteter, som samfundet
kollektivt bærer omkostningerne af: Antibiotikaresistente bakterier, fosfor- og
ammoniakforurening samt risikoen for virusreservoir og -mutationer på minkfarme. Dertil
kommer, at mink er en invasiv art i den danske natur.

Hvis minkavl atter tillades, vil Danmark få langt sværere ved at leve op til EU-direktiver.
Nationalt skal ammoniakudledningen reduceres med 24%, og en permanent nedlukning vil
være et vigtigt skridt på vejen, eftersom minkproduktionen i 2018 stod for knap 8% af
udledningerne.

Samtidig bliver minkavl en stadigt dårligere forretning, i takt med at den globale
efterspørgsel på pelsprodukter er i frit fald. Auktionsprisen per minkskind har i de
seneste år ligget under den gennemsnitlige fremstillingspris pr. skind, og på Kopenhagen
Furs foreløbigt eneste auktion i 2022 blev blot 13% af de udbudte minkskind solgt.
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