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VETERINÆRREJSEHOLDETS KONTROLKAMPAGNE I MINKBESÆTNINGER I 2012 

Som opfølgning på tidligere års kontrolkampagner har Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold gennem-

ført kontrol i 97 tilfældigt udvalgte minkfarme fordelt over hele landet. Kontrolkampagnen blev gen-

nemført i september og oktober 2012.   

 

FORMÅL 

Kontrolkampagnens hovedformål var at afdække, om de seneste års fokus på især håndtering af syge el-

ler tilskadekomne mink har medført en forbedret efterlevelse af reglerne på dette område. Herudover har 

Veterinærrejseholdet kontrolleret efterlevelse af reglerne om obligatorisk sundhedsrådgivning og uddan-

nelse af personer, der er beskæftiget i minkfarme. 

 

METODE OG MATERIALE 

Kontrolkampagnen blev gennemført ved uanmeldte kontrolbesøg. Ved kontrol af den enkelte minkfarm 

blev mindst 1000 mink gennemgået, i de minkfarme der husede mere end 1000 mink. I de farme, hvor 

der fandtes sygeafsnit, blev desuden samtlige dyr i sygeafsnittet gennemgået. Minkfarmene havde en 

størrelse på 400 – 35.000 dyr.  

Ved kontrolbesøgene har Veterinærrejseholdet fokuseret på, om syge dyr eller dyr med alvorlige skader, 

var isoleret fra andre dyr. Endvidere har Veterinærrejseholdet kontrolleret, om den besætningsansvarlige 

havde iværksat en passende behandling af mink om nødvendigt efter en dyrlæges anvisning, og hvorvidt 

den besætningsansvarlige efterfølgende havde vurderet behandlingens effekt. 

Herudover har Veterinærrejseholdet kontrolleret, om den besætningsansvarlige havde overholdt reglerne 

om obligatorisk sundhedsrådgivning, og om den besætningsansvarlige samt det øvrige personale havde 

gennemført den lovpligtige uddannelse eller kunne dokumentere, at de ikke var omfattet af uddannelses-

kravene.  
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Sanktionering ved overtrædelser af reglerne om behandling af syge dyr 

Politianmeldelse 

I tilfælde, hvor Veterinærrejseholdet vurderede, at mink havde været udsat for betydelige smertelidelse, 

angst og varigt mén, og hvor forholdet kunne karakteriseres som groft uforsvarlig behandling af dyr, 

blev forholdet anmeldt til politiet.  

Eksempelvis har Veterinærrejseholdet politianmeldt tilfælde, hvor der blev fundet mink med omfattende 

skader af flere dages varighed, og hvor der enten ikke var iværksat passende behandling om nødvendigt 

efter en dyrlæges anvisning eller ikke sket rettidig aflivning. 

Påbud 

I tilfælde, hvor Veterinærrejseholdet fandt mink med sår og skader, hvor forholdet ikke blev vurderet 

som groft uforsvarlig behandling af dyr blev forholdet sanktioneret med påbud til den besætningsansvar-

lige. Påbuddet skulle sikre, at dyret/dyrene bliver tilset af en dyrlæge og efterfølgende behandlet, eller 

alternativt aflivet, jf. § 24b, stk. 1 i dyreværnsloven1.  

Indskærpelse 

I tilfælde, hvor Veterinærrejseholdet fandt mink med mindre sår eller skader, eller sår og skader af korte-

re varighed, og hvor forholdet kunne karakteriseres som væsentlig ulempe, blev forholdet indskærpet. 

Aflivning 

I tilfælde, hvor Veterinærrejseholdet fandt mink med sygdom eller skader, hvor det blev vurderet, at 

minken ikke at kunne helbredes, og hvor det ville medføre unødig lidelse hos dyret at lade det leve og,  

hvor der ikke umiddelbart kunne konstateres overtrædelse af dyrevelfærdsreglerne, blev den besætnings-

ansvarlige anmodet om at lade dyret aflive straks, jf. § 20, stk. 2 i dyreværnsloven. 

 

Sanktionering af øvrige overtrædelser 

Hvis Veterinærrejseholdet konstaterede øvrige overtrædelse af reglerne om dyrevelfærd, obligatorisk 

sundhedsrådgivning eller uddannelse blev forholdet sanktioneret. 

 

RESULTAT 

I 26 minkfarme (svarende til ca. 27 %) af de kontrollerede farme blev der fundet syge og tilskadekomne 

mink, som ikke var håndteret korrekt, hvoraf: 

• 4 minkfarme blev politianmeldt (svarende til ca. 4 %) 

• 18 minkfarme modtog påbud (svarende til ca. 19 %) 

• 4 minkfarme modtog indskærpelse (svarende til ca. 3 %) 

                                                 
1 Lov nr. 386 af 6. juni 1991 (med senere ændringer) 
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I forbindelse med de 97 kontrolbesøg blev der fundet 61 syge eller tilskadekomne mink, som Veterinær-

rejseholdet vurderede ikke var håndteret korrekt. Ved kontrolbesøgene blev der skønsmæssigt kontrolle-

ret ca. 120.000 mink.  

Samlet set blev 40 minkfarme (svarende til ca. 41 %) af de i alt 97 kontrollerede farme sanktioneret for 

overtrædelse af reglerne vedrørende dyrevelfærd, obligatorisk sundhedsrådgivning og uddannelseskrav. 

 

DISKUSSION/KONKLUSION 

Resultatet af dette års kontrolkampagne viser, at andelen af minkfarme, som blev sanktioneret for mang-

lende håndtering af syge eller tilskadekomne dyr (ca. 27 % af farmene), er faldet, hvis der sammenlignes 

med resultatet af Veterinærrejseholdets kontrolkampagne i 2011 (hvor 42 % af minkfarmene blev sank-

tioneret for manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr). Faldet skyldes især, at andelen af 

minkfarme, der blev politianmeldt for manglende håndtering af syge eller tilskadekomne dyr, er reduce-

ret fra 21 % i 2011 til 4 % i 2012. Andelen af farme der modtog påbud eller indskærpelse er på sammen 

niveau i 2012 og 2011. Det bemærkes, at resultaterne i 2012 og 2011 ikke er helt sammenlignelige, idet 

de minkfarme, der indgik i Veterinærrejseholdets kontrolkampagne i 2011 var risikoudpeget på grundlag 

af tidligere sanktioner, mens minkfarmene i 2012 som nævnt var tilfældigt udpeget. 

Veterinærrejseholdets kontrolkampagne i 2012 viser, at der i minkfarmene stadig kan findes mink med 

svære sår og skader, som der ikke er taget hånd om. Det vurderes dog, at overtrædelserne vedrører et 

meget lille antal mink, da det er under en promille af de kontrollerede mink, der har givet anledning til 

sanktioner. Det vurderes endvidere, at reglerne om obligatorisk sundhedsrådgivning og uddannelse ge-

nerelt blev overholdt i de kontrollerede besætninger.  

På grundlag af kampagnen er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det går fremad med dyrevelfærden, 

men der er stadig behov for at sætte fokus på dyrevelfærden i den danske minkproduktion, hvor især 

håndtering og behandling af syge eller tilskadekomne mink fortsat bør være et indsatsområde. Fødevare-

styrelsen vil derfor i 2013 gennemføre endnu en kontrolkampagne med fokus på bl.a. håndtering af syge 

eller tilskadekomne mink. 

 

PERSPEKTIVERING 

Veterinærrejseholdets har inden kontrolkampagnen haft særligt fokus på  at informere pelsdyrbranchen 

om kontrolkampagnens afvikling og fokusområde. Formålet hermed er at sikre fokus på dyrevelfærd – 

ikke kun i de minkfarme, der kontrolleres – men i alle minkfarme, og dermed sikre øget regelefterlevel-

se. Veterinærrejseholdet har i samarbejde med Kopenhagen Fur informeret om kontrolkampagnens ind-

hold i forbindelse med pelsdyrbranchens temadag d. 31/8 - 2012. Der er endvidere informeret om kam-

pagnen både i landbrugspressen og i bladet Dansk Pelsdyravl. Det er Veterinærrejseholdets generelle 
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indtryk, at de kontrollerede minkfarme kendte til kampagnen og kontrollens omfang, og at dette var en 

fordel for kontrollens gennemførelse.  

Udover kontrol blev der den 1. april 2011 indført krav om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme, 

og den 1. januar 2012 indført krav om uddannelse af minkavlere og deres ansatte. Fra 1. januar 2013 

indførtes desuden krav om uddannelse for personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i 

pelsdyrfarme.  

Endvidere vil der som led i veterinærforlig II blive sat yderligere fokus på minks velfærd. Der vil således 

blive stillet krav om yderligere adfærdsberigelse af minks miljø, og der skal gennemføres en analyse af 

de velfærdsmæssige forhold omkring gruppeindhusning.  

Fødevarestyrelsen forventer, at de allerede iværksatte initiativer i kombination med de kommende initia-

tiver vil have en positiv effekt på velfærden i den danske minkproduktion. Fødevarestyrelsen vurderer 

derfor ikke, at der er behov for iværksættelse af yderligere initiativer på nuværende tidspunkt. 


