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Til Fødevarestyrelsen 

Bemærkninger til udvalgsspørgsmål 210, 220, 223 0g 224 vedr. mink 

Fødevarestyrelsen har via mail d. 6. oktober 2015 anmodet DCA – Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug om bidrag til spørgsmål fra Miljø- og Fødevareudvalget 
vedrørende mink. Det drejer sig specifikt om spørgsmålene 210, 220, 223 og 224.  
Besvarelserne på spørgsmålene er udarbejdet af seniorforsker Steen Henrik Møller, 
seniorforsker emeritus Steffen Werner Hansen og seniorforsker Jens Malmkvist, alle 
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Svar på spørgsmål 210, 220, 223 og 224. 
Aarhus Universitet (AU) har ingen baggrund for at svare på hvad ministeren kan be-
kræfte, finder hensigtsmæssigt eller er enig i, men kan oplyse om det fagligt og øko-
nomisk faktuelle grundlag for forskningen ved AU.   
 
Spørgsmål nr. (210) 
Er der særlige problemer med aggression og bid hos mink lige før fravænning, så-
dan som det ses i filmen ”Pelsaktivisten” sendt 30/9 2015 på DR2, og hvor norske 
avlere betegner denne periode ”kannibalisme-tiden? 
 
Har AU kendskab til at der er særlige problemer med aggression og bid hos mink lige 
før fravænning? 
 
Aarhus Universitet kan henvise til redegørelsen ” Notat vedr. fