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Minknäringen, ett okänt hot 
 

Minkuppfödning är en hittills outforskad verksamhet när det gäller 

föroreningar och förorenande av dess omgivning. 

Det är en bransch som i många fall kraftigt förorenat och innebär höga risker 

för både människors hälsa och naturen.  

 

Förorenad mark är ett mycket stort och utbrett problem. Det krävs inventering och 

kartläggning så att de mest farliga områdena uppmärksammas och inte expolateras 

som vilket annat område som helst. De mest akuta områdena måste åtgärdas och 

beläggas med restriktioner för att skydda människor och natur från exponering.  

 

Minknärigen, och pälsuppfödning generellt sett, är en ur föroreningssynpunkt 

outforskad och till synes bortglömd bransch.  En bransch som det visat sig kraftigt har 

förorenat områdena de varit aktiva på, med mycket farliga kemikalier. 

Främsta orsaken är ett stort användande av bekämpningsmedel, som använts mycket 

frekvent och i stor omfattning.  Främst de kemiska bekämpningsmedlen kan ställa till 

med stora problem och utgöra mycket höga risker för både människors hälsa och för 

naturen, många av dem är långlivade, bioackumulerbara och mycket giftiga.  

 

Mycket stor användning av bekämpningsmedel  

Man har under lång tid använt klorerade kemiska bekämpningsmedel såsom Lindan 

och DDT. När man på 1940-talet upptäckte den effektivitet och överlägsenhet DDT 

hade i bekämpningssyfte slog detta ämne igenom kraftigt. I många branscher där 

problem med insekter finns, däribland minkbranschen, sågs DDT som 

revolutionerande och som ett mycket fördelaktigt ämne, som ansågs vara helt ofarligt 

för människor och däggdjur. Bland annat minkuppfödarnas branschorganisation, SPR 

(Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund) rekommenderade starkt under 40- till 70-talet 

sina medlemmar att använda DDT, vilket de också gjorde.   

 

Min undersökning av minkuppfödning visar 

att man generellt sett kan riskklassificera 

minkfarmerna efter dess verksamhetsperiod. 

De som varit aktiva under perioden 1940 – 

1970 kan stark misstänkas vara förorenade 

och utgöra stora risker. Så stora risker att 

många av farmerna kan klassas som riskklass 

1, Mycket stor risk. Nu krävs fortsatt 

undersökning för att kartlägga situationen 

och minimera riskerna. För om inget görs 

och dessa potentiellt mycket farliga 

områdena förblir ouppmärksammade kan 

allvarliga konsekvenser drabba människor 

och natur, med katastrofala följder. 
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