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Forord 

Som led i regeringens erhvervsøkonomiske strategi – vækst med vilje har Fødevareministe-
riets departement anmodet Fødevareøkonomisk Institut om at udarbejde et idékatalog med 
mulige initiativer til vækst og udvikling i det primære landbrug. Dette arbejdspapir beskri-
ver økonomi-, produktions- og strukturudviklingen for pelsdyrsektoren samt mulige initiati-
ver til fremme af vækst og udvikling. Arbejdspapiret er ét ud af 5 baggrundsnotater om 
kvægholdet, svineholdet, planteavl, pelsdyravl og fjerkræsektoren.  
 
Hovedkonklusionerne er samlet i en fælles rapport for hele erhvervet. Dette arbejdspapir 
uddrager op til 6 mulige initiativer til fremme af vækst i erhvervet. Notatet er udarbejdet af 
forsker Søren Marcus Pedersen og forskningschef Johannes Christensen. 
 
Der rettes en tak til chefkonsulent Hans Henrik Møller og konsulent Lars Jensen, Landskon-
toret for Pelsdyravl for kommentarer og redigering af arbejdet samt udviklingschef Hans 
Peter Bay, Landscentret som har medvirket ved tilrettelæggelse af arbejdet. 
 
 
 
Fødevareøkonomisk Institut 
Afdeling for Jordbrugets Driftsøkonomi 
November 2003 
 

Johannes Christensen 
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1. Indledning 

1.1. Baggrund og formål 

Fødevareministeriet har anmodet Fødevareøkonomisk Institut om inden udgangen af 2003 
at lave en rapport om mulige foranstaltninger og initiativer til fremme af vækst og udvikling 
i den primære jordbrugssektor. Rapporten indgår under arbejdet med regeringens vækststra-
tegi – Vækst med vilje. 
 
Det er besluttet, at der skal tages udgangspunkt i de enkelte brancher og sektorer inden for 
landbrugs- og gartnerierhvervet, men med vægt på primærbedrifternes fremtidige udvikling 
og vækst. For hver sektor laves en delrapport til kortlægning af vækstfaktorer og vækststra-
tegier og afsluttende med en udpegning af 5 til 10 mulige foranstaltninger og initiativer.  
 
Delrapporterne danner baggrund for en hovedrapport for henholdsvis gartneri og landbrug, 
der summerer resultaterne og foretager en samlet opstilling af mulige foranstaltninger og 
initiativer. 
 
Denne delrapport vedrører produktionen af pelsdyr. Et rapportudkast er sendt til høring ved 
Landscentret, Pelsdyr og Landscentret, Økonomi og Jura. Sigtet hermed er at inddrage råd-
givningens synspunkter og så vidt muligt nå til enighed om, hvilke foranstaltninger og initi-
ativer, der bør prioriteres. I december 2003 afholdes en workshop, hvor alle landbrugssekto-
rer er repræsenteret, og hvortil der vil foreligge udkast til en samlet rapport for landbruget. 
 

 

1.2. Hvad forstås ved vækst? 

Med økonomisk vækst i nationaløkonomien tænkes som regel på en stigning i BNP (brutto-
nationalproduktet) som kan være såvel mængde- som værdibaseret. I en analyse af mink-
sektoren med udgangspunkt i primærbedriftens økonomi vil der ved økonomisk vækst blive 
forstået en forbedring af sektorens produktionsværdi og af bedrifternes lønningsevne (evne 
til at aflønne arbejdskraften) og afkastningsgrad (evne til at aflønne den indsatte kapital) 
under de gældende rammebetingelser. 
 
De vigtigste rammebetingelser findes i landbrugsloven og i bestemmelserne vedrørende 
miljø og dyrevelfærd.  
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1.3. Afgrænsning 

I delrapporten ses isoleret på, hvad der kan fremme pelsdyrproduktionen ud fra en drifts-
økonomisk synsvinkel, men indenfor gældende lovgivning vedrørende landbrug, miljø, sik-
kerhed og dyrevelfærd. Der er ikke gjort overvejelser om sektorens samfundsøkonomiske 
betydning, og om ressourcer kunne udnyttes bedre ved overførsel fra andre sektorer. De 
foranstaltninger og initiativer, som fremkommer, skal kunne få virkning inden for en mel-
lemlang tidshorisont på 5 til 7 år og skal i store træk ligge inden for de gældende 
rammebetingelser. 
 
I andre sammenhænge analyseres ændringer i landbrugsloven, ændringer af landbrugspoli-
tikken, miljøregler m.v. Disse rammer ligger i denne sammenhæng fast, om end det er mu-
ligt at påpege særligt generende barrierer desangående for pelsdyrproduktionens udvikling 
og vækst. 
 
Analyserne skal med andre ord især koncentrere sig om de indre forhold i sektoren, herun-
der en fortsat produktudvikling, teknologiudvikling og strukturtilpasning.  
 
Forskning og teknologisk udvikling kan give nye muligheder i alle sektorer. Også her må 
der skelnes, således at eventuelle forslag på dette område skal have en sådan karakter, at ef-
fekten vil kunne forventes inden for den skitserede tidshorisont. Det betyder, at en mere 
grundlæggende forskningsindsats ikke kan være en foranstaltning i denne sammenhæng, 
om end en sådan forskning kan vise sig meget afgørende på lang sigt. 
 
I kapitel 2 gives en kort gennemgang af minksektorens rammebetingelser. I kapitel 3 analy-
seres produktionen og produktionsstrukturen og forventninger for de kommende år. I kapi-
tel 4 gennemgås bedrifternes indtjenings- og kapitalforhold. Kapitel 5 omhandler en kort-
lægning af barrierer og muligheder for vækst og kapitel 6 opstiller og beskriver et antal mu-
lige vækstskabende initiativer og foranstaltninger. 
 
Analyserne er baseret på statistiske oplysninger om produktion, struktur og økonomi i 
minksektoren, ligesom der er gjort brug af prognoser, udredninger og forskningsrapporter 
udarbejdet primært af danske institutioner, rådgivningsvirksomheder og myndigheder. 
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2. Rammebetingelser for minkholdet 

Afsætningen af mink 
Dansk produceret mink tegner sig for ca. 40 pct. af verdensmarkedet for minkskind. 
 
Produktion og afsætningen af minkskind organiseres af andelsselskabet Copenhagen Fur 
Center (CFC), tidligere Danske Pels Auktioner, som drives af Dansk Pelsdyravlerforening 
(DP). CFC afholder 5 pelsauktioner årligt hvor opkøbere og buntmagere fra det meste af 
verden samles for at handle uforarbejdet skind fra primært mink og andre pelsdyr. Omsæt-
ningen på CFC var i 2001/2002 på 3,6 mia. kr. Hovedparten (95 pct.) af de danske skind 
sælges på CFC, mens de øvrige 5 pct. sælges på udenlandske auktioner. CFC sælger også 
skind for udenlandske pelsdyravlere. 
 
Tabel 2.1 angiver de vigtigste producentlande i verden. Udover Danmark, er de vigtigste 
minkproducerende lande Holland, USA, Rusland, Finland og Sverige. 
 
Tabel 2.1. Produktion af minkskind på verdensmarkedet 
     
(1.000 stk.) 1998 1999 2000 2001 
     
Danmark 11.900 10.500 11.000 12.200 
Finland 2.100 2.000 1.900 1.975 
Sverige 1.300 1.250 1.200 1.300 
Norge  310 270 315 370 
Island 175 175 155 160 
     
Nordiske lande 15.785 14.195 14.570 16.005 
     
USA 2.900 2.800 2.800 2.700 
Holland 2.900 2.700 3.000 3.000 
Rusland 3.400 2.600 2.400 2.300 
Canada 950 900 900 1.000 
Kina 700 600 700 800 
Baltiske Lande 600 400 600 700 
Andre lande 1.625 1.475 1.800 1.850 
     
Total 28.860 25.670 26.770 28.355 
 
Kilde: CFC 2002. 
 
 
Dansk Pelsdyravlerforeningen er en fællesorganisation for 4 landsdelsforeninger: (1) Nord-
jyllands Pelsdyravlerforening (2) Midtjyllands Pelsdyravlerforening (3) Fyn og Sydjyllands 
Pelsdyravlerforening samt Sjællands Pelsdyravlerforening.  
 
DP deltager samtidig i det fællesnordiske markedsføringsselskab SAGA, der harbase i Ved-
bæk og i et nyt designcenter i Beijing, Kina. 
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I tilknytning til pelsauktionerne driver pelsdyravlerforeningen forsøgs- og rådgivningsvirk-
somhed, Dansk Pelsdyrfoder A/S og forsikringsvirksomhed. Således dækker minksektoren 
hele kæden fra foder, produktion og til afsætning. 
 
Hovedparten af den danske produktion af minkskind afsættes til Hong Kong (Kina) hvor 
det forarbejdes og handles videre til blandt andet Europa og Nordamerika. Desuden er der 
ved at komme et stigende marked i resten af fjernøsten samt Rusland. I USA har der været 
en lille vækst, mens efterspørgslen i Europa har været faldende i 2001/02 (CFC, 2002) 
 
Tabel 2.2. Salg af pelsskind, Copenhagen Fur Centre , 2002 
  
 Pct. 
  
Kina/Hong Kong 48,1 
Rusland 1,6 
San Marino 1,2 
Italien 3,2 
Grækenland 8,9 
Danmark 1,0 
England 11,8 
Tyskland 2,8 
USA 3,0 
Sydkorea 10,0 
Schweiz 3,1 
Andre 5,3 
  
I alt 100,0 
 
Kilde: FØI 2003. 

 
 
Siden midten af 90’erne har prisen på minkskind været stabil bortset fra 1998, hvilket 
skyldtes konjunkturnedgangen i Rusland. Skindpriserne er påvirket af dollarkursen, da en 
stor del af opkøberne kommer fra Hong Kong/ Kina, hvor den lokale valuta er bundet til 
dollaren, hvorimod kronen følger euro’en.  
 
Indtil slutningen af 90’erne har der været en relativ smal prismargin mellem de forskellige 
skindtyper, men i de senere år er der kommet en større prisforskel. Således var der en for-
skel på 150 kr. mellem hvide skind og scanglowskind i 2001. Denne tendens ophørte dog i 
2003 pga. en ændring af udbuddet af skindtyperne.  
 
Der er kommet en kraftig efterspørgsel efter mutationsminkskind, hvilket har bidraget til en 
større udvidelse blandt disse minktyper. I stedet er sket et fald i de traditionelle Scanbrown 
og Scanglow skind. Antallet af  hvide minktæver steg fra 57.000 i 2000 til 173.000 i 2002. 
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Ligeledes er antallet af pearl skind tæver steget fra 82.000 i 2001 til 205.000 i 2002. For fle-
re af de mindre skindtyper har avleren opnået betydelige merpriser. 
 
Prisen på minkskind afhænger primært af størrelse og kvalitet.  Men som nævnt kan speci-
elle farvetyper i perioder indbringe en væsentlig merpris. Tabel 2.3 og figur 2.1 angiver 
henholdsvis antal avlstæver og prisen på forskellige skindtyper i Danmark.      
 
Tabel 2.3. Antal minkavlstæver (i 1.000 stk.) 
    
Type 2000 2001 2002 
    
Scanblack 321 338 347 
Scanbrown-/-Glow 1.218 1.115 941 
Mahogany 374 447 437 
Pastel 42 37 37 
Pearl 82 138 205 
Silverblue 21 25 38 
Safir 52 70 113 
Hvide 57 104 173 
Violet 3 5 7 
Blue Iris 16 17 23 
Andre 13 22 62 
    
I alt 2.199 2.318 2.385 
 
Note: Tallene er afrundet. 
 
Kilde: Dansk Pelsdyravlerforening 2002. 

 
 
Figur 2.1. Prisudviklingen  fordelt på skindtyper 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2002. 
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Sundhedstilstand 
Sundhedstilstanden blandt mink i Danmark er god. Det hænger bl.a. sammen med, at mink 
er placeret i åbne haller med frisk luft samtidig med, at de har adgang til tørre redekasser 
godt foret med halm.  
 
