
 Hög tid  
 att förbjuda  
 pälsdjursfarmning!



Pälsdjuren i Sverige
I Sverige finns det cirka 60 pälsdjursfarmer och nästan alla djur som föds  
upp för att bli päls är minkar.

Minkarna lever hela sina liv i små gallerburar, på en yta ungefär lika stor  
som en tredjedels kvadratmeter. De små valparna föds under april och maj  
och de flesta dödas i november, då ett halvår gamla. Avlivningen sker genom 
att 50-60 djur stoppas ner i en behållare som fylls med koldioxid. Denna 
gas är dokumenterat smärtsam att andas in, och ger kvävningskänslor och 
ångest.1 I Sverige dödas varje år cirka en miljon (1 000 000) minkar.

Minkarna har mycket små möjligheter att få utlopp för sina naturliga 
beteenden och behov i de små och stimulansfattiga burarna. I det fria lever 
minkarna ofta ensamma i stora revir och ägnar en stor del av sin tid åt att jaga 
och simma.2- 4

Av de minkar som tillåts bli vuxna utvecklar 70–85 procent av djuren 
beteendestörningar, bland annat stereotypa beteenden och apati.5,6 Det  
liv som minkarna tvingas till på pälsfarmerna gör också att de skadar  
varandra. De har ingenstans att fly undan i denna stressande livssituation. 

Detta kan du göra för minkarna:
Berätta om minkarnas situation för en vän.  
Hjälp med argument kan du få här: www.djurensratt.se/mink
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Inspektioner på farmerna
Under 2011 genomförde länsstyrelserna inspektioner på 32 av landets 
minkfarmer. Bara tre av 32 farmer klarade sig utan anmärkningar.

• Döda och/eller skadade minkar hittades på 22 procent av farmerna  
 (7 av 32).
• Giltigt tillstånd saknades för 50 procent av farmerna (16 av 32).
• Burar mindre än vad lagstiftningen kräver på 19 procent av farmerna  
 (6 av 32 ).
• Föremål för sysselsättning saknades på 47 procent av farmerna (15 av 32).

Detta står i stark kontrast till den bild som minkfarmarna strävar efter 
att visa upp. Med så dålig lagefterlevnad är det svårt att ta branschens 
återkommande löften om skärpning på allvar.
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Eftersom minkarna inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i små 
gallerburar, anser Djurens Rätt att farmerna bryter mot paragraf fyra i 
djurskyddslagen. 

”4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt 
att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” 
- Djurskyddslagen (1988:534)

En omfattande statlig utredning slog 2003 fast att pälsdjursfarmerna  
fick till år 2010 på sig att följa den här paragrafen.7 Ifall detta inte skedde 
ansåg utredningen att näringen helt eller delvis borde förbjudas. Nu är 
det år 2013 och inte mycket har hänt. Beteendestörningar hos minkarna 
är fortfarande vanliga på svenska farmer eftersom minkarna inte har 
möjlighet bete sig naturligt då de inte erbjuds tillräckligt med stimulans.

Lagstiftningen

7. Djurens välfärd och pälsdjursnäringen,  
SOU 2003:86



Ett flertal länder, bland andra Storbritannien, Österrike, Kroatien, 
Bosnien-Hercegovina och Slovenien, har redan infört förbud mot  
pälsfarmning. Under 2012 röstades ett förbud mot pälsdjurfarmning 
fram i Nederländerna – ett land som för övrigt är världens tredje största  
producent av minkpäls. När är det Sveriges tur?

Djurens Rätt har under flera års tid beställt oberoende opinionsunder-
sökningar och de visar att opinionen mot pälsdjursfarmning i Sverige är 
stabil år efter år.8 Sju av tio svenskar vill ha ett förbud mot uppfödning 
av minkar för päls. Trots detta har den svenska regeringen hittills vägrat 
att införa ett förbud mot pälsdjursfarmning. 

Detta kan du göra:
Höj din röst för minkarna! Kontakta politiker och kräv ett förbud mot pälsfarmning.
Besök vår kampanjsida för fakta och argument www.djurensratt.se/mink.

