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Jordbrugstekniker:                                                                                                                                                          
Jeg er bindeleddet mellem dyr og forskere 

 

Mogens Olesen står for minkproduktionen på AU Foulum, hvor der udføres forskning for at styrke 
minkbranchen, der har været økonomisk truet af overproduktion og nu er ramt af Corona.   

- Jeg er bindeleddet mellem dyr og forskere. Sådan beskriver Mogens Olesen sin stilling som 
jordbrugstekniker med jobfunktionen forsøgskoordinator på AU Foulum under Institut for Husdyrvidenskab 
på Aarhus Universitet. 

Han står sammen med tre medarbejdere for driften af Foulums minkfarm, hvor 1.000 avlstæver føder 
5.500-6.000 hvalpe årligt hjulpet på vej af 250 avlshanner. 

- Da dyrene indgår i forskningsprojekter, der skal gavne den danske minkproduktion, er det derfor vores 
mål at have nogle dyr, der er repræsentative i forhold til dyr der er i erhvervet som sådan.. 

 Det tager vi højde for, når vi indkøber avlsmateriale i form af hanner og hunner, fortæller Mogens Olesen 
og tilføjer: 

- Arbejdet på minkfarmen er meget sæsonbestemt. Fx føder minkene kun én gang om året. Jeg bruger 
typisk omkring 70 pct af min tid sammen med dyrene, mens de resterende 30 procent er administrativt 
arbejde på kontoret, siger Mogens Olesen. 

Pelsdyrafdelingen servicerer forskere 

Produktionen af minkene foregår i tæt samarbejde med forskere på Aarhus Universitet. 

- Vores fornemmeste opgave er, fortæller Mogens Olesen, at servicere forskerne. Det gør vi bl.a. gennem 
indsamling af data; eksempelvis ved at veje dyrene eller ved at foretage hvalpeoptællinger af kuldet for at 
se, hvordan dyrene har klaret sig under de forskellige vilkår i et forsøg.  

2020 - et frustrerende år 

Mogens Olesen betegner 2020 som et frustrerende år. Corona har vendt op og ned på minkbranchen. 
Mange besætninger er blevet slået ned, og det truer avlernes eksistensgrundlag. Så galt er det dog ikke 
gået på AU Foulum. 

- Fødevarestyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udstukket  retningslinjer for, hvordan vi skal 
håndtere dyrene. Da man i Holland fandt ud af, at mink er modtagelige for smitte fra mennesker, begyndte 
vi at bruge mundbind for at undgå smittespredning blandt dyrene. Vi har selv besluttet, at så få personer 
som muligt skal omgås dyrene for mindske smitt risikoen mest muligt, fortæller Mogens Olesen og tilføjer: 

- Skulle det ende med, at vi bliver nødt til at slå dyrene ned, ville det betyde, at vi må starte helt forfra med 
en avlsbesætning, som vi ikke kender genetikken på, så vi er yderst påpasselige i dagligdagen for at undgå 
smittespredning. 



Optimist i en trængt branche 

Minkavlerne er økonomisk pressede. Ikke kun på grund af Corona, men også af overproduktion af skind. 

- I 2013 kostede et skind typisk 500-600 kr. I dag er prisen 150 kr. Vi skal op på priser omkring 270-300 kr. 
for et skind, hvis der skal skabes en sund økonomi  i branchen. Lige nu må avlere lukke ned, fordi bankerne 
ikke vil være med længere, og det er med til igen at skabe en balance mellem udbud og efterspørgsel. 
Branchen har en chance, så længe der er et marked for mink, og det tror jeg, der er for danske avlere. De er 
nemlig internationalt kendte for at producere nogle af verdens bedste skind, understreger Morgens Olesen. 

 


