
 

Mogens Jensen 

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling  

Minister for nordisk samarbejde 

 

Kære Hr. Jensen, 

 

Jeg skriver til dig på vegne af People for the Ethical Treatment of 

Animals (PETA), som har flere end 1 million medlemmer og støtter 

verden over, herunder mange i Danmark. Anledningen er nyheden om, at 

minke på nederlandske pelsfarme har testet positive for COVID-19. I 

lyset af denne foruroligende udvikling, opfordrer vi dig til at indføre et 

øjeblikkeligt forbud mod pelsfarme i Danmark. 

 

Som med SARS-virussen har forskere konkluderet, at den nye 

coronavirus først inficerede mennesker, der havde været i tæt kontakt 

med tilfangetagne vilde dyr på et fødevaremarked med levende dyr. Og 

hvad angår truslen mod folkesundheden, er disse markeder ikke 

anderledes end de pelsfarme, hvor dyr holdes indespærrede i bure. 

Faktisk menes det, at arbejdere på nederlandske minkfarme er blevet 

smittet med virussen fra dyrene. Da der er en reel risiko for, at nye 

zoonotiske sygdomme overføres til mennesker når dyr holdes 

indespærrede under intensive vilkår, bør ansvarlige regeringer gøre de 

nødvendige tiltag for at minimere chancen for at den næste pandemi 

starter i deres land.  

 

Forskere har længe betragtet sygdomme fra dyrelivsreservoirer forårsaget 

af forskellige bakterier, vira og parasitter som et væsentligt 

folkesundhedsmæssigt anliggende, og nu advarer konserveringseksperter 

om, at pelshandel øger risikoen for yderligere epidemier. Som på 

fødevaremarkederne med levende dyr, holdes dyrene på pelsfarme 

indespærrede i trange trådbure ved siden af hinanden, hvilket gør det 

meget let for infektionssygdomme at sprede sig gennem udveksling af 

urin, ekskrementer, pus og blod. Som følge af at måtte stå på trådgulve, 

er det almindeligt at se dyr med infektioner, sår og pusfyldte åbne sår. 

Det er derfor ikke overraskende, at jægere, slagtere, landmænd og 

pelsarbejdere er blandt dem, der oftest lider af den zoonotiske 

bakteriesygdom tularæmi. 

 

US Centers for Disease Control and Prevention advarer om at "Cirka 75 

procent af de nyligt opståede infektionssygdomme, der rammer 

mennesker, begyndte som sygdomme hos dyr." Det mest bekymrende er, 

at mange vira der trives i dyr og potentielt kan skade mennesker, er 

uidentificerede eller muterer efter opståen. 

 

Den øjeblikkelige lukning af danske pelsfarme ville være til gavn for 

både dyr og mennesker. Når følsomme dyr ikke kan udfolde deres 

naturlig adfærd, ender de ofte med at gøres vanvittige af indespærringen. 

Nogle begynder oven i købet at bide i deres egne ben eller haler som et 

resultat af de konstante psykologiske og fysiske lidelser. Undersøgelser af 

danske minkfarme afslørede dyr med ubehandlede bidsår, minke med 



 

manglende ben, der var blevet bidt af under slåskampe, og dyr, der levede 

side om side med de rådne lig af de dyr, de delte bur med. 

 

At tillade pelsfarme at fortsætte med at operere midt under en global 

krise, der er opstået takket være netop denne udnyttelse af dyr, ville være 

utilgiveligt, både på grund af risikoen for mennesker og på grund af den 

skade, der påføres dyrene. Det er nu der skal handles. 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

 
 

Elisa Allen 

Direktør 

People for the Ethical Treatment of Animals 

 


