
 

 

Till: Jennie Nilsson, Landsbygdsminister 

Från: Elisa Allen, Direktör, PETA 

 

 

Den 6 oktober 2020 

Via e-mail: n.registrator@regeringskansliet.se 

 

Kära Minister Nilsson, 

 

Jag skriver från People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 

vägnar då det nyligen tillkännagjordes att på grund av att utbrott av 

COVID-19 har rapporterats i minkfarmer, så har Nederländerna kommer 

att stänga ner alla kvarvarande pälsfarmar i landet inom mars 2021. Även 

Polen och Frankrike har tagit beslut att stänga ner alla pälsfarmar. Med 

tanke på människors hälsa – och djurens välmående – är det nödvändigt 

att Sverige följer efter genom att omedelbart införa ett förbud mot 

pälsfarmar. 

 

I dagsläget har utbrott av COVID-19 registrerats på minkfarmar i 

Nederländerna, Danmark, Spanien och USA. Detta är knappast 

förvånande. Likt svininfluensan så visar krisen med coronaviruset hur 

hållningen av sjuka och stressade djur i trånga, ohälsosamma 

förhållanden skapar perfekta grogrunder för farliga zoonotiska patogener 

som kan spridas från andra arter till människor, göra oss sjuka och till och 

med döda oss. 

 

När det kommer till risken för mänsklig hälsa så är Sveriges pälsfarmar 

inte annorlunda än djurmarknarderna i Kina, där det förödande nya 

coronaviruset tros ha uppkommit. I pälsfarmar förvaras djur bredvid 

varandra i burar av metallnät där kroppsvätskor som urin, exkrementer, 

var och blod lätt kan sprida sig till burarna bredvid, vilket tillåter 

patogener att uppkomma och utbreda sig. Folkhälsoexperter bekräftar att 

minkar kan bära och vidarebefordra ett stort antal zoonotiska bakterier 

och virus, inklusive LA-MRSA, hepatit E, influensa och salmonella. Att 

tillåta osanitära pälsfarmar att fortsätta sin verksamhet vore en grov 

försummelse av ansvar. 

 

Pälsfarmar är också oförsvarligt grymma mot djuren, som ofta blir 

mentalt sjuka och tar till självskadebeteende eller kannibalism av sina 

burkamrater som resultat av extrem stress på grund av instängdheten. 

Infektioner, öppna sår och skador lämnas ständigt utan behandling. 

Djuren dödas vanligtvis genom att trängas ihop dussintals i lådor och 

gasas ihjäl.  

 

Situationen är akut. Nu är det dags att gå till handling och ta fram en 

lagstiftning för att förbjuda pälsfarmar i Sverige. 

 

Tack för er uppmärksamhet. Vi ser fram mot att diskutera denna viktiga 

fråga med dig. 
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Vänliga hälsningar, 

 

 

 
 

Elisa Allen 

Direktör 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 

 

 

 

 

 

 


