
 

 

 

Fødevareminister 

Mogens Jensen 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Frederiksberg d. 10/11 2020 

 

 

Kære Mogens Jensen, 

 

Vedrørende alvorlige dyrevelfærdsmæssige udfordringer omkring aflivning af mink  

 

 

Den Danske Dyrlægeforening ser med stor bekymring på den hast, som aflivningerne af mink skal ske 

med. Aflivning af store mængder mink er en stor logistisk udfordring, fordi hvert eneste dyr skal 

aflives så hurtigt og smertefrit som muligt.  Rammerne for en forsvarlig aflivning kræver, at den 

enkelte mink sover ind, og at denne proces løbende nøje kontrolleres, samt at der forefindes 

funktionsdygtigt materiel.  

 

DDD er bekymret for, at medarbejdere i Fødevarestyrelsen og i farmene ikke har den fornødne tid 

til at sikre, at Dyrevelfærdslovens regler om aflivning efterleves. Ligeledes skal det sikres, at de 

medarbejdere, der hyres ind til at medvirke ved aflivningerne, får den fornødne oplæring heri. 

Vi anerkender, at mennesker laver fejl, men så alvorlige lidelser for dyr, som de videoer, der har 

cirkuleret på sociale medier, viser, må ganske enkelt ikke forekomme. Disse forhold er 

dyrevelfærdsmæssigt dybt kritisable og giver desuden helt urimelige arbejdsforhold for såvel 

besætningernes som Fødevarestyrelsens medarbejdere. 

 

Vi appellerer derfor til ministeren og de ansvarlige myndigheder om øjeblikkeligt at sikre forholdene 

ved aflivninger, så aflivningerne altid sker så hurtigt og smertefrit som muligt. De mål, som Regeringen 

har opsat for at få gennemført aflivningerne, er urealistiske i forhold til vores indgående kendskab til 

branchen, og derfor bør målene omgående revurderes og fristen forlænges både af hensyn til 

dyrevelfærden under aflivning og medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

 

Den Danske Dyrlægeforening har forståelse for den valgte strategi med nedslagning af mink i 

Danmark som følge af den aktuelle situation, selvom vi gerne havde set en løsning, hvor avlsdyrene 

kunne bevares. Foreningen kan imidlertid ikke stiltiende se til, at dyrevelfærden under aflivningerne af 

mink og arbejdsmiljøet i den grad tilsidesættes.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Hanne Knude Palshof 
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