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Slutrapport for kampagnen 

Arealkrav hos mink 

INDLEDNING 

 

Overbelægning hos mink kan være en medvirkende faktor til, at velfærd hos mink nedsættes. Der er 

derfor fastsat et mindstekrav i lovgivningen for, hvor meget ekstra plads mink skal have til rådighed, 

når flere dyr holdes sammen.  

Mink, der slipper ud af minkfarme, kan forårsage skade på bl.a. den vilde dyrefauna. Derfor skal 

minkfarme være omgivet af et hegn, der sikrer, at minkene bliver på farmen.  

I forbindelse med kampagnen har Fødevarestyrelsen informeret og vejledt om arealkrav og 

hegnsregler samt kontrolleret om reglerne blev overholdt.  

 

KONKLUSION  

Kampagnens resultater viser, at de danske minkavlere generelt har godt styr på de krav, 

der stilles til ekstra plads, når flere dyr holdes sammen samt de regler, der skal 

forebygge, at minkene undslipper til naturen.  

Kun 8 ud af 100 kontrollerede minkfarme har fået en sanktion, hvoraf de 7 var relateret 

til husning og hegning og ikke dyrevelfærd.  

På den ene minkfarm, hvor der blev fundet en let overbelægning, skyldtes 

overbelægningen, at det var mere manglende overblik over farmen end en decideret 

regelforsømmelse, der gjorde, at reglerne ikke blev overholdt. 

Derudover er der ved mange af kontrollerne fundet etagebure, hvor overetagen ikke har 

været i brug, eller der har været færre dyr end tilladt. 

På baggrund af denne kampagne vurderer Fødevarestyrelsen, at der fortsat skal være et 

tæt fokus på lovgivningen om husning og hegning af mink i forbindelse med de ordinære 

kontroller i minkbesætninger. 
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RESULTATER  

8 ud af de 100 kontrollerede minkfarme har fået i alt 11 indskærpelser. 

7 minkfarme har fået 10 indskærpelser på baggrund af bekendtgørelse nr. 1422 om 

husning af mink og hegning af minkfarme (tidligere 265 af 28/03-2006). Den hyppigste 

overtrædelse vedrørte manglende fangarme.  

 6 indskærpelser på baggrund af § 4,  Bilag 1, stk. 2, Manglende 

fangarme, 1 indskærpelse på baggrund af § 4,  Bilag 1, stk. 6, Øverste 

50 cm er ikke af glat materiale 

1 indskærpelse på § 6. Automatisk lukkeanordning på en dør. 

 2 indskærpelser på baggrund af § 5, stk. 4. Hjørneoverdækning i 

lukkede haller. 

1 minkfarm har fået en indskærpelse på baggrund af bekendtgørelse nr. 1553 om 

beskyttelse af pelsdyr(tidligere 1734 af 22/12/2006). På denne farm blev der fundet en 

let overbelægning. 

 

METODE  

 

Kontrollen er gennemført over 2 perioder i hhv. 2015 og 2016, hvor der er kontrolleret i 

alt 100 minkfarme. For begge år er kontrollen gennemført i perioden fra 1. august til 31. 

oktober. 

 

28 minkfarme er kontrolleret i 2015. 

72 minkfarme er kontrolleret i 2016. 

 

Alle kontroller har været uanmeldte.  

 

De kontrollerede minkfarme er udpeget efter besætningsstørrelse, der spænder mellem 

1500 til 3000 tæver pr. minkfarm. 

 

Branchen har deltaget i et åbningsmøde vedr. kampagen i juli 2015. 

 