Pelsdyr kan rammes af stort set de samme smitsomme sygdomme som andre beslægtede 
dyr såsom mår, hunde og katte. Det er primært sygdomme forårsaget af smitstoffer som vi-
rus og bakterier. De primære sygdomme er virusbetingede infektioner. Det er fra gammel 
tid især hundesyge, der hos pelsdyr kaldes hvalpesyge, der har voldt problemer. Sygdom-
men svarer til mæslinger hos mennesker, og den rammer primært hvalpe. Viruset kan ikke 
behandles med antibiotika. Derimod kan sygdommen forebygges ved vaccination af hvalpe. 
 
En anden smitsom sygdom hos mink er virus enteritis. Sygdommen, der primært rammer 
hvalpe, giver voldsom diarré og nedsat appetit. Næsten alle angrebne dyr overlever. Der ek-
sisterer ikke nogen effektiv behandling, så sygdommen skal forebygges ved vaccination.  
 
Af andre smitsomme sygdomme er der smitsom lungebetændelse og botulisme. Der kan 
vaccineres mod begge sygdomme, men det bruges kun lidt forebyggende for lungebetæn-
delsen og for botulisme stort set ikke. 

 
Endelig er der Aleutian syge (plasmacytose), der også er en virusbetinget sygdom. Syg-
dommen giver dårlig trivsel og beskadiger immunforsvaret hos minken. Derved bliver dy-
rene mere modtagelige overfor andre sygdomme. Plasmacytosen har man siden 1976 be-
kæmpet i Danmark via et testprogram, hvor der tages blodprøver (der testes årligt over 3 
mio. blodprøver på Dansk Pelsdyrlaboratorium) af dyrene og alle inficerede dyr pelses. Det-
te arbejde var i 2002 kommet så vidt, at Danmark næsten var fri for smittebærere. Desværre 
fik det fynske- og sydjyske område en kraftig reinfektion i foråret 2002 formodentlig via en 
foderbåren smittekilde. På trods af en ekstraordinær stor indsats i området vil der nok gå et 
godt stykke tid før området igen vil være stort set frit for plasmacytose. 
 
På produktionssiden er det især fedtede hvalpe i dieperioden, der er det største sundheds-
mæssige problem. Symptomerne på fedtede hvalpe er diare og hårtab ved hvalpene. Det er 
ikke fuldstændigt klarlagt, hvad der er årsagen til fedtede hvalpe, men det er en kombinati-
on af smitsom sygdom og produktionsforhold. 
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Foderforsyningen 
Minkavlere får leveret foder fra 16 fodercentraler. I år 2002 blev der produceret 503.000 
tons minkfoder på de danske fodercentraler. Ved levering er det afgørende, at foderet er 
friskt og afkølet. Råvarerne er biprodukter fra slagterier og fiskeindustrien, kornprodukter, 
planteproteiner, fedt og olier. Blandt andet kan nævnes 103.000 tons filetafskær fra fiskein-
dustrien, 77.000 tons industrifisk, 38.000 tons fiskeensilage og 110.000 tons fjerkræproduk-
ter. Desuden anvendes andre animalske og vegetabilske proteiner (DP, 2003). Ved foder-
produktionen rydder erhvervet således i et vist omfang op efter dele af fødevareindustrien, 
hvorved der som omtalt ovenfor i sidste ende skabes en betydelig eksport af skind. Lovgiv-
ning sætter dog på flere måder hindringer for foderproduktion, hvilket desværre begrænser 
erhvervets udvikling. I den henseende har blandt andet reguleringer i fiskekvoter samt EU’s 
regler vedr. anvendelse af restprodukter fra kødindustrien betydning for  forsyningen af rå-
varer til foderproduktionen og dermed foderpriserne. Desuden påvirkes foderpriserne af ef-
terspørgslen efter foder til kæledyr, da petfood-industrien benytter nogle af de samme råva-
rer som pelsdyrfodercentralerne. 
 

EU’s lovgivning og dyrevelfærd 
EU’s landbrugspolitik har ikke direkte betydning for minksektoren. Men som angivet har 
fiskekvoterne m.v. indirekte betydning for foderomkostningerne. Minkavl er koncentreret i 
Danmark samt i mindre målestok Holland og det øvrige Norden. Den europæiske interesse 
vedr. økonomi og afsætning er derfor meget regionalt bestemt til de nordeuropæiske lande.  
 
I stedet er der ligesom for det øvrige husdyrhold en naturlig interesse fra det omgivende 
samfund og myndigheder omkring produktionsforholdene for mink og andre pelsdyr. På na-
tional plan har Det Dyreetiske Råd udarbejdet en udtalelse om etikken og dyrevelfærden i 
pelsdyrproduktionen i Danmark og Dyrenes Beskyttelse har indgået et samarbejde ved 
Dansk Pelsdyr Forsøg, hvor man i fællesskab søger at forbedre dyrenes velfærd. 
 
På europæisk plan har BSE-krisen i kvægholdet haft indirekte betydning for minksektoren 
idet ”EU’s forordning om anvendelse af forarbejdede animalske biprodukter fra 2003” vil 
påvirke udbuddet af råvarer til minkfoder. Det skønnes, at råvareudbuddet fra den Europæi-
ske kødfoderindustri falder med ca. 500.000 tons. Priserne på færdigt minkfoder steg fra 
2001-2002 med 7-8 pct. (DP, 2002). 

 
Miljøregler 
De nye miljøkrav, som beskrevet i ”Bekendtgørelse om Pelsdyrfarme” indebærer regler om 
drift af pelsdyrfarme og miljøforhold, herunder krav om gyllerender eller fast gulv under 



- 11 - 

  

burene. Det skønnes, at det vil koste ca. 700 mio. kr. for hele branchen at få etableret gylle-
render (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003). Reglerne vil få virkning (ansøgnings- og an-
meldelsesfrist) for avlere med over 600 avlstæver fra 2004 og for avlere med under 600 tæ-
ver fra 2007. 
 
De aktuelle harmoniregler indebærer samtidig, at det er påkrævet med 1 ha jord til fordeling 
af gødning fra 75 minktæver, hvilket skærpes til 62 tæver pr. ha. pr. 1. august 2004.  En hel-
tidsbedrift med eksempelvis 1.500 tæver skal således have adgang til et harmoniareal på 
knap 25 ha  med de seneste miljøregler. De stigende harmonikrav er begrænsende for er-
hvervet, da avlerne generelt har et beskedent jordtilliggende. I de husdyrtætte dele af landet 
vil det derfor problematisk at opkøbe mere jord eller indgå yderligere gødningsaftaler. 
 

Landbrugsloven 
Landbrugsloven sætter rammerne for den primære drift i landbruget. Det vil sige, krav til 
uddannelse, dyrkningspligt, bopælspligt,  sammenlægning, husdyrhold og arealkrav, af-
standskrav, ejerskab, forpagtning og generel drift. Landbrugsloven sætter generelt de sam-
me begrænsninger for pelsdyrbranchen som for det øvrige landbrug.  Specielt for pelsdyrer-
hvervet er, at en del af produktionen sker på ikke landbrugspligtige bedrifter, i form af far-
me på lejet jord eller jord uden landbrugspligt. 
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3. Produktion og produktionsstruktur 

Pelsdyr blev avlet på 2.455 bedrifter i 2001, og heraf udgjorde minkfarmene 2.286. De re-
sterende 169 bedrifter avler ræve, chinchilla og andre pelsdyr. Minkfarmerne udgør således 
93 pct. af alle pelsdyravlerne. I den henseende vil nærværende analyse fokusere på væksten 
i minksektoren. 
 
Pelsdyrfarme er ligesom de øvrige landbrugsbedrifter blevet større men samtidig færre i an-
tal. Således er antallet af pelsdyrbedrifter faldet med 52 pct. siden 1989 (se figur 3.1). 
 
Selvom minkavl i princippet er en meget uafhængig og specialiseret produktionsform som 
adskiller sig fra de øvrige driftsgrene med hensyn til foderanvendelse, afsætning, plads- og 
harmonikrav har en del af minkavlerne kombineret driften med planteavl. Dette skyldes i 
høj grad arbejdsgangen, hvor arbejdsspidsbelastningen ved de to driftsgrene ligger forskudt 
i løbet af året. Samtidig kan en parallel produktion, i nogen grad, være med til at udjævne 
eventuelle prisfald i minksektoren, som gennem årene har været forholdsvis konjunkturføl-
som (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003). Det skal dog understreges, at markbruget gene-
relt udgør en forholdsvis lille del af bedrifternes årlige indtjening. Et væsentligt problem 
ved minkavl er, at bygninger og inventar sjældent har nogen alternativ anvendelse i andre 
driftsgrene. Der etableres dog i stigende grad haltyper med fast gulv og stålkonstruktioner-
ne, hvilket muliggør anden anvendelse. 
 
Figur 3.1. Antal pelsdyrbedrifter, 2001 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2002. 
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Geografisk fordeling 
Det danske klima med milde somre og vintre er ideelt til minkavl. Samtidig har den betyde-
lig animalske produktion og fiskeindustrien gjort, at der har været nem adgang til billige rå-
varer til minkfoder. 
 
Minkavl er koncentreret i Nordjylland, Ringkøbing, Ribe og Viborg amter, hvorimod min-
kavl er meget lidt udbredt på Fyn, Sjælland og øerne. Restprodukter fra fiske- og kødindu-
strien har i mange år været anvendt som minkfoder, hvilket også har haft betydning for den 
geografiske udbredelse. 
 
Figur 3.2. Antal pelsdyrbedrifter fordelt på amter, 2001 
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Kilde: Danmarks Statistik 2002, Landbrug 2001. 

 

 
Produktion og arbejdsindsats 
Bedrifter med over 1.000 årstæver udgør 70 pct. af den samlede minkproduktion, men alene 
37 pct. af bedrifterne. Det gennemsnitlige antal årstæver pr. bedrift udgjorde 1.087 i 2002. I 
2001 var der ca. 5,3 hvalpe pr. parret tæve ved fravænning, hvor der til sammenligning var 
ca. 3,5 i starten af 70’erne. Forøgelsen af hvalperesultatet skal samtidig ses i relation til en 
væsentlig reduktion i goldprocenten fra 1970-1993. Goldprocenten angiver den andel af 
parrede tæver som ikke får hvalpe. Goldprocenten er faldet fra næsten 20 pct. i 1970 til ca. 
8 pct. i 1993 (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003). Siden starten af halvfemserne har der 
dog ikke været nogen væsentlig reduktion i goldprocent.   
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Figur 3.3. Mink fordelt efter besætningsstørrelse, 2001 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2002. 

 
 
Ligeledes har arbejdsindsatsen pr. tæve ikke ændret sig mærkbart i de senere år. I gennem-
snit beskæftiger bedrifterne lige knap 2 årsværk eller ca. 3.230 arbejdstimer pr. år (2001).  
 

Minkavl i 2010 
Landboforeninger foretog i 2002 en beskrivelse af udviklingen for landbruget frem til år 
2010. I Landboforeningernes basisscenario ses der ikke specifikt på pelsdyrsektoren, men 
det skønnes at antallet af dyreenheder i sektoren vil være uændret i 2010 i forhold år 2000. 
Det må dog forventes at bedriftsstørrelsen og antallet af bedrifter følger den hidtidige struk-
turudvikling.  
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4. Indtjenings- og kapitalforhold 

Sektorregnskab 
Siden 1998 har der været en generel vækst i minksektoren. I 2001 udgjorde den samlede 
produktionsværdi 2.327 mio. kr. og dermed er minksektoren den fjerde største sektor i 
landbruget. Den årlige beskæftigelse har udgjort mellem ca. 2.500 og 3.000 årsværk de se-
neste 5 år.  
 
Blandt de animalske sektorer er minksektoren kendetegnet ved at være relativ arbejdsinten-
siv, hvilket blandt andet skyldes, at det første led i skindforarbejdningen – selve pelsningen 
– typisk foregår på farmene. Lønnet arbejdskraft udgør 8,3 pct. af produktionsværdien i 
2001 mod 5,3 pct. for hele den animalske sektor.  
 
