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VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 

 
Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kon-
trolkampagne i 57 minkfarme fordelt over hele landet med fokus på, om syge og tilskadekomne mink 
var håndteret korrekt i henhold til dyreværnslovens bestemmelser. Veterinærrejseholdet har haft særligt 
fokus på, om mink med alvorlige skader var isoleret, og om minkavleren havde iværksat en passende 
behandling af dyret. Derudover har veterinærrejseholdet kontrolleret, om den evt. iværksatte behandling 
kunne dokumenteres ved optegnelser, og at eventuelle lægemidler til behandling af syge dyr var anvendt 
i henhold til dyrlægens anvisninger 
 
Samtlige 57 minkfarme er udvalgt risikobaseret på baggrund af følgende parametre: 

• Ca. ¾ af de kontrollerede minkfarme, er i perioden 2008 – 2010 sanktioneret for manglende eller 
forkert håndtering af syge eller tilskadekomne mink 

• Ca. ¼ af de kontrollerede minkfarme, er i 2010 sanktioneret på grund af dårligt vedligeholdte bu-
re, manglende optegnelser over medicinanvendelse, manglende årligt dyrlæge tilsyn og lignende.  

  
Alle minkfarme er kontrolleret uanmeldt, og i hver enkelt besætning er et repræsentativt udsnit af dyrene 
kontrolleret. 
 
Resultatet af kontrolkampagnen. 
 
24 minkfarme er kontrolleret uden anmærkninger, svarende til 42 % af de kontrollerede farme 
 
I 33 minkfarme, svarende til 58 % af de kontrollerede farme, har Veterinærrejseholdet sanktioneret for 
overtrædelser af reglerne vedr. dyrevelfærd og reglerne for anvendelsen af receptpligtige lægemidler. 
 
I 24 minkfarme, svarende til 42 % af de kontrollerede farme, er der fundet syge og tilskadekomne mink, 
som ikke var håndteret korrekt, hvoraf: 

• 12 minkfarme, svarende til ca. 21 % af de kontrollerede farme, er politianmeldt for groft ufor-
svarlig eller uforsvarlig behandling. Det bemærkes, at enkelte af disse farme tillige er politian-
meldt for andre forhold. 

• 11 minkfarme, svarende til ca. 19 % af de kontrollerede farme, har modtaget påbud om at isolere, 
behandle, tilkalde eller alternativt aflive dyr, idet forholdet er vurderet som uforsvarlig behand-
ling. 

• 1 minkfarm, svarende til ca. 2 % af de kontrollerede farme, har fået indskærpet reglerne, idet for-
holdet er vurderet som væsentlig ulempe. 
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Til ovenstående skal bemærkes, at der ved de 57 kontrolbesøg blev fundet i alt 128 syge eller tilskade-
komne dyr, som Veterinærrejseholdet har vurderet, ikke har været håndteret korrekt. Ved kontrolbesø-
gene er der i alt skønsmæssigt kontrolleret ca. 90 – 100.000 dyr, hvilket svarer til, at ca. 0,1 % af de kon-
trollerede dyr ikke har været håndteret korrekt.  
 
De hyppigste årsager til sanktioner for overtrædelse af reglerne vedrørende manglende håndtering af sy-
ge eller tilskadekomne mink var: 

• Fund af mink med store og alvorlige bidskader, hvor der ikke var iværksat passende behandling, 
eller som ikke var isoleret. 

• Fund af mink med alvorlige skader, som var isoleret, men som efterfølgende ikke var tilset af en 
dyrlæge eller behandlet efter en dyrlæges anvisninger. 

• Fund af mink med alvorlige skader, f.eks. lammelser eller knogle-, øjen- eller ledskader, der ikke 
var rettidigt aflivet.  

 
I yderligere 9 minkfarme svarende til ca. 16 % af de kontrollerede farme blev der fundet overtrædelser af 
forhold, der ikke vedrørte syge eller tilskadekomne mink. 
 
De konstaterede overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne og reglerne om medicinanvendelsen er samlet i 
tabel 1 og 2.  
 
