MINKFARMARNA
På Listerlandet ligger minkfarmerna på rad och här finns majoriteten av Sveriges
pälsdjursuppfödare. Niclas och hans far Sune har farmen intill Görans och de har ett tätt
samarbete och umgänge. Niclas säger sig ha blivit hotad till livet av djurrättsaktivister men
räds inte att säga vad han tycker. ”Det kommer att bli ett herrans liv när det här visas på TV
men vi har inget att skämmas över och inget att dölja”. Han och de andra diskuterar gärna
politik och försöker förklara varför Sverigedemokraterna har ett av sina starkaste fästen i just
deras kommun. Det finns de som kallat Listerlandet för protektionismens högborg, här ville
man förr inte gifta bort någon arvinge alls - utanför släkten! Genom arvsskiften hade
jordbruksmarken på Listerlandet delats upp i allt mindre enheter, som inte var bärkraftiga, och
kusinäktenskap var ett sätt att motverka detta.
Att idag få svensk arbetskraft till denna ifrågasatta näring är nästan omöjligt, därför anländer
en minibuss med polacker till farmerna i november inför den intensiva pälsningsperioden då
minkarna ska avlivas och skinnen tas om hand. Under våren hämtar man nytt blod till den
listerländska minkstammen i Skara och på skinnauktionen i Helsingfors säljer man skinnen.
Hemma på Lister sköter man om farmen, röker ål och engagerar sig i det allsvenska
fotbollslaget Mjällby AIF. Niclas, Göran och de andra satsar på ombyggnad av burarna för att
svara upp till de nya kraven som ställs på dem samtidigt som djurrättsaktivisternas
demonstrationståg passerar farmerna. ”De vet inte vad de pratar om” säger farmarna som
porträtteras av dokumentärfilmaren Per Anders Rudelius.
Aldrig tidigare har verksamheten på en minkfarm visats upp så öppet och aldrig tidigare har
någon fått möjligheten att så nära skildra denna kontroversiella näring.

Filmen sänds i SVT2 kl 20:00 torsdag 3 maj.
Även i SVT2 4/5, SVT2 5/5 och SVT2 6/5
Bilden ”Minkfarmarna” får fritt användas i samband med artiklar eller notiser om filmen.
Personer på bilden: Minkfarmarna Niclas och Göran.

För mer information kontakta Per Anders Rudelius rudelius@kultfilm.se
Kultfilm&reportage – Ronnebygatan 1 – 374 35 Karlshamn.