Tabel 4.1. Sektorregnskab for mink, 1997-2001 
      
Mio. kr 1997 1998 1999 2000 2001 
      
Produktionsværdi 2.100 1.566 1.670 2.268 2.327 
Foder 679 836 619 635 764 
Øvrige husdyromkostninger 83 96 68 110 195 
Vedligeholdelse 84 97 89 96 101 
Andre omkostninger 131 130 113 135 93 
Varer og tjenester 977 1.159 889 975 1.153 
Grønne afgifter 3 2 4 3 3 
Bruttofaktorindkomst 1.120 405 777 1.289 1.171 
Afskrivninger 164 180 182 179 188 
Nettofaktorindkomst 956 225 595 1.110 982 
Lønnet arbejdskraft 176 232 188 194 192 
Netto restindkomst 780 -7 407 916 790 
      
Beskæftigelse, årsværk 2.621 2.935 2.495 2.773 2.771 
Beskæftigelse, årsværk, brugerfamilie 1.640 1.725 1.520 1.780 1.812 
 
1 årsværk = 1.665 timer. 
 
Kilde: Udarbejdet af R. A. Nielsen og H. B. Pedersen, FØI, 2003. 
 
 
Prisen på mink har, set over en årrække, været både meget konjunkturfølsom og i nogen 
grad afhængig af globale vejrforhold. Hovedparten afsættes i Nordeuropa, Nordamerika og 
Rusland. I slutningen af firserne indtræf en krise i sektoren som følge af overproduktion og 
milde vintre. I den periode blev minkskind solgt til priser væsentlig under produktionsom-
kostningerne. 
 
Det seneste prisfald var i sæsonen 1998/99 på grund af den økonomiske konjunkturnedgang 
i Rusland. (Gethmann, Pedersen og Lund, 2003). Ellers har prisen generelt været stabile si-
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den midten af 90’erne. Desuden kan en del af prisudviklingen begrundes i svingende dol-
larkurs. 
 
Figur 4.1 Gennemsnitlige pris på minkskind (1986-2003) 

 

 
 
Kilde: Dansk Pelsdyravlerforening, 2003. 
Note: skøn for 2003 

 
 

Lønningsevne, produktionsværdi og omkostninger 
Lønningsevnen indenfor minkavl har, set over en årrække, været relativ høj sammenlignet 
med de øvrige landbrugssektorer. Minkavl er i høj grad et speciale som fordrer specialviden 
i hele produktionskæden fra avlsarbejde, produktion, pelsning og til salg af skind.  
 
På baggrund af den betydelig danske markedsandel på verdensmarkedet ca. 40 pct. har de 
danske pelsdyravlere i høj grad været med til at bestemme udbuddet på verdensmarkedet. 
Ikke desto mindre har de økonomiske konjunkturer haft indflydelse på efterspørgslen, idet 
priserne på minkskind, som er en udpræget luksusvare, er forholdsvis indkomstelastisk 
sammenlignet med traditionelle landbrugsprodukter.  
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I 1998/99 faldt lønsomheden således betydeligt som følge af kraftigt faldende efterspørgsel 
og priser på minkskind. 
 
Figur 4.2 angiver lønningsevnen for minkskind i perioden 1997-2001. 
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, serie B, flere årgange. 

 
 
Omkostningerne til foder og løn (inkl. egen løn) er de væsentligste udgifter ved pelsdyravl. 
Derimod er kapacitetsomkostningerne vedr. bygninger og inventar relativt lave sammen-
holdt med andre animalske produktionsformer. 
 
Tabel 4.2 viser produktionsværdi og omkostninger pr. årstæve fordelt på to størrelsesgrup-
per. Tabellen indikerer tydelige stordriftsfordele. Produktionsværdien er højere på de større 
bedrifter, hvilket formentlig skyldes en kombination af større kuld pr. tæve, lavere goldpro-
cent og højere afregningspriser. 
 
Samtidig er arbejdsomkostningerne samt afskrivninger på inventar og bygninger mindre på 
de større bedrifter. Ligesom diverse husdyromkostninger (inkl. dyrlæge, medicin og ma-
skinstation) er lidt lavere på de større bedrifter.  
 
Totalt set var lønningsevnen 72 pct. højere på bedrifter med over 1.000 årstæver sammen-
holdt med bedrifter med under 1.000 årstæver. 
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Tabel 4.2. Produktionsværdi og omkostninger på konventionelle minkbedrifter, størrelses-
grupper, 2001 

   
 --------- Årstæver ----------- --------- Hele landet ----- 
 - 999 1.000 + 2001 2000 
 
PRODUKTIONSVÆRDI 

 
--------------------------- Kr. pr. tæve ----------------------- 

     
Produktionsværdi, i alt 947 1.030 1.014 1.037 
OMKOSTNINGER     
Omkostninger I 476 457 460 394 
Foder 328 334 333 290 
Diverse husdyromkostninger 92 69 73 56 
Energi 14 11 12 12 
Rentebelastning, besætning og beholdninger 42 43 43 36 
Dækningsbidrag I 471 574 553 643 
Omkostninger II 376 338 346 344 
Arbejdsindsats 276 246 252 255 
Vedligeholdelse, inventar 30 36 35 34 
Afskrivning, inventar 59 47 50 45 
Rentebelastning, inventar 11 9 9 9 
Dækningsbidrag II 95 235 208 299 
Omkostninger III 125 105 109 114 
Forsikringer 10 7 8 8 
Diverse omkostninger 47 31 34 38 
Vedligeholdelse, bygninger 7 10 9 10 
Afskrivninger, bygninger 36 32 33 37 
Rentebelastning, bygninger 26 25 25 22 
Omkostninger i alt 977 900 915 851 
Nettooverskud -30 131 99 185 
Lønningsevne 246 377 351 441 
Lønningsevne, kr. pr. time 112 192 175 209 
 
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2002. 

 

 
Investeringer og kapitalforhold 
Minksektoren har haft en kraftig stigning i investeringerne siden 1998, hvor priserne lå i 
bund. Investeringerne har både indbefattet nye minkbure/inventar, gyllerender og avlsdyr. 
En væsentlig del er egenfinansieret i takt med stigende i indkomst i erhvervet, men en større 
og større andel er de senere år finansieret ved lånoptagning. Således er gældprocenten steget 
fra 41 pct. i 1999 til 50 pct. i 2001. 
 