Tabel 1: Oversigt over konstaterede overtrædelser vedrørende behandling af syge eller tilskade-

komne dyr (fokusemnet). 

Beskrivelse 
Politianmeldelse/ 

Bøde 
Påbud Indskærpelse 

Dyr var ikke fodret eller vandet i henhold til deres behov, jf., 

§ 2, i dyreværnsloven 
4   

Mink havde ikke permanent adgang til drikkevand, jf. § i 12, 

stk. 1, i bek.om beskyttelse af pelsdyr 
1   

Syge og tilskadekomne dyr havde ikke omgående fået en 

passende behandling, jf. § 5, 1. pkt., i bek. om beskyttelse af 

landbrugsdyr 

11 12 1 

Syge dyr var ikke isoleret, jf. § 5, 3. pkt., i bek. om beskyt-

telse af landbrugsdyr 
6 8 1 

Syge dyr, der ikke var kommet sig af en behandling, var ikke 

tilset af en dyrlæge hurtigst muligt, jf. § 5, 2. pkt., i bek om 

beskyttelse af landbrugsdyr 

9 8  

Syge dyr, der ikke var kommet sig af en behandling, var ikke 

aflivet rettidigt, jf. § 5, 2. pkt., i bek. om beskyttelse af land-

brugsdyr 

11 8  

Syge dyr var ikke tilset hyppigt, jf. dir 98/58 bilag I pkt. 2 1   

Dyr var ikke behandlet forsvarligt, jf.§ 1 i dyreværnsloven 11 5  

Der var ikke ført optegnelser over al medicinanvendelse og 

behandlinger af syge dyr, jf. § 6, stk.1, i om beskyttelse af 

landbrugsdyr, og § 15 i bek. om dyreejers anvendelse af læ-

5  4 
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gemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksom-

heders egenkontrol med restkoncentrationer 

Optegnelser over medicinanvendelsen var ikke opbevaret i 

mindst 3 år, jf. § 6, stk. 3, i bek om beskyttelse af landbrugs-

dyr. 

1   

 

Tabel 2: Oversigt over konstaterede overtrædelser vedrørende andre regler om dyrevelfærd 

Beskrivelse Politianmeldelse. Påbud Indskærpelse 

Miljøet var ikke beriget med passende stimuli, og der var ik-

ke permanent adgang til halm, jf. § 20 i bek. om beskyttelse 

af pelsdyr 

1  5 

Redekassens gulvareal var ikke stort nok til, at alle dyr kunne 

benytte redekassen samtidigt, jf. § 21, stk. 1, i bek. om be-

skyttelse af pelsdyr 

  1 

Der var ikke tilstrækkeligt burareal ved opstaldning af en 

voksen mink, jf. § 26, stk. 1, i bek. om beskyttelse af pelsdyr. 
 2  

Der var ikke tilstrækkeligt burareal ved opstaldning af flere 

end 2 ungdyr i samme bur, jf. § 26, stk. 3, i bek. om beskyt-

telse af pelsdyr. 

  3 

 

Sanktionering. 
Minkfarme, hvori der blev fundet bare én mink med betydelige skader, eller skader af flere dages varig-
hed, som ikke var isoleret/behandlet eller rettidigt aflivet, og hvor minken har været udsat for betydelig, 
smerte, lidelse, angst og varigt mén, er blevet politianmeldt for forholdet (eksempel 1 og 2).  
 
Minkfarme, hvor der blev blevet konstateret overtrædelser af reglerne vedrørende behandling af syge og 
tilskadekomne mink, og som tidligere er sanktioneret for samme overtrædelse, er blevet politianmeldt 
for forholdet.   
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Eksempel 1.  Mink med stort bidsår. Minken var ikke var isoleret eller i behandling. Minkavleren  blev politianmeldt. 

 

 
Eksempel 2. Mink der manglede 3 ben og halen. Minken var ikke isoleret eller aflivet rettidigt. Minkavleren blev politian-
meldt. 
 
