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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: Spørgsmål vedrørende krav om hylder, halm og rør 
til mink 
  
Fødevarestyrelsen har i en bestilling dateret d. 16. juni 2015 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug om at besvare fire spørgsmål vedr. krav om hylder, 
halm og rør til mink. Nedenstående besvarelse er udarbejdet af seniorforsker Steen 
H. Møller og seniorforsker Stefen W. Hansen, Institut for Husdyrvidenskab, Aar-
hus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018” 
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Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivning, DCA  
 
 
Kopi til: Center for Innovation  
 



DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  
26. juni 2015 

Besvarelse af spørgsmål vedr. krav om hylder, halm og rør til mink 
af Steen H. Møller og Stefen W. Hansen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

 

Opgaven: 
I forbindelse med evaluering af Veterinærforlig II, skal de enkelte initiativer evalueres, herunder 
også kravet om tildeling af halm, hylder og rør til mink - implementeret ved bek. nr. 856 af 27. juni 
2013 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr.  
Der ønskes en besvarelse af følgende: 
• Hvilke effekter kan påvises efter indførelse af krav om berigelse af minks miljø (halm, hylder 

og rør)? 
• Foreligger der data der understøtter en evt. effekt? 
• Er der ny eller gammel forskning, der vurderer effekten? 
• Hvordan virker initiativet i praksis? 
 

Svar: 
Med hensyn til spørgsmålet ”Hvilke effekter kan påvises efter indførelse af krav om berigelse af 
minks miljø (halm, hylder og rør)?” henvises til AU’s høringssvar afgivet den 04. marts 2013 hvori 
det konkluderes at: 

o En hylde benyttes hele året og kan reducere aktivitet og stereotypier, men ikke 
pelsgnav.  

o Bideobjekter (herunder rør) reducerer i varierende grad pelsgnav.  
o Kombinationen af hylde og bideobjekter (herunder rør) reducerer forekomsten af 

stereotypier, pelsgnav og det fysiologiske stressniveau hos mink og forbedrer således 
minkenes velfærd.  

Med hensyn til spørgsmålene ”Foreligger der data der understøtter en evt. effekt?” og ”Er der ny 
eller gammel forskning, der vurderer effekten?” henvises ligeledes til AU’s høringssvar afgivet den 
04. marts 2013. Heri refereres 12 videnskabelige artikler med den forskning, data og viden om 
effekter af berigelsesobjekter der ligger til grund for høringssvaret.  
 
Med hensyn til spørgsmålet ”Hvordan virker initiativet i praksis?” er der ikke foretaget nye 
undersøgelser i praksis. AU formoder, at de forsøgsresultater fra forsøgsfarme og praksis der ligger 
til grund for AU’s høringssvar 4.marts 2013 vil gælde generelt for besætninger hvor minkene har 
adgang til halm, hylder og rør.  
 



Det kan derudover oplyses at: 
Der ved AU Inst. for Husdyrvidenskab er igangsat videnskabelige undersøgelser af betydningen af 
halm som miljøberigelse. Minks forbrug af halm til forskellige formål gennem et produktionsår 
undersøges. Undersøgelsen vil bidrage med viden om minks motivation for redebygning over tid, til 
hvilke øvrige formål halm benyttes og hvad tildelingsproceduren betyder for minks velfærd.  
 
Efter fremsendelse af AU’s høringssvar i 2013, har AU undersøgt om plastrør med stor (12 cm) 
eller lille (4 cm) diameter har forskellig effekt på forekomsten af pelsgnav hos mink. Undersøgelsen 
kunne ikke påvise nogen forskel i forekomsten af pelsgnav ved de to diametre af rør (Hansen, S.W., 
2015). 
 
Referencer 
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standardbur vs etagebur samt af beskæftigelsesrør med stor og lille diameter. Faglig Årsberetning 
2014. Kopenhagen Fur p 7-16. 
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