Stäng minkfarmerna i Sverige permanent
Pandemin är långt ifrån över. Sjukvården är hårt belastad och många arbetsgivare, arbetstagare
och medborgare fortsätter att göra stora uppoffringar för att hejda smittspridningen.
Samtidigt har SARS-CoV-2 spridits på majoriteten av Sveriges minkfarmer. Under pandemin
har det blivit tydligt att just minkfarmer har en hög risk för att drabbas hårt av viruset som
sprids snabbt bland minkarna, lätt muterar och smittar människor tillbaka. I Danmark
beslutade regeringen att avliva samtliga minkar som en följd av viruset som spreds okontrollerbart
på minkfarmerna med risk för människors hälsa. Muterade varianter av SARS-CoV-2 kan
försämra funktionaliteten hos de vaccin som tas fram.
Minkfarmer har ifrågasatts under lång tid mot bakgrund av den intensiva djurhållningen och
de frågetecken som finns kring efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen. I september 2020
gick över 120 veterinärer och forskare ut på DN Debatt och uppmanade svenska politiker att
avveckla minkfarmerna, både för att värna djurskyddet och minska risken för ökad smittspridning.
Sedan dess har debatten varit livlig.
Utöver avelsförbudet 2021 har Sverige ännu inte vidtagit några åtgärder som förhindrar vidare
smittspridning bland minkar och mellan minkfarmer. Minkfarmerna är belagda med restriktioner,
men eftersom ingen vet hur smittan spridits mellan farmerna är det nu tydligt att detta inte haft
tillräcklig effekt. Minkar på smittade farmer tilläts att självdö och de som överlevde får nu hållas
kvar som avelsdjur. Enligt danska rapporter blir minkar inte nödvändigtvis immuna mot SARSCoV-2 efter en infektion, utan kan bli smittade upprepade gånger.
Inom EU har närmare 20 länder valt att fasa ut och förbjuda pälsdjursindustrin på grund
av dess etiska brister. Den krympande skara länder som ännu inte gjort detta riskerar nu att
skapa reservoarer av SARS-CoV-2 med risk för fortsatt smittspridning och mutation som följd.
Nederländerna och Irland har avlivat samtliga minkar som fanns kvar inom deras pälsdjurs
industri som en förebyggande åtgärd mot covid-19. Ett annat land som redan fattat beslut om
avveckling av minkfarmer är Frankrike. De har också fått in viruset bland minkar och avlivade
samtliga på den berörda farmen för att förhindra fortsatt smittspridning.
Sverige sticker ut i ett internationellt perspektiv när vi inte vidtar några långsiktiga åtgärder trots
konstaterad smitta på minkfarmerna.
Samhället uppmanas om att hålla i, hålla ut och att ställa in. Det är väldigt viktigt att vi alla tar
situationen på allvar för att skydda de utsatta grupper som drabbas särskilt hårt av viruset.
Utifrån det allvarliga läge som Sverige fortfarande befinner sig i så anser vi att försiktighets
principen bör gälla. Att stänga minkfarmerna under pågående pandemi är rimligt om vi ser till
de omfattande risker som är förenade med att fortsätta bedriva minkuppfödning. Ett avelsförbud i
år räcker inte. Sveriges beslutsfattare måste slå vakt om folkhälsan, tilltron till Sveriges djurskydd
och minska riskerna för mutationer och nya utbrott av smitta.
Minkuppfödningen bör stängas permanent med beaktande av de omfattande riskerna för
smittspridning som är nära knutna till den oetiska hållningen av minkar.
Undertecknade uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast ta fram en avvecklingsplan
för minkfarmerna i Sverige. Det finns inga argument för att vänta.
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