  

Forhold vedrørende mangelfuld behandling af syge eller tilskadekomne mink eller manglende dyrlæge-
tilsyn, som ikke blev vurderet som grove, og hvor der var behov for en opfølgende kontrol, blev sanktio-
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neret med et påbud. Påbuddet skal sikre, at minken/minkene bliver tilset af en praktiserende dyrlæge el-
ler alternativt aflivet, jf. § 24 b, stk. 1, i dyreværnsloven. (eksempel 3 og 4) 
 

 
Eksempel 3: Mink med bidsår. Minkavleren blev påbudt at iværksætte passende behandling.  

 

 
Eksempel 4. Mink med skade i hoved. Skaden involverer hverken øjne, eller ører. Minkavleren blev påbudt, at minken bliver 
tilset og behandlet af en dyrlæge eller alternativt aflivet. 
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Reglerne blev indskærpet ved fund af forhold, der kunne karakteriseres som væsentlig ulempe. Dette 
kunne eksempelvis være fund af mink med små skader eller med skader af kort varighed, der ikke var 
isoleret, eller hvor der ikke var iværksat passende behandling.  
 
Ved forhold, hvor dyr blev vurderet til ikke at kunne helbredes, eller hvor det ville medføre unødig lidel-
se hos dyret at lade det leve, blev minkavleren anmodet om at lade dyret aflive straks, jf. § 20, stk. 2, i 
dyreværnsloven.  
 
Overtrædelser af regler vedrørende medicinanvendelsen blev sanktioneret med indskærpelser, politian-
meldelser eller et administrativt bødeforelæg. 
 
Forhold vedrørende håndtering af syge dyr og manglende optegnelser over medicinanvendelsen er om-
fattet af EU’s krydsoverensstemmelseskrav, og kan medføre træk i landbrugsstøtte. 
 
Konklusion og perspektivering     

Ved dette års kontrolkampagne har Veterinærrejseholdet konstateret overtrædelser af reglerne vedrøren-
de håndtering af syge eller tilskadekomne dyr i 24 af de 57 kontrollerede minkfarme svarende til ca. 42 
%. Heraf er 12 minkfarme politianmeldt, 11 minkfarme har modtaget påbud og 1 minkfarm har fået ind-
skærpet reglerne vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Sammenholdes dette med resulta-
tet af tidligere års kontrol, kan det konstateres, at der er flere af de politianmeldte farme, som tidligere 
har været sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne 
mink. 
 
Siden april 2011 har der været lovkrav om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkbesætninger og krav 
om, at besætningsdyrlægen skal rådgive om dyrevelfærd i de enkelte besætninger, herunder hvordan sy-
ge dyr bør behandles. Ligeledes har det været et krav, at besætningsdyrlægen skulle gennemføre et 
brush-up kursus med bl.a. fokus på korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr i forbindelse med 
det første rådgivningsbesøg. 
 
Alle de minkfarme, som blev kontrolleret ved kampagnen, er omfattet af en obligatorisk sundhedsråd-
givningsaftale og har haft mindst ét besøg af den praktiserende dyrlæge.  
 
Det er ikke muligt at afgøre, om det niveau af overtrædelser, som er fundet ved kontrolkampagnen, er 
det generelle billede i danske minkbesætninger, da de kontrollerede besætninger er udpeget blandt be-
sætninger med tidligere sanktioner på området. Det kan dog oplyses, at i forbindelse med 100 % kontrol-
len i 2010 blev der konstateret overtrædelser af reglerne vedrørende syge eller tilskadekomne mink i 4 % 
af de kontrollerede farme.  
 
Veterinærrejseholdet har ved kontrollen fokuseret på håndteringen af syge dyr og behandlingen af disse, 
og der blev derfor ikke foretaget en fuldstændig kontrol af alle dyrevelfærdsregler i de kontrollerede be-
sætninger. Det kan derfor ikke konstateres, om der generelt er en bedre eller dårligere dyrevelfærd i 
minkfarmene i 2011 i forhold til 2009 og 2010.  
 
Det er dog dokumenteret, at der er minkavlere som gentagne gange er sanktioneret for overtrædelser af 
reglerne vedrørende håndtering af syge eller tilskadekomne mink. Håndtering, behandling og opstald-
ning af syge mink bør derfor stadig være et indsatsområde i minkbesætninger.  
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