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Erhvervsøkonomiske konsekvenser vedr. forbud mod gruppeindhusning
af mink

Hovedproblemstilling
Den typiske form for indhusning af mink i dansk minkproduktion er 2 mink i ét bur. Der
anvendes imidlertid også såkaldt gruppeindhusning af mink, hvor der indhuses mere end 2
fravænnede mink i et bur i grupper af typisk 3 – 4 mink. Veterinærforligskredsen har bedt
om at få analyseret konsekvenserne af et forbud mod mere end 2 fravænnede mink i et
bur.

På den baggrund skal der foretages en analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af
et forbud mod gruppeindhusning. Notatet skal beskrive meromkostninger til investeringer
og løbende drift på minkfarme, der ikke længere kan anvende gruppeindhusning samt på
baggrund heraf beskrives hvilke konsekvenser, det vil have for erhvervets indtjening.

Væsentligste forudsætninger og antagelser
De økonomiske konsekvenser af gruppeindhusning - herunder økonomiske konsekvenser
af evt. forbud mod gruppeindhusning - bygger på en række forudsætninger, som kan være
behæftet med nogen usikkerhed. Det skyldes bl.a., at det statistiske grundlag for omfanget
af gruppeindhusning - aktuelt og potentielt - ikke er komplet. Dertil kommer, at de økono-
miske og tekniske erfaringer med gruppeindhusning langt fra er entydige. På den bag-
grund er forudsætningerne beskrevet nærmere, og der er opbygget en erhvervsøkonomisk
konsekvensmodel, hvor de enkelte forudsætninger kan  ændres. Dermed kan resultaterne
simuleres med ændrede forudsætninger.

På tilsvarende måde kan modellen anvendes på såvel mikroniveau (bedriftsniveau) som
makroniveau (sektorniveau).

I det følgende redegøres der for de væsentligste forudsætninger:

Omfang af gruppevis indhusning af mink
Der foreligger ikke umiddelbart data vedr. omfanget af gruppevis indhusning af mink.
Branchens oplysninger om, at ca. 20 pct. af dyrene er indhuset i grupper, forekommer dog
sandsynlige ud fra en stikprøve-vurdering. Det forekommer dog også sandsynligt, at ande-
len vil stige fremover (sandsynligvis op til 40-50 pct.), såfremt der ikke kommer et for-
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bud. Tabet ved et forbud skal derfor også ses i forhold til et fremtidigt niveau m.h.t. grup-
peindhusning (manglende fremtidig økonomisk fordel).

Ekstra etableringsomkostninger
Omkostningerne ved at etablere et ekstra burrum er af Kopenhagen Fur opgjort til 900 kr.
pr. burrum. Ud fra oplysninger fra to større leverandører er det sandsynliggjort, at det er et
realistisk niveau. Det er her dog afgørende, hvor stor en ekstra etablering, der er tale om.
Jo større udvidelse, desto mindre omkostninger pr. burrum. Den aktuelle pris kan derfor
variere meget fra tilfælde til tilfælde.

Færre skader på skind
Det er sandsynligt, at gruppindhusning vil medføre flere bidskader på skindene, og at
salgspriserne på disse skind vil være lavere end for skind uden bidskader. Der er dig stor
international uenighed om - og i hvor stort omfang - gruppeindhusning medfører bidska-
der. Især en række udenlandske studier viser, at bidskaderne i gruppeindhusning ikke nød-
vendigvis er større end i den traditionelle indhusning. Litteraturlisten indeholder en række
artikler, hvor konsekvenserne er belyst.

I denne analyse er der taget højde for, at gruppeindhusning kan medføre flere bidskader
og dermed og en lavere værdi af pelsskindene. Det må dog forventes, at andelen af bid-
skader forårsaget af gruppeindhusning vil blive reduceret i takt med målrettet indkøring
og avl i forhold til gruppeindhusning i fremtiden. Under alle omstændigheder må det for-
ventes, at pelsdyrproducenterne agerer økonomisk rationelt, således at ulemperne ved bid-
skader i dag er mindre end de økonomiske fordele ved gruppeindhusning. Endeligt skal
der også tages højde for, at avl med henblik på at reducere bidskader vil medføre, at avl
ud fra andre genetiske træk bliver nedprioriteret. hvilket isoleret set sandsynligvis også
medfører negative erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for kapaciteten og produktionsomfanget
Et forbud mod gruppeindhusning vil betyde, enten at en minkfarmer skal reducere sin
minkbestand, eller han skal udvide kapaciteten for at kunne fastholde den eksisterende be-
stand. En kapacitetsudvidelse vil i langt de fleste tilfælde indebære etablering af en ny
bygning.

Såfremt en pelsdyrproducent vælger - eller er nødt til - at reducere produktionen, kan der
opstå flere forskellige tab. I første omgang kan der blive tale om et tabt dækningsbidrag.  I
beregningerne fra pelssektoren er der taget udgangspunkt i et dækningsbidrag i gennem-
snit for 2010, 2011 og 2012. Selv om driftsøkonomien i pelssektoren er meget volatil, og
det derfor er vanskeligt at estimere et dækningsbidrag fremover, må det dog nok antages,
at dækningsbidraget i netop disse tre år vil ligge over gennemsnittet i en 10-årig periode.

