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Dansk minkproduktion er værd at kæmpe for 
  

 

Krisen i dansk minkproduktion udvikler sig time for time. Sammen med Kopenhagen Fur 

og avlerne arbejder vi videre i døgndrift for at bevare kontrollen over situationen og ikke 

mindst bevare dansk minkproduktion. 

  

Vores fire ledetråde er at sikre 

  

• At vores dyr behandles ordentligt 

• At minkavlerne får fuld erstatning 

• At myndighedernes tiltag hviler på et solidt fagligt grundlag 

• Branchens fremtid. 

  

At der er brug for mere faglighed og viden er tydeligt at se ved, at coronaen nu har spredt 

sig til farme ved Thyregod nær Vejle og Måde nær Esbjerg – langt fra de hidtil kendte 

udbrud. Hvordan smitten er nået dertil, erkender myndighederne, de ikke ved.  

  



Lad os samarbejde 

Vi har brug for, at alle, der har viden og interesser i området, sætter sig sammen: 

Fødevarestyrelsen, sundhedsmyndighederne, Landbrug & Fødevarer, Kopenhagen Fur og 

så videre. Vi skal finde fagligt funderede løsninger, der har respekt for både 

folkesundheden og branchens fremtid. 

 

Et sådant samarbejde betyder, vi undgår underligt skråsikre beslutninger og mangel på 

fleksibilitet som den stædige insisteren på den helt ødelæggende sikkerhedszone på 7,8 

kilometer. Vil det ikke være bedre at sætte fokus på de specifikt smittede farme og de 

mennesker, der færdes der? 

  

Tilpas efter ny viden 

I takt med, at vi får mere viden, skal vi hele tiden tilpasse tilgangen. Danske Minkavlere 

har, bakket op af L&F, foreslået, at minkavlere selv står for at slå dyrene ned mod betaling. 

En fremstrakt hånd, som myndighederne har taget imod. Aftalen er på plads, og vi takker 

for lydhørheden, for det giver så god mening. De professionelle avlere kan på en hurtig og 

skånsom måde udføre opgaven, som de er trænet i. Dermed kan vi så hurtigt som muligt 

overstå de nedslagninger, der er så hårde og brutale for avlere og lokalsamfund. 

  

Tak for opbakningen 

Vi takker danskerne for den opbakning, vi ser i en meningsmåling udført af TV 2. Her 

bakker 53 % af danskerne op om dansk minkavl. Det flertal varmer i en svær tid – og viser, 

at politiske fantasier fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om at bruge den ulykkelige 

situation til at lukke et helt erhverv er helt utilstedeligt og mangler støtte.  

 

I 2018/19 eksporterede vi 12,8 millioner skind til en samlet værdi af fem milliarder kroner. 

Alene de direkte beskæftigede tæller 6.000 personer. Samtidig er vores skind takket være 

dygtig avl og hårdt arbejde berømte i hele verden. 

  

Lad os genopbygge 

Vi skal genopbygge branchen. Men her er usikkerheden om, hvornår avlerne igen kan 

sætte dyr ind, ubærlig for erhvervet. Vi har brug for så sikre rammer som muligt for 

fremtiden med det samme. Det er nu, næste års avlsdyr skal findes. Det tilhørende forslag 

fra Danske Minkavlere om, at avlsdyrene får lov at leve, er et nødvendigt grundlag for 

fremtiden. Med det forslag vil der fra nu og syv måneder frem kun være avlsdyr på 

farmene, og erhvervet får et grundlag at genopbygge fra. 



 

Arbejdet fortsætter for os og Kopenhagen Fur fagligt, veterinært, juridisk og 

mediemæssigt. Vær sikker på, at vi og hele dansk landbrug står sammen med 

minkavlerne, pelsproduktionen og følgeindustrierne.  
Martin Merrild 

Formand Landbrug & Fødevarer 

→ Følg Martin Merrild på Facebook  

→ Mail til Martin Merrild 
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