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Kontrolkampagne om husning af mink og hegning af minkfarme

Fødevarestyrelsen udfører i sommeren 2020 en kontrolkampagne i minkfarme med 
fokus på de regler, der skal sikre, at mink ikke undslipper.

Baggrund for kampagnen

Løsslupne mink i naturen er uønskede. En del af de undslupne mink er i stand til at 
overleve og kan være til gene for borgerne, f.eks. når de slipper ind i hønsegårde. Der-
til kommer, at mink kan være til stor gene for naturens dyreliv, især svømmefuglene. 
Derfor bliver mink anset for en såkaldt invasiv art, som man ikke ønsker skal etablere 
sig i naturen.  Du kan læse mere om invasive arter her: https://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/

Undslupne mink i naturen har været et diskussionsemne på EU-plan, hvor mink som 
invasiv art i flere lande anses for et væsentligt problem.

Formål med kampagnen

Det er formålet med kampagnen at kontrollere overholdelsen af de regler, der findes, 
om udformningen af minkbure, minkhegn, placering af fælder og andre foranstalt-
ninger, som skal hindre, at mink undslipper fra farmen. Kampagnen skal bidrage til, 
at reglerne overholdes, og at minkavlerne har fokus på betydningen af at holde mink 
inde på farmen. Du kan finde reglerne her:

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176306

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175375

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=880
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Udførelse af kampagnen

Kampagnen inkluderer 300 besætninger med mink, som udvælges tilfældigt. 
Kampagnen vil blive udført som uanmeldte kontrolbesøg, som finder sted hen over 
sommeren 2020, begyndende i juni. Kontrolbesøgene udføres af Fødevarestyrelsen. 
Hvis der findes overtrædelse af lovgivningen, vil der blive giver en passende sanktion. 
F.eks. indskærpelse. En sanktion vil blive efterfulgt af en opfølgende kontrolbesøg 
hvor der bliver kontrolleret om, overtrædelsen er blevet rettet. 

Resultatet af kampagnen

Når kampagnen er afsluttet vil resultaterne blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside. Det vil af hjemmesiden fremgå, hvilke overtrædelser, der er fundet, og 
hvordan der er blevet sanktioneret. Det vil ikke fremgå, hvem, der er blevet kontrolle-
ret.

Med venlig hilsen

Mikael R. Andersen
Kampagneleder
Fødevarestyrelsen
Mail: miran@fvst.dk
Mobil: 7227 5107
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