I beregningerne er dækningsbidraget beregnet som salgspris minus stykomkostninger, så-
ledes at der kan tages højde for især løbende ændringer i salgspriserne.
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Såfremt en pelsdyrproducent vælger at udvide farmen - via udvidelse af den eksisterende
farm eller via opkøb af ekstra farm - vil en miljøgodkendelse i mange tilfælde være nød-
vendig. I visse tilfælde vil en miljøgodkendelse ikke være mulig, fordi der allerede i dag
er en karambolage med regelsættet, og derfor kan en kapacitetsudvidelse (og opretholdel-
se af eksisterende bestand) ikke opnås. Der vil således være avlere, der ikke kan opnå
denne miljøgodkendelse, da de netop ikke overholder de afstandskrav, der ligger i pelsdyr-
bekendtgørelsen. Der kan ikke gives dispensation for afstandskravene i pelsdyrbekendtgø-
relsen. Der vil også være pelsdyravlere, der ligger så tæt på naturområder, med krav til to-
taldeposition, hvor denne grænse allerede vil være overskredet, hvorfor der heller ikke
kan gives miljøgodkendelse

Såfremt der gives en miljøgodkendelse, kan der påregnes omkostninger hertil, og underti-
den skal hele anlægget have en godkendelse. Omfanget af miljøgodkendelser afhænger af
de lokale tilfælde og er umulig at kvantificere eller verificere på det nuværende grundlag.

Det skal dog påpeges, at en miljøgodkendelse - hvis den kan opnås - under alle omstæn-
digheder kan være en nødvendighed for pelsdyrbedriften på kortere eller længere sigt, så-
fremt der skal ske en effektivisering, udnyttelse af stordriftsfordele og udvikling af bedrif-
ten. Set i dette lys vil en omkostning til miljøgodkendelse som følge af begrænsninger i
gruppeindhusning i et vist omfang blot fremrykke en omkostning, som vil være nødvendig
under alle omstændigheder - på et givet fremtidigt tidspunkt.

Manglende udnyttelse af stordriftsfordele
Såfremt det ikke er muligt at udvide bedriften, vil der være et tabt dækningsbidrag, men
der vil også i mange tilfælde være en meromkostning i form af tab af størrelsesøkono-
miske fordele (større kapacitetsomkostninger pr. produceret skind), som også vil forekom-
me p.g.a. både nedgang i besætningsstørrelse og begrænsede/udtømte vækstmuligheder.
Disse ulemper er i sagens natur meget vanskelige at kvantificere, men de kan være bety-
delige, og de vil vokse over tid, såfremt der ikke kan ske tilpasninger og vækst. Da stor-
driftsfordelene bliver større og støre år for år, og da strukturudviklingen i pelsdyrbranchen
er relativt hurtig, kan alene nogle års forsinkelse i størrelsesudviklingen medføre tab af
stordriftsfordele.

Fremtidige (dynamiske) tab
I dag er ca. 20 pct. af minkene gruppeindhuset. Det vurderes dog, at op til 40-50 pct. af
minkene kunne og ville blive indhuset, såfremt det også fremover er tilladt. Et forbud mod
gruppeindhusning vil dermed medføre, at en fremtidig økonomisk fordel ikke kan opnås,
hvilket kan betragtes som et potentielt økonomisk tab.

Nogle af disse fremtidige potentielle tab er vist i modellen, men tabene indgår ikke i tabel
1.

Tabel 1 viser således i oversigtsform de beregnede tab - ud fra standardscenariet.
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Hovedresultater

Tabel 1. Beregnede meromkostninger ud fra standard-scenarie

Tab ved aktuel manglende gruppeindhusning som følge
af investeringer i ekstra bure 98 mio. kr. om året

Omkostning ved lavere skindkvalitet p.g.a. gruppeindhusning
(="tab" ved gruppeindhusning) 1,7 mio. kr. om året

Tab af dækningsbidrag som følge af lavere produktion 40 mio. kr om året

Udvidelsesomkostninger (engangsomkostninger): 22 mio. kr

Da resultaterne som nævnt er afhængig af en række væsentlige forudsætninger, vises i fi-
gur 1-3 resultaterne ud fra forskellige forudsætninger.

Figur 1. Tab ved aktuel manglende gruppeindhusning som følge  af investeringer i ekstra
bure - afhængig af aktuel gruppeindhusning
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Figur 2. Omkostning ved lavere skindkvalitet p.g.a. gruppeindhusning
(="tab" ved gruppeindhusning) - afhængig af omfanget af bidskader i gruppeindhusning

Figur 3. DB-tab ved aktuel manglende gruppeindhusning som følge af produktionsreduk-
tion afhængig af skindpris
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