8. Referenser till opinionsundersökningarna:   
Synovate (2011) Telefonundersökning med 1024  
svarande, på uppdrag av Djurens Rätt.  

Synovate (2012) Telefonundersökning med 1007  
svarande, på uppdrag av Djurens Rätt.

Allt fler länder förbjuder  
pälsdjursuppfödning

De flesta svenskar vill ha  
ett förbud

Ipsos (2013) Telefonundersökning med 1025 
svarande, på uppdrag av Djurens Rätt.
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Så länge människor köper och butiker säljer varor med päls kommer 
utnyttjandet av djur att pågå. Djuren måste dö för att en människa ska 
kunna bära deras päls. 

De pälsplagg som säljs i svenska butiker kommer nästan uteslutande 
från djur som fötts upp på farmer, eller fångats i fällor, utomlands. 
Majoriteten av de pälsskinn som produceras på svenska farmer går på 
export.9 Anledningen till detta är att den päls som säljer bäst i Sverige, 
nämligen kragar på jackor och andra pälsdetaljer, kommer från andra 
djurslag än de som föds upp här. Det innebär också att päls från djur 
som fötts upp eller dödas på sätt som är förbjudet i Sverige fortfarande 
kan säljas här. 

Päls som säljs i Sverige

Många företag världen över tar idag ställning för pälsdjuren. Fur Free  
Retailer Program (Pälsfria listan) är ett internationellt samarbete mellan 
djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Företagen på listan har intygat 
att de inte säljer och inte heller kommer att sälja klädesplagg, accessoarer 
eller andra varor med päls. På www.palsfrihandel.se eller i Djurens Rätts 
app ”Djurvänligt” kan du se vilka som har anslutit sig till Pälsfria listan 
– handla hos dem! 

Detta kan du göra:
•  Köp inga kläder eller andra varor med päls.
•  Handla inte i butiker som säljer äkta päls. Informera dem gärna om pälsdjurens  
 situation och fråga om de vill ansluta sig till Djurens Rätts pälsfria lista.

Pälsfria butiker

9. SCB (2012) Varuexport till samtliga länder efter 
varugrupp, KN 8-siffrig nivå 2012.
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Djurens Rätt anser att det är hög tid för regeringen att se till att det blir 
ett slut på pälsdjurens lidande. Allt annat skulle vara ett svek både mot 
minkarna och mot den majoritet av det svenska folket som vill ha ett 
förbud mot pälsfarmning. Som konsument kan du protestera mot det 
lidande pälsindustrin orsakar genom att inte köpa några produkter som 
är gjorda av päls. 

Djurens Rätts syn

Djurens Rätt driver inför riksdagsvalet 2014 en kampanj för pälsdjuren. 
Minkfarmning kan inte förenas med ett gott djurskydd och hittillsvarande 
skärpning av regler och krav inte är tillräckligt, ens om de efterlevs.  
Sverige bör förbjuda pälsdjursfarmning!

Pälsdjursuppfödning  
en valfråga

Besök www.djurensratt.se/mink för information om 
kampanjen ”Min röst för minkarna” och för aktuella 
protestmöjligheter.

Foto:  Cecilia M
ille/Djurens Rätt



Tillsammans kan vi hjälpa 
djuren att få det bättre!

Djurens Rätt bildades 1882 och har idag omkring 35 000 medlemmar. 
Genom att informera om en djurvänlig livsstil och ställa krav på politiker 
och företag skapar vi ett djurvänligare samhälle.

Djurens Rätt arbetar för att hjälpa djur som utnyttjas i livsmedels- 
industrins djurfabriker, djurförsökslaboratorier, pälsfarmernas burar  
eller på andra sätt utsätts för lidande av människor.

Djurens Rätt får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt 
beroende av frivillig hjälp för att kunna hjälpa djuren.

Var med och skapa en djurvänligare värld du också!

För mer information
www.djurensratt.se
Sms:a DJUR till 72 120
Tel: 08-555 914 00


