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Indledning 

IFRO udarbejdede i juni 2016 en fremskrivning af den danske minkbestand frem til 2030 (Hansen, 2016a). 

Heri er der redegjort nærmere for de forhold, som påvirker den aktuelle og fremtidige udvikling i 

minkbestanden. I februar 2019 udarbejdede IFRO en opdateret fremskrivning (Hansen, 2019). 

Miljø- og Fødevareministeriet har i januar 2020 bedt om en opdateret fremskrivning. 

Udgangsposition og opdateret situationsbeskrivelse 

Udgangspositionen og de grundlæggende markedsforhold er uforandret i forhold til tidligere 

fremskrivninger: Produktionen af minkskind på verdensplan er stærkt faldende, og det vurderes, at det igen 

alt andet lige vil medføre stigende priser og dermed også stigende bestand og produktion. Historiske data 

viser, at priserne er meget udbudsbestemte, mens de økonomiske konjunkturer og dermed efterspørgslen i 

relativt mindre grad påvirker priserne helt tilbage i værdikæden.  

Figur 1 viser således udviklingen i produktionen af pelsskind (stk. pr. år) sammenholdt med prisudviklingen. 

 
Figur 1. Produktion af minkskind i hele verden samt udvikling i priser 

Kilde: Egen dataindsamling og Kopenhagen Fur 

Figuren viser, at pris og udbud (produktion) følges pænt ad: Når udbuddet falder og har været lavt i en 

periode, begynder priserne igen at stige. Når priserne stiger, stiger udbuddet også. På et vist tidspunkt er der 

et overudbud, og så falder priserne – relativt hurtigt og drastisk. Figuren viser også, at der er en vis 

tidsforskydning: Der går et par år fra de første prisfald, til udbuddet tilpasser sig, hvilket er med til at gøre 

prisudsvingene større. Der er tale om et marked, hvor udbud, efterspørgsel og priser reagerer og tilpasser sig 

hinanden. 

Figuren viser også, at der efter store prisfald har været længerevarende perioder, hvor både priser og 

produktion stiger samtidigt. Tilsvarende er der også perioder med samtidige pris- og produktionsfald. 
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Priserne varierer fra auktion til auktion (typisk fem om året – dog kun fire i 2019 og i 2020 er én aflyst, og én 

gennemføres elektronisk). Figur 2 viser gennemsnitspriserne pr. minkskind for hver auktion i Kopenhagen 

Fur i perioden 1990-2019. 

 
Figur 2. Priser på minkskind i Danmark. Gennemsnitspris pr. auktion 1990-2019 

Kilde: Egen fremstilling på grundlag af Kopenhagen Fur (2020) 

Som figuren viser, har der været endog store udsving i priserne fra år til år og fra auktion til auktion. Set over 

en længere årrække er der dog tegn på en automatisk stabilisering, hvor udbud og efterspørgsel tilpasser sig, 

og hvor priserne svinger omkring et ligevægtspunkt. 

Det vurderes, at det nuværende markedsprisniveau er under ligevægtsprisen. Det nuværende prisniveau er 

betydeligt under den langsigtede pristrend. 

Corona-krisen er en ny eksogen påvirkning, som påvirker både landbruget og specifikt minkproduktionen.  

Når man vurderer landbruget i et overordnet perspektiv, gælder det, at denne sektor forventes at være 

relativt lidt påvirket af corona-krisen: Som producent af basale nødvendighedsvarer er afsætningen og 

markedet forholdsvist konstant, fordi forbruget totalt set ikke bliver væsentligt reduceret. Både udbud og 

efterspørgsel forbliver relativt konstant. Infrastrukturen er relativt veludbygget, og flaskehalse, 

mangelsituationer med mere vil ikke opstå i større omfang. Manglende adgang til fødevarer er ikke noget 

kritisk punkt i krisen. Særligt sektorer, som er afhængige af udenlandsk arbejdskraft, åbne markeder med 

mere, er på kort sigt sårbare. Dele af værdikæden fra landmand til forbruger bliver dog markant forstyrret, 

mens andre dele (detailhandel, e-handel med mere) kan opleve positive effekter. 

Den danske pelssektor er afhængig af auktionerne i Kopenhagen Fur, der kan betegnes som et åbent marked, 

hvor købere og sælgere mødes. Netop i corona-krisen er denne markedsform sårbar. Der arbejdes med 

elektroniske løsninger, som på længere sigt sandsynligvis kan afhjælpe denne auktionsforms sårbarhed ved 

sådanne pandemier. 
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Specifikt for pelssektoren gælder det, at pelsprodukter modsat de fleste andre landbrugsvarer er relativt 

indkomst- og konjunkturfølsomme. Såfremt corona-krisen udvikler sig til en længerevarende økonomisk krise 

og lavkonjunktur, bliver efterspørgslen negativt påvirket. 

I forhold til den seneste fremskrivning (februar 2019) skal det noteres, at denne fremskrivning anvendte 

foreløbige tal for bestanden af minktæver i 2019. Her var skønnet 2,3 millioner avlstæver, men det 

registrerede antal blev 2,5 millioner (mod 3,4 millioner i 2018). Her var skønnet således for negativt.  

Usikkerhedsmomenter 

Et skøn for 2020 og frem er meget usikkert – af flere grunde: 

 Der har ikke været afholdt auktioner siden september 2019, så markedsprisniveauet er ukendt, og 
grundlaget for planlægning af produktionsniveau med mere er usikkert. 

 Verdens samlede udbud af pelsskind er faldet markant siden 2015-16, men det er usikkert, hvornår og 
hvor meget det vil påvirke markedspriserne.  

 Corona-krisen kan resultere i en global økonomisk lavkonjunktur, som potentielt kan reducere 
efterspørgslen markant. 

 Corona-krisen kan også medføre forværrede offentlige finanser i både ind- og udland, der kan skabe 
rentestigninger, som vil begrænse investerings- og produktionslysten i pelssektoren. 

 Folketingets hjælpepakker vurderes at have en positiv effekt på både bestand og produktion, idet en 
stor del af omkostningerne – herunder foderomkostningerne – kan kompenseres. 

 Der er flere forskellig og divergerende signaler vedrørende pelsfarmernes forventninger og konkrete 
planer for produktionsudviklingen på både kort og lang sigt, jævnfør for eksempel Thomsen (2019; 
2020a; b; c) og AgriWatch (2020). 

 En global økonomisk krise kan ligeledes påvirke finanssektorens syn på den fremtidige økonomi i 
minkproduktion og accelerere en afvikling af producenter. 

Forudsætninger 

Med ovenstående udgangsposition og usikkerhedsmomenter anvendes følgende forudsætninger: 

 2020: Bestanden falder med 10 procent 

 2021: Uændret bestand i forhold til 2020 

 2022-2027: Årlig vækst i bestanden på 4,35 procent 

 2028-2030: Årlig vækst i bestanden på 2 procent 

Det forudsættes, at der også i 2020 er en nedgang, og at det lave niveau holder frem til 2021. Dette begrundes 

bl.a. i corona-krisen og sandsynlige eftervirkninger heraf. Herefter kommer der en årlig vækst på 4,35 procent 

svarende til væksten efter det cykliske prisminimum i 1993. Væksten forventes at falde fra 2028 på grund af 

forventet ny cyklusudvikling. 

Historiske data for pelsmarkederne, hvor også perioder med finanskrise, energikriser samt høj- og 

lavkonjunkturer indgår (Hansen, 2016b), viser, at priserne er meget udbudsbestemte. Der er klare cykliske 

forløb, hvor udbud og priser reagerer indbyrdes. Det forudsættes, at disse markedsmekanismer er intakte, 

men at aktuelle og fremtidige forhold kan forlænge eller forstærke en markedstilpasning. 

Historiske og fremskrevne tal for den danske minkbestand fremgår af figur 3 og tabel 1. 
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Figur 3. Opdateret fremskrivning af minkbestand 

Note: 1980-2019: Registrerede data 
2020: Forventet 
2021-2030: Fremskrevet 
Kilde: Kopenhagen Fur (2020) samt egne beregninger og fremskrivninger 

Tabel 1. Opdateret fremskrivning af minkbestanden 

År Stk. Ændring % 

2014 3.295.980  

2015 3.387.038 2,8 

2016 3.161.185 -6,7 

2017 3.409.683 7,9 

2018 3.384.552 -0,7 

2019 2.495.056 -26,3 

2020 2.245.550 -10,0 

2021 2.245.550 0,0 

2022 2.343.232 4,4 

2023 2.445.162 4,3 

2024 2.551.527 4,4 

2025 2.662.518 4,3 

2026 2.778.338 4,4 

2027 2.899.196 4,4 

2028 2,957.180 2,0 

2029 3.016.323 2,0 

2030 3.076.650 2,0 

Note: 1980-2019: Registrerede data 
2020: Forventet 
2021-2030: Fremskrevet 
Kilde: Kopenhagen Fur (2020) samt egne beregninger og fremskrivninger 
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I forhold til fremskrivningen fra februar 2019 har denne nye fremskrivning en højere bestand i 2019, idet 

foreløbige tal er erstattet af registrerede tal. Omvendt er den nye fremskrivning mere pessimistisk og antager 

en yderligere nedgang i 2020 og først en stigning i 2022. Endeligt antages det i denne nye fremskrivning, at 

væksten startende i 2022 aftager i 2028. Det forventes, at væksten i bestand og produktion i et vist omfang 

vil finde sted i de fleste lande, og at det stigende udbud på et tidspunkt igen vil medføre stagnerende priser. 
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