
Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes
inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her
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Efter et rædselsfuldt forløb, hvor danske mink blev slået ihjel på
grundlag af manglende indsigt, er det eneste anstændige for

regeringen og myndighederne at sørge for, at de allersidste mink

kan bevares.
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JENS LAURITS LARSEN

professor, dr.med.vet. Fredensborg

”Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink” blev vedtaget i december
2020.

Denne lov skulle lovliggøre de ulovlige aktioner, der i november blev sat i værk ved en
dårligt underbygget rådgivning fra Statens Serum Institut, der blev fulgt op af
statsministeren den 4/11 med en uimodsigelig dødsdom over et helt erhverv – med
slutbemærkningerne: Vi er nødt til at træffe denne beslutning, og den konklusion lader sig
ikke forhandle.

Loven, der skulle retfærdiggøre en ulovlig handling, blev samtidig en uskøn straffelov. Den
ramte et erhverv, der var vokset op i kystnære, tyndtbefolkede jyske lokaliteter med adgang
til frisk foder og arbejdskraft. Det udviklede sig til, at Danmark blev verdens største
minkproducent, og Kopenhagen Fur blev et internationalt centrum for handel med skind
fra pelsdyr – en enestående succes.
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LÆS OGSÅ

domæne og historik.

Hvorfor? Fordi embedsmænd og politikere har nedlagt alle Danmarks veterinære
institutioner og lederskab, og de minkdyrlæger, der søgte at få indflydelse, blev ikke hørt.

Kåre Mølbaks rådgivning havde baggrund i en observation af en mutant – cluster 5 – fra
mink, som SSI af uforklarlige grunde tillagde pandemipotentiale. SSI havde også lavet
nogle helt præliminære neutralisationstest med cluster 5, som affødte en formodning om,
at de kommende vacciner ikke ville beskytte mod denne mutant.

På tidspunktet for risikovurderingen (2/11) vidste SSI, at cluster 5 ikke var påvist efter
15/9, så det med vaccinerne var egentlig ligegyldigt. Men den antagelse blev også
tilbagevist af andre forskere.

Derfor var der intet, der berettigede en dødsdom, og efterfølgende viste det sig, at
minkdrabene ikke reddede folkesundheden, for antallet af smittede og antallet af døde
patienter steg signifikant. Hertil kom, at mutanter af sars-cov-2 i England og Sydafrika
viser et helt andet potentiale med hensyn til smitte og overlevelse, og det er meget
foruroligende. Cluster 5 er en saga blot.

I en artikel i Jyllands-Posten 14/1 citeres Kåre Mølbak for at sige: »Vi slipper aldrig af med
coronavirusset.« Med andre ord har vi spildt 20-30 mia. kr., ødelagt en verdensberømt
industri og levebrød for flere tusinde familier.

Da årets pelsning af mink ville starte ugen efter dødsdommen, var det ganske uforståeligt,
der ikke skete en koordination. Der blev hyret et rumænsk firma, og politi og militær var
med i aflivningen. Det blev en forfærdelig proces, der tangerede dyrplageri. Håndteringen
af de afsjælede dyr er indprentet i vores erindring. Deres ”begravelse” var tragisk med
forventede problemer som følge af ukyndighed.

Vi havde veterinærmyndigheder engang, der kunne klare den slags. Nu har vi
fødevaremyndigheder, hvor det veterinære er blevet noget sekundært. Derved adskiller
Danmark sig også.

Sidste lørdag meldtes det på TV 2 News, at man med Københavns Universitet og Aarhus
Universitet som deltagere ville bruge de sidste danske mink i et forskningsprojekt, hvor
man ville studere infektionen med sars-cov-2. Minkene er internationalt betragtet som et
spændende og relevant forsøgsdyr for netop denne virus.
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kunne det måske udnyttes?

Derfor må fødevareministeren – for anstændighedens skyld – opfordres til enten selv eller
ved hjælp af andre ministerkolleger at skaffe de nødvendige penge, så de sidste danske
mink kan reddes. Hvis ikke er næste spørgsmål: Var aflivningerne og afslaget på
forskningsprojektet rent politiske? Hvorfor har danske politikere og SSI ikke lyttet til f.eks.
Sverige, Finland, Rusland eller USA? Man kan vaccinere mink og dem, der passer dem.
Vaccination må selvfølgelig integreres i fremtidens strategi overfor zoonoser og pandemier.

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og

få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i

døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også

JP Debat på Twitter
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