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Vedr. Høring af forvaltningsplan for mink i Danmark. 

 

Danmarks Jægerforbund har modtaget forvaltningsplan for mink i høring og har dertil 

følgende kommentarer: 

 

Jægerforbundet mener det er en principiel fejl at kalde udsendte plan for en 

forvaltningsplan. Amerikansk mink er, som anført i planen, en invasiv art. Arten er 

uønsket i Danmark, nøjagtigt som i mange andre lande i Europa, og som det fremgår af 

planen, skal arten bekæmpes vha. en forøget fokuseret indsats og med anvendelsen af 

effektive bekæmpelsesmetoder. Det er besluttet at anvende de nuværende lovlige 

muligheder for regulering til løsning af denne opgave, men bl.a. med metoder der kræver 

dispensation fra Naturstyrelsen.  

 

Den amerikanske mink skal efter Jægerforbundets holdning ikke forvaltes i udsendte 

plan. Der er ikke her tale om at forvalte en population af en ønsket art, så den trives bedst 

muligt, så populationen er sund og så populationen forvaltes til at have en bestemt 

størrelse. Ergo, der er ikke tale om forvaltning, og forvaltningsplan er derfor ikke det rette 

ord for planen. Jægerforbundet foreslår derfor, at udsendte plan til bekæmpelse af mink i 

stedet benævnes indsatsplan. 

 

Jægerforbundet er glade for, at vi ønskes aktivt inddraget i planen. Det er korrekt, at 

Jægerforbundet har et stort organiseret netværk i hele Danmark og stor faglig ekspertise i 

forhold til bekæmpelsestiltag og afholdelse af reguleringskurser. Danmarks Jægerforbund 

vil gerne være behjælpelig i indsatsen med bekæmpelse af mink og i rekruttering og 

kursusuddannelse af et minkreguleringskorps. 

 

Jægerforbundet bifalder, at der i forvaltningsplanen gives tilladelse til anvendelse af 

slagfælder, som f.eks. de to svenske modeller Ihjällfällan og Gävleborg, og har stor 

forståelse for, at fælderne alene ønskes anvendt i kombination med flydeplatforme for at 

minimere risikoen for bifangst i de særlige indsatsområder. Jægerforbundet vil dog bede 

Naturstyrelsen genoverveje, om ikke også slagfælder bør tillades i områder beliggende 

udenfor de særlige indsatsområder, da denne type fælder er meget anvendelige samt 

effektive. Således vil bekæmpelsen af mink få størst mulig effekt i de to indsatsår, der 

som udgangspunkt er lagt op til i udsendte plan.  

 

På nuværende tidspunkt er der stor viden om, hvilke metoder der er effektive, og hvilke 

der ikke er i bekæmpelsen af mink. Man kan trække på erfaringerne fra minkprojektet, 

der blev afsluttet i 2010, ligesom der kan trækkes på erfaringer med brug af slagfælder i 

Sverige. Således finder Jægerforbundet det for tilbageholdende og unødvendigt 
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forbeholdende, når Naturstyrelen på s.19 i planen skriver, at man på baggrund af den 

gennemførte intensive regulering i udvalgte områder (med brug af slagfælder) ønsker, at 

skabe ”grundlag for at generere en øget viden om indsatsen effekter og skabe grundlag 

for øget fokus på behovet for regulering”  

 

Jægerforbundet opfordrer til, at man bruger de mest effektive metoder og de bedst egnede 

folk, når der ønskes at iværksætte en stor landsdækkende indsats med hjælp fra mange 

frivillige. Her skal handles, og her skal handles nu. Tiden til ”at skabe grundlag for 

forøget fokus på behovet for regulering” må være ovre. 

 

Jægerforbundet ser frem til at deltage aktivt i en effektiv indsats til bekæmpelse af mink. 

 
 
Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 
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