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Høring over udkast til forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn – j.nr. MST-854-

00215 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående forvaltningsplan i høring med frist den 22. 

oktober 2019. Organisationen har følgende bemærkninger: 

Generelle bemærkninger: 

Overordnet set fremstår planen let læselig og let tilgængelig. Der er dog tale om en meget 

overordnet plan, der skitser en række, men som ikke kommer med nærmere beskrivelser af, 

hvordan man rent faktisk vil gennemføre de forskellige tiltag – fx facilitering af frivillige til 

bekæmpelsesindsatser.  

Hvis planen skal munde ud i en reel forvaltning af de tre arter – og herunder ikke mindst en ønsket 

reduktion af antallet af fritlevende individer af de tre arter – er det vigtigt, at planen ikke kommer til 

at stå alene, men følges op af uddybende delplaner for de forskellige indsatser.  

I den forbindelse skal det fremhæves, at det ikke mindst er vigtigt at planen omfatter en indsats 

overfor og involvering af lodsejere, da det i høj grad er dem, der færdes i naturen og har mulighed 

for fx at indberette iagttagelser af dyr. 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit: 

Afsnit 2.1. Mink 

Der mangler beskrivelse af det markante fald i antallet af undslupne dyr, der er resultatet af 

minkindustriens målrettede indsats gennem de seneste år. Dette beskrives senere (i afsnittet om 

hidtidig forvaltning) – men det bør også fremgå af afsnittet om biologi, da man ellers, hvis man 

læser biologiafsnittet alene, kan få det indtryk, at der fortsat sker store udslip. 

 

Afsnit 4.1. Mål og indsatsplan for forvaltningen af mink, mårhund og vaskebjørn 

Side 19: 

Det fremgår, at målet for forvaltningsplanen er at ”reducere skader” fra de tre arter. Det fremgår 

endvidere at målet blandt andet søges opnået ved at reducere bestanden af mink og mårhund 

Der sættes dog ikke nogen steder i planen mål for, hvor stor en reduktion af bestanden, der 

vurderes at skulle til for at op nå de ønskede mål. Det er således vanskeligt at bedømme, om de 

midler, der afsættes til at realisere planen, er dækkende for den ønskede indsats, idet bekæmpelse 

af individer er en helt central del af planen. 

 



Side 2 af 2 

 

  

Side 20: 

Kortet i figur 4.1 (side 20) viser de særlige indsatsområder for bekæmpelse af mink. Der mangler 

dog en beskrivelse af, hvordan disse områder er identificeret og udvalgt.  

Side 22 – Begrænse yderligere spredning - Mink: 

Det fremgår, at Fødevarestyrelsen vil se på muligheden for at indføre et nyt fældekrav i 

hegningsbekendtgørelsen i form af fælder uden for hegnet omkring minkfarme. Det kan umiddelbart 

være svært at står bevæggrunden for en sådan krav, da der er bred enighed om, at de nuværende 

regler ved korrekt overholdelse sikrer, at ingen mink slipper ud.  

 

Side 23: 

Det fremgår, at Fødevarestyrelsen i 2020 vil udføre en større målrettet hegningskontrol på 

minkfarme. Det bør overvejes om dette tiltag er en fornuftig prioritering af Fødevarestyrelsens 

ressourcer set i lyset af, at det på side 16 i forvaltningsplan fremgår, at regelefterlevelsen på dette 

punkt ved en kontrol i 2017 lå på hele 96%. 

 

Side 24 – Understøtte frivilliges indsats i bekæmpelsen 

Det er centralt, at lodsejere også er målgruppe for miljøstyrelsens indsats med at indføre 

incitamenter til at indberette observationer og deltage i bekæmpelsesindsatsen.  

 

Der mangler endvidere en konkret beskrivelse af, hvordan man vil sikre en bedre inddragelse af 

frivillige, borgere og lodsejere.  

 

Afsnit 4.2 Økonomi 

Det er svært på baggrund af forvaltningsplanen at vurdere om de afsatte midler (4,5 mio. kr.) er 

tilstrækkelige til at gennemføre den ønskede indsats. Dette skyldes blandt andet de manglede mål 

for hvor meget bestanden ønskes reduceret og en mere præcis beskrivelse af, hvordan man vil 

sikre en bredere inddragelse af frivillige, borgere og lodsejere.  
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