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Vigtige krav : 

Fangearme :   

Skal etableres ved alle åbninger, minimum 75 cm høje, tæt til etableret hegn, placeres i en vinkel på 45 

grader 

Hjørneoverdækning : 

Maximum 50 cm høje, minimum 75 cm lang og det skal være lystæt materiale. Skal kunne indeholde en 

fælde 

Enhver åbning til dræn, kloakrør og lignende skal holdes lukket 

Fælder : 

Fælder skal altid være opstillet 

1 fælde på hver side af port,                                                                                                                                              

1 fælde ved hvert hjørne, hvor der er mere end 20 m til åbning                                                                                     

1 fælde midt på langsiden ved en længde på mere end 100 m                                                                                             

1 fælde ved lagerplads                                                                                                                                                                

1 fælde ved fodersilo 

Bure og hegn skal altid holdes i forsvarlig stand 

Bilag 1 

Krav til hegnet omkring farme eller anlæg 

1) Hegnet skal konstrueres, monteres og placeres på en sådan måde og være af en sådan højde, at minkene ikke 
kan forcere det. 

2) Adgang gennem hegnet for kørende trafik skal ske gennem porte eller låger, der er forsynet med fangarme. 
Døre eller låger for anden trafik skal være forsynet med automatisk lukkeanordning. 

3) Hjørnerne i en indhegning skal være forsynet med en hjørneoverdækning, jf. § 2, nr. 3. 

4) Hegn, der er etableret eller renoveret efter den 2. oktober 1999, skal være mindst 150 cm. højt og skal være 
ført mindst 50 cm. ned i jorden, der skal være stampet fast. 

5) Hegn, der er opstillet før den 2. oktober 1999, kan godkendes, hvis højden er mindst 140 cm. og hegnet er ført 
mindst 20 cm. ned i jorden og i øvrigt opfylder de stillede krav. 

6) Mindst de øverste 50 cm. af hegnet skal på indersiden beklædes med et sådant glat materiale, at minkene ikke 

kan klatre op ad hegnet, eller forsynes foroven med en mindst 25 cm. bred vandret ombøjning af glat materiale 
ind mod farmen. 
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Vejledning om pelsdyrfarme 

Læhegn omkring farmen  

§ 6 Omkring pelsdyrfarme skal der etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 

rækker træer. Hvis lovligt etablerede farme ligger mindre end 5 m fra offentlig vej, privat fællesvej eller 

naboskel kan der plantes mindre end 3 rækker træer. I så fald skal der drages særlig omsorg for, at hegnet 

er så tæt at indsyn til farmen begrænses mest muligt. For områder, der ved lokalplan er udlagt til 

pelsdyrområde, gælder kravet om læhegn området som helhed. Dvs., at der skal etableres læhegn omkring 

hele lokalområdet, hvorimod der ikke kræves læhegn omkring den enkelte pelsdyrfarm. Der henvises også 

til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 610 af 19. juli 2002 om husning af mink og hegning af 

minkfarme, hvori stilles krav til, hvordan hegnet, som er omfattet af denne bekendtgørelse i relation til 

farme og anlæg, skal se ud.  