Tabel 4.3 viser den gennemsnitlige udvikling i driftsresultat, investeringer og finansiering 
på heltidsbedrifterne. 
 
Med undtagelse af 1998 og efterfølgende 1999, har der været en generel stigning i brutto-
udbyttet blandt minkavlerne. Dette er i nogen grad blevet opvejet af højere foderomkost-
ninger samt generelle driftsomkostninger. År 2000 var et særlig godt år som følge af lave 
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foderomkostninger (priser) og en generel stigning i bruttoudbyttet. Derimod steg foderpri-
serne væsentligt det følgende år.  
 
Tabel 4.3. Resultat, investeringer og finansiering, minkavl, heltidsbedrifter 
      
 1997 1998 1999 2000 2001 
 
RESSOURCER 

 
---------------------- pr. bedrift---------------------------- 

      
Landbrugsareal, ha, primo 8 12 15 11 13 
Dyreenheder 44 39 50 44 47 
Arbejdsindsats, timer 3.114 2.888 3.264 3.152 3.230 
Landbrugsaktiver, primo, 1.000 kr. 2.667 2.648 3.567 2.977 3.662 
  
RESULTATOPGØRELSE, LANDBRUG ------------------- 1.000 kr. pr. bedrift ----------------- 
      
Bruttoudbytte 1.489 954 1.360 1.571 1.684 
Planteproduktion 27 36 31 37 55 
Kvæg 1 4 1 4 5 
Svin 24 6 61 34 37 
Andre husdyr m.v. 1.418 879 1.231 1.471 1.551 
Tilskud i alt 20 28 37 25 37 
Driftsomkostninger 908 946 1.029 949 1.138 
Udsæd, foderstof, vedligehold m.v. 533 566 594 521 652 
Maskinstation og andre tjenesteydelser 137 126 133 163 196 
Afskrivninger i alt 114 110 151 126 144 
Lønnet arbejdskraft 122 142 149 137 139 
Ejendomsskatter 2 3 4 3 7 
Driftsresultat før renter 581 8 330 622 546 
Nettorenteudgift, landbrug 123 107 120 118 150 
Driftsresultat 458 -100 210 504 396 
Lønningsevne, kr. pr. time 191 15 102 202 165 
Konsolidering, løbende opsparing1) 341 -264 68 359 179 
INVESTERING OG FINANSIERING      
Investeringer 580 66 130 625 820 
Heraf investeringer i bedriftens landbrugsaktiver 373 -49 113 445 631 
Nettokøb af jord og bygninger m.v. 59 9 -13 -3 170 
Andre stalde, lagerbygninger m.v. 80 34 14 90 105 
Husdyr og lagerbeholdninger 138 -201 64 252 196 
Inventar 95 109 48 106 160 
Egenfinansiering 502 -108 253 513 374 
Fremmedfinansiering 78 174 -122 112 447 
BALANCE, ULTIMO      
Aktiver i selveje 4.539 3.744 5.475 5.012 5.832 
Gæld 2.278 2.052 2.227 2.313 2.902 
Egenkapital, ultimo 2.260 1.692 3.249 2.699 2.930 
Gældsprocent 50 55 41 46 50 
 

1) Inkl. lønindkomst udenfor landbruget. 
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5. Kortlægning af barrierer og muligheder for vækst i pelsdyrpro-
duktionen 

 
På baggrund af de hidtidige analyser og informationer fra andre udredninger og forsknings-
rapporter, skal i dette afsnit beskrives vækstbarrierer og vækstmuligheder i pelsdyravlen i 
Danmark. Der henvises specielt til rapport nr. 152 Analyse af minksektoren fra Fødevare-
økonomisk Institut og til drøftelser med sektorens produktions- og økonomirådgivning. 
 
Med vækst menes i denne sammenhæng vækst i pelsdyravlens produktionsværdi, men også 
i evnen til at tilpasse og udvikle de enkelte bedrifter, så aflønning af arbejdskraft og kapital 
kan ligge på et konkurrencedygtigt niveau.  
 
Produktionen skal finde sted inden for gældende og forventede rammebetingelser for afsæt-
ning og krav til miljø, sikkerhed og dyrevelfærd, ligesom den forventede landbrugslov og 
finansieringsvilkår i henhold til nyligt afsluttede udvalgs- og arbejdsgrupperapporter anta-
ges for givne. Det vil sige, at kortlægningen drejer sig om vækstbarrierer og vækstmulighe-
der, der vedrører selve produktionsplanlægningen og gennemførelsen af denne samt de 
rammevilkår, der skabes via teknologisk udvikling, nye produkter og markedsstrategier, nye 
samarbejdsformer, forbedret ledelse og styring samt rådgivning og uddannelse. 
 
Beskrivelsen gennemføres i tilknytning til en række centrale faktorer og temaer af afgøren-
de strategisk betydning for pelsdyravlens økonomi og udvikling. Kortlægningen danner 
grundlag for et senere afsnit, hvor der udpeges et begrænset antal vækstskabende initiativer 
og foranstaltninger, der kan få effekt på kort og mellemlangt sigt. 
 
 

5.1. Afsætningsmuligheder 

Salg af skind sker på auktioner, der afholdes af Copenhagen Fur Center (CFC). Kunderne er 
kommissionærer og garverier, der køber til bundtmagere og designhuse. Den danske pro-
duktion af minkskind udgør 43 pct. (2001) af verdensmarkedet. Pelsdyravlerne søger at 
producere de typer af skind som efterspørges. Udbuddet af skind er steget gennem årene, 
men ligger nu på knap 14 mio. skind årligt. 
 
Priserne varierer over årene afhængig af udbud og efterspørgsel og inden for årene efter 
skindtype og kvalitet. 
 



- 21 - 

  

Kvaliteten af pelsningen varierer noget fra farm til farm og det har betydning for den videre 
proces og for kvaliteten af de skind, der bringes til salg. Det er ikke en afgørende barrierer, 
men der er på dette område et potentiale for at forbedre afsætningen og de opnåede priser. 
 
Indsatsen på avlsområdet er vigtig inden for pelsdyrerhvervet. Det er primært gennem av-
len, at erhvervet tilpasser sig de skindtyper og kvaliteter, der efterspørges. Avlsforskningen 
varetages af Danmarks JordbrugsForskning. Der er desuden indgået et fælles nordisk sam-
arbejde på området under NJF – Nordiske Jordbrugsforskeres Forening. Dels for at sikre til-
strækkelig volumen og kvalitet i forskningen, dels for at sikre finansieringen.  
 
 

5.2. Teknologiudvikling 

Pelsdyrsektoren har egne fabrikker til fremstilling af foder. Der anvendes ressourcer på at 
finde de rigtige foderblandinger og udvikle alternativer til de nuværende råvarer i foderet. 
Der anvendes en stor del biprodukter, bl.a. fra fiskeindustrien, men disse leverancer kan væ-
re svingende på grund af reguleringerne af fiskeriet og regler om anvendelse af biprodukter. 
Der er konkurrence om fodermidlerne bl.a. fra produktionen af pet food. 
 
Miljøproblemer vedrørende afsætning af gødning gør sig også gældende for pelsdyrproduk-
tionen. Dels skal der inden for de kommende 6 år være etableret gyllerender under alle bu-
rene for at sikre en effektiv opsamling af gødningen, dels er mange farme uden jordtillig-
gende, hvilket betyder, at der skal etableres gødningsaftaler om afsætningen. Minkgødning 
har et højt indhold af fosfor og ved de gældende harmonibestemmelser foregår der en bety-
delig overgødskning. Derfor vil eventuelle nye regler i forbindelse med VMP III kunne give 
minkfarmerne særlige problemer. 
 
Derfor er man også i pelsdyrbranchen interesseret i teknologi til gødningsbehandling, der 
dels kan bidrage til at sikre fosforbalancen, dels kan organisere den nødvendige omforde-
ling til planteavlerne. Leverancer til et fællesanlæg vil formentlig blive foretrukket, da gød-
ningsmængden fra den enkelte pelsdyrfarm er relativt lille og ikke kan bære omkostninger-
ne ved eget anlæg. 
 
I samme forbindelse skal nævnes problematikken med afsætning af minkkroppe fra pels-
ningen og selvdøde dyr. Ved passende forbehandling og hygiejnisering vil dette dyremate-
riale kunne tilføres et biogasanlæg og bidrage til en øget gasproduktion. Myndighederne 
stiller betydelige krav til anlæg, hvis den afgassede biomasse skal bruges som næringsstof-
fer i planteproduktionen. 
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5.3. Sundhed 

De smitsomme sygdomme som der kan vaccineres forebyggende mod indebærer ikke no-
gen umiddelbar begrænsninger for udviklingen. Plasmacytosen vil fortsat være den væsent-
ligste trussel, og bekæmpelsen har derfor høj prioritet. 
 
 

5.4. Samarbejde, netværk 

Inden for pelsdyrbranchen er der etableret samarbejde om foderforsyning, sortering af 
skind, afholdelse af auktioner, rådgivning m.v. Dvs. der er tale om en velorganiseret bran-
che. 
 
Nye samarbejdskonstruktioner omkring affaldshåndtering er nævnt ovenfor. Fælles pelse-
rier bliver i dag mere og mere udbredt på grund af muligheden for at rationalisere og højne 
kvaliteten af dette arbejde. Pelsningen er i dag koncentreret fra midt november til midt de-
cember, men kan ved indfrysning af flåede skind fortsætte ind i januar og februar.  
 
 

5.5. Etik, velfærd 

Pelsdyrproduktionen er ligesom den øvrige husdyrproduktion udsat for kritik fra dyreværns-
folk, og der er i flere lande modstand mod pelsdyravl. Dyrevelfærden kritiseres og det etisk 
forsvarlige i at opdrætte dyr kun for pelsens skyld har ofte været til debat. Herhjemme har 
dyreværnsaktivister med mellemrum angrebet minkfarme og sluppet dyrene løse med stor 
skade til følge for de pågældende mink, avlere og den omkringliggende natur. 
 
Antallet af vilde mink har været i stigning, hvilket anses for et problem, da minken ikke op-
rindeligt hører hjemme i den danske natur, og den er til stor gene for fugle og mindre patte-
dyr. De vilde mink er dyr, der er undsluppet fra minkfarmene eller efterkommere af de bort-
løbne. 
 
I branchen følger man naturligvis udviklingen og søger at påvirke omgivelsernes opfattelse 
af pelsdyrproduktionen ved at informere åbent om produktionsmetoderne og invitere til 
åbent hus arrangementer m.v. Specielt på dyrevelfærdsområdet er det nødvendigt at kunne 
støtte sig til en uafhængig forskningsindsats, der kan bidrage med forslag til reelle forbed-
ringer og også være med til at forklare, når eventuelle angreb på produktionsmetoderne er 
ubegrundede. 
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5.6. Generationsskifte, finansiering 

De større og større pelsdyrfarme har de samme problemer med generationsskifte som land-
brugsbedrifterne i øvrigt. Det er vanskeligt for den unge at overtage på grund af mangel på 
kapital og driftsledererfaringer. For pelsdyrfarmene og især for de jordløse farme, er finan-
sieringsproblemerne mere udtalte end for landbrugsbedrifterne. Der kræves betydeligt større 
egenkapital, idet en jordløs farm er et usikkert investeringsobjekt. Anlægget har ingen værdi 
til alternativ anvendelse og priserne for minkskind kan variere betydeligt. Derfor er både re-
alkreditinstitutionerne og bankerne meget forsigtige. Er der derimod et større jordareal ved 
siden af, er mulighederne for at skaffe kreditter bedre. Finansieringsmulighederne vil desu-
den blive forbedret som følge af, at der etableres haltyper, der har alternative anvendelses-
muligheder.  
 
Der er derfor også i pelsdyrbranchen behov for at udvikle alternative generationsskiftemo-
deller og samarbejdsformer mellem den yngre og den ældre generation. 
 
 

5.7. Ledelse, styresystemer 

Også blandt pelsdyrfarme er der stor variation i indtjeningsforholdene og i produktiviteten 
som følge af forskelle i ledelse og styringsindsats, og der er et potentiale for at forbedre ind-
tjeningen via forbedret rådgivning, bedre pasning og bedre økonomistyring.  
 
Der skal specielt peges på en mere effektiv driftsøkonomisk rådgivning set i lyset af de fi-
nansieringsproblemer, der gør sig gældende og de betydelige variationer, der kan forekom-
me i indtjeningen, og som stiller krav om en finansiel planlægning. Der er dog også som i 
landbruget i øvrigt behov for at produktionsrådgivningen og den økonomiske rådgivning 
samordnes bedre end det i dag er tilfældet. Data om skindsalg, foderforbrug er tilgængelige 
og kan sammen med de økonomiske data danne grundlag for analyser af den enkelte bedrift 
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6. Mulige initiativer og foranstaltninger til fremme af vækst og ud-
vikling 

 
Af  foranstående afsnit om vækstbarrierer og udviklingsmuligheder kan mere eller mindre 
direkte afledes en række ideer til initiativer og foranstaltninger, der hvis de realiseres, vil 
kunne understøtte vækst og udvikling i pelsdyravlen. Det er ikke muligt at sige, hvor stor 
vækst eller, hvor stor fremgang i indtjening en given indsats vil resultere i. Der er mange 
andre forhold, der vil være bestemmende for udviklingen ikke mindst priserne for skind, 
renteudvikling, politikken vedrørende miljøbeskyttelse og dyrevelfærd samt omgivelsernes 
opfattelse af pelsdyrproduktionen. På fodersiden skal der fortsat kunne skaffes råvarer til 
konkurrencedygtige priser. Brugen af biprodukter med højt fosforindhold vil være et fokus-
område. 
 
I tabel 6.1 er givet en oversigt over mulige initiativer, deres karakter og udførende parter. I 
fald nogle af disse ideer skal realiseres, skal der naturligvis forud laves et planlægningsar-
bejde og en projektbeskrivelse, der nærmere beskriver mål, metode, forventede resultater, 
ligesom der vil skulle fremskaffes et finansieringsgrundlag. 
 
Pelsdyrproduktionens udvikling er meget afhængig af, ar der forskes tilstrækkeligt vedrø-
rende avl, fodring, sundhed og dyrevelfærd. I branchen udtrykkes bekymring for, om den 
produktionsrettede forskning prioriteres tilstrækkeligt højt. Det er baggrunden for et initia-
tiv, der skal styrke forskningen ved at samle kræfterne internationalt, fx oprette et nordisk 
institut eller en international centerkonstruktion for pelsdyrforskning med tilstrækkelig vo-
lumen og faglig styrke. 
 
Teknologier til behandling og håndtering af gødning er genganger fra øvrige husdyrgrene, 
hvor der også er behov for en indsats, der kan bidrage til at løse miljøproblemerne vedrø-
rende husdyrgødningens omsætning og anvendelse. I og med der for pelsdyr er ønske om 
samtidig at kunne håndtere det animalske affald fra pelsningen, vil et fælles biogasanlæg 
udbygget med hygiejniseringstrin og separering være at foretrække, hvis Fødevareregioner-
ne vil godkende sådanne anlæg. 
 
Fælles pelserier er en ide fremsat af rådgivningen. Sigtet er at kvalitetssikre og effektivisere 
pelsningsarbejdet som i dag ikke i alle tilfælde udføres professionelt, hvorved skindenes 
værdi forringes. 
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Implementering af nye generationsskiftemodeller er også en genganger fra andre sektorer i 
landbruget, hvor der er behov for at styrke både driftsledelse og kapitaldannelse omkring 
overdragelsen til den yngre generation. 
 
Tabel 6.1. Mulige initiativer til fremme af vækst og økonomi i pelsdyrproduktionen 
   

Initiativer Initiativets karakter Varetages af 
   
Nordisk forskningsinstitution,  
international centerdannelse 

Reorganisering af forskning, sik-
ring af fremtidig indsats bedr. avl, 
fodring, sundhed og dyrevelfærd 

Fødevareministeriet, DJF, bran-
chen, institutioner i Norden 

   
Teknologier til behandling og 
håndtering af gødning og animalsk 
affald 

Teknologisk udviklings- og de-
monstrationsprogram 

DJF, FØI, Landscentret Pelsdyr, 
Landscentret Teknik, Landscentret 
Planteavl, fabrikanter og brugere 

   
Fælles pelserier Udvikling og afprøvning m.h.p. 

kvalitetsforbedring   
Branchen 

   
Implementering af nye generati-
onsskiftemodeller 

Udvikling og demonstration Landscentret Økonomi og Jura, 
FØI, branchen, ejendomskonsu-
lenter, finansieringsinstitutter 

   
Effektivisering af driftsøkonomisk 
rådgivning 

Forskning, udvikling og demon-
stration 

Landscentret Økonomi og Jura, 
Landscentret Pelsdyr, FØI, lokale 
konsulenter og pelsdyrfarme 

   
Nye halkonstruktioner  Udvikling og demonstration Branchen, Landscentret Pelsdyr 

og finansieringsinstitutter 
   
 
 
Det samme gælder for så vidt forslaget om at styrke især den driftsøkonomiske rådgivning 
af pelsdyravlerne med sigte på at realisere et potentiale for forbedringer af indtjeningen med 
udgangspunkt i en betydelig spredning i bedrifternes resultater. 
 
For at forbedre finansieringen af nye farme og udvidelser kan valg af bestemte haltyper væ-
re at foretrække, da alternative anvendelsesmuligheder medfører bedre sikkerhed for finan-
sieringsselskaberne.  
 
Stigende begrænsninger i råvarekilder til foderproduktionen er muligvis den største trussel 
mod erhvervets udvikling. Der er tale om et erhverv, der udgør kompetenceklynge, med be-
tydelig eksportværdi, hvorfor man fra offentlig og branchens side bør søge at sikre rammer-
ne for pelsdyrproduktionen – for eksempel den nødvendige foderproduktion. 
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