
White Paper: Dags att avveckla pälsdjursfarmning i Sverige 

Sammanfattning 

• Minkar hålls i burar i Sverige som starkt begränsar deras möjlighet att bete sig naturligt, så som att 
simma. 

• 8 av 10 personer vill förbjuda pälsdjursfarmning i Sverige. 
• Minkpälsarna säljs oftast inte i Sverige och står för enbart 0,045 % av Sveriges exportvarors värde. 
• Andra länder har redan börjat avveckla pälsdjursfarmning eller ställt högre krav på djurhållningen 

för minkarnas välmående, däribland Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. 
• Sverige bör hänga med i utvecklingen och införa krav på simvatten för minkar om inte ett direkt 

förbud mot pälsdjursfarmning införs. 
 

Minkar i fångenskap i Sverige 

Motsatt mot vad många tror är det fortfarande tillåtet att hålla minkar i trånga burar för att ta deras päls i 
Sverige. Förut fanns det även rävar och chinchillor för pälsuppfödning, men starkare djurskyddsregler har 
lett till avveckling av den typen av djurhållning.1,2 Minkar får dock fortfarande hållas i Sverige i gallerburar 
så länge de har minst 0,255 m2 per individ och får någon typ av berikning.3 

Minkar födda i fångenskap är starkt motiverade att utföra samma beteenden som den vilda minken.4,5 Det 
finns idag flertalet studier som visar att minken har ett stort behov av att få simma och att minkar i 
fångenskap arbetar hårt för tillgång till simvatten.6,7,8,9,10 Trots det är det inget krav på att de ska få 
simvatten i fångenskap i Sverige.  

 

                                                           
1 SOU 2003:86. Djurens välfärd och pälsdjursnäringsutredningen.  
2 Sveriges Radio P4 Uppland (2014) ”Hård kritik mot chinchillauppfödare”. Hemsida: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5855060 Sidan besökt 2018-02-21. 
3 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:14) om uppfödning och hållande av 
pälsdjur; SJVFS 2013:16 saknr L 103. 
4 Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare. (2001) The Welfare of Animals Kept for Fur Production. Report 
adopted on 12–13 December 2001, European Commission, Health and Consumer Protection Directorat-General, Directorate C 
– Scientific Opinions.  
5 Jensen P. m.fl. (2008) Genetics and genomics of animal behaviour and welfare—Challenges and possibilities. Applied Animal 
Behaviour Science 113(4): 383-403. 
6 Schwarzer A. m.fl. (2016) Behavioral studies on the use of open water basins by American mink (Neovison vison). Journal of 
Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 13: 19-26. 
7 Ahola L., Mononen J. & Mohaibes M. (2011) Effects of access to extra cage constructions including a swimming opportunity 
on the development of stereotypic behaviour in singly housed juvenile farmed mink (Neovison vison). Applied Animal Behaviour 
Science 134: 201–208. 
8 Mononen J. m.fl. (2008) Water baths for farmed mink: intra-individual consistency and inter-individual variation in swimming 
behaviour, and effects on stereotyped behaviour. Agricultural and Food Science 17: 41-52. 
9 Vinke C. M., Van Leeuwen J. & Spruijt B. M. (2005) Juvenile farmed mink (Mustela vison) with additional access to 
swimming water play more frequently than animals housed with a cylinder and platform, but without swimming water. 
SCIENTIFUR 29(1/2): 50. 
10 Cooper J. & Mason G. J. (2000) Increasing costs of access to resources cause rescheduling of behaviour in American mink 
(Mustela vison): Implications for the assessment of behavioural priorities. Applied Animal Behaviour Science 66(1/2): 135-151. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5855060


Opinionen vill avveckla pälsfarmning 

Enligt en undersökning gjord via telefon år 2015, där 1 000 svenskar svarade, ansåg 8 av 10 personer att 
det inte ska vara tillåtet att föda upp djur för pälsens skull.11 En liknande undersökning genomfördes 2013 
och då var det bara 7 av 10 som tyckte det.12 Det tyder på att motståndet mot minknäringen har ökat med 
åren, trots att lagstiftningsförbättringar har införts. 

En tydlig bekräftelse på att svenskarna inte vill ha pälsdjursfarmning här är att nästintill all päls som 
produceras här säljs till Kina.13 Trots det är päls en liten exportvara om man jämför med annat som 
Sverige exporterar. Export av till exempel gödselmedel har ett dubbelt så stort exportvärde för Sverige som 
exporten av både päls och läder sammantaget. Exporten av päls och läder uppgår till knappt 0,045 % av 
värdet av all export år 2017 i Sverige.14 Sverige står enbart för knappt 2 % av Europas produktion av 
pälsar.15 

  

Sverige bör bli ett föregångsland inom djurskydd 

Sveriges Veterinärförbund har genom åren slagit fast att minkar på pälsdjursfarmer inte kan få utlopp för 
sina naturliga beteenden och att det medför ett stort lidande för djuren.16 Under de här åren har även 
alltfler länder förbjudit pälsdjurshållning eller ställt högre krav på hur de hålls. För att Sverige inte ska ligga 
efter inom djurskydd krävs det att Sverige också tar ställning för minkarna, och inte bara rävarna och 
chinchillorna som tidigare gjorts. 

I Tyskland måste minkarna få simvatten vilket har lett till att pälsdjurshållningen har minskat drastiskt och 
närmast avvecklats.17 I Schweiz får minkar inte hållas i bur.18 I Nederländerna, världens fjärde största 
minkpälsproducent, träder förbud mot minkfarmning i kraft 2024 efter en utfasningsperiod på elva år.19 I 
Norge avser regeringen att förbjuda pälsdjursfarmning med en utfasningsperiod till 2025.20 

Ingenting tyder på att minkfarmer skulle flytta utomlands vid införande av striktare regler i Sverige. I och 
med att utvecklingen går mot införande av striktare regler eller förbud i andra länder är det svårt att se att 
svenska minkfarmer skulle flytta till länder med sämre djurskyddsregler om kraven skärpts i Sverige. För 
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närvarande är till exempel frågan om förbud aktuell i Polen med lagförslag om utfasningsperiod till 
2022.21  

 

Länder som redan infört förbud eller begränsningar22: 

• Storbritannien 
• Belgien (Vallonien och Bryssel) 
• Schweiz 
• Tyskland 
• Österrike 
• Kroatien 
• Bosnien-Hercegovina 
• Makedonien 
• Serbien (efter 2019) 
• Nederländerna (efter 2024) 

 

Slutsats 

Sverige har tidigare skärpt djurskyddskraven för hållning av rävar och chinchillor för päls. Det är viktigt att 
även kraven för minkfarmning ger minkarna möjlighet att utföra sitt naturliga beteende. Vikten av tillgång 
till simvatten bekräftas av flertalet aktuella studier. Sverige bör därför införa krav på simvatten för minkar 
som en del i ett modernt djurskydd.  
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