
Din päls?

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd 
behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a 
STÖD50 till 72 901.

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du 
rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer 
och företag.

Djurens Rätt
Box 17132 
104 62 Stockholm facebook.com/djurensratt

twitter.com/djurensratt 

instagram.com/djurensratt

youtube.com/djurensratt 

08-555 914 00  
www.djurensratt.se
info@djurensratt.se

Foto: ShutterstockSå här kan du 
göra skillnad:

Kontakta de som bestämmer
De som kan fatta beslut om en avveckling av alla pälsdjursfarmer 
i Sverige är politikerna i riksdagen och regeringen. Hjälp oss att 
göra skillnad genom att kontakta de folkvalda politikerna och 
uppmana dem att agera för en avveckling av pälsdjursfarmning-
en. Du hittar deras kontaktuppgifter på riksdagens hemsida. I ditt 
mejl eller telefonsamtal kan du ta upp det fakta vi har skrivit om i 
det här flygbladet. Tänk på att hålla en trevlig ton. Din röst är viktig 
och gör skillnad!

Sprid ordet!
Beställ fler exemplar av denna folder från Djurens Rätt och  
dela ut i brevlådor eller till dina vänner. Skriv insändare om 
minkarnas situation till din lokala tidning. Diskutera och  
sprid informationen i sociala medier, använd gärna  
#minröstförminkarna. Vill du göra skillnad tillsammans med 
andra så har Djurens Rätt lokal verksamhet på många orter  
runt om i landet.

Välj bort päls
Att välja bort päls när du handlar är att använda din makt som 
konsument. Även om det mesta av den päls som säljs i Sverige 
är importerad från andra länder så är du som konsument direkt 
med och skapar en efterfrågan på djur som fötts upp enbart för 
sin päls, oavsett om de fötts upp i Sverige eller i andra länder. 
Gör skillnad för djuren genom att välja pälsfritt – och se upp för 
detaljer på mössor och kragar! Vår lista över företag som tagit 
ställning för pälsdjuren hittar du på  
www.djurensratt.se/palsfri-handel och i appen Djurvänligt.



Pälsdjursfarmning i  
Sverige
Pälsdjursindustrin innebär att djur föds upp och dödas 
enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar.  
Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor  
skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. I 
Sverige dödas varje år cirka en miljon minkar enbart 
för sin päls. Dessutom hålls ett mindre antal kani-
ner främst för pälsproduktion. Hållningen av rävar 
avvecklades 2001, då strängare regler infördes, och 
chinchillafarmningen gick 2014 samma väg. Sverige 
exporterar det mesta av den päls som produceras och 
den päls som säljs i Sverige är istället importerad från 
andra länder.

tillgång till simvatten som när de berövas tillgång till 
mat och de är beredda att arbeta hårt för tillgång till 
simvatten.5 

Vad tycker Djurens Rätt?
Djur är inte kläder! Djurens Rätt arbetar för ett förbud 
mot pälsdjursuppfödning i Sverige. Vi bildar opinion, 
inte minst via alla våra lokalorganisationer och deras 
aktiviteter, för ett samhälle där djur inte ses som  
kläder. Enligt upprepade opinionsundersökningar vill 
8 av 10 svenskar förbjuda minkfarmningen i Sverige. 

På vägen mot ett förbud arbetar Djurens Rätt för att 
djurskyddslagen ska genomföras också i praktiken då 
det gäller pälsdjuren. Det arbetet drev på utvecklingen 
som ledde till att rävfarmningen avvecklades 2001 och 
att den sista chinchillafarmen stängde år 2014. Ett 
minimikrav på minkfarmerna i Sverige bör vara att 
installera simvatten så att minkarna får utlopp för sina 
naturliga beteenden.

I maj 2010 överlämnade Djurens Rätt mer än 100 000 
namnunderskrifter för ett totalförbud mot pälsdjurs-
uppfödning till jordbruksministern. Under sommaren 
och hösten 2013 samlade Djurens Rätt genom  
kampanjen Min röst för minkarna in över 30 000 
namnunderskrifter för Sveriges minkar.
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till en mindre bur på taket, så kallad ”etagebur”, vilket 
är ett krav från år 2017. Under november-december 
dödas alla minkar utom de som ska användas i avel.1 
De dödas genom att placeras i en låda som fylls med 
koldioxid. Inandning av koldioxid är plågsamt och 
dödandet kan ta lång tid.

Simvatten är viktigt för 
minkar 
Minkar är ensamlevande rovdjur och rör sig i det fria 
över stora revir på många kilometer varje dag, något 
de inte får utlopp för i små gallerburar. De är semiak-
vatiska, vilket betyder att de är anpassade för att röra 
sig på både land och i vatten2. Minkarna är biologiskt 
anpassade för att simma, med bland annat simhud 
mellan tårna3, och kan dyka till sju meters djup. De har 
också blodkärl som anpassar sig till kylan i vatten och 
en struktur på pälsen som hjälper dem att inte förlora 
värme när pälsen är våt.4 På minkfarmerna har de 
ingen tillgång till simvatten, vilket hindrar dem från att 
utföra ett grundläggande beteende. Forskning har visat 
att minkars stressnivå höjs lika mycket när de berövas 

Uppfödning av minkar
De minkar som föds upp för sin päls i Sverige lever 
hela sina liv i små gallerburar. De flesta dödas vid ett 
halvårs ålder. Burarna är uppställda intill varandra i 
långa rader. Över dem finns ett tak, ett så kallat skugg-
hus, men inga väggar. Burarna är 30 x 90 cm stora 
och 45 cm höga. Vissa farmer har också en öppning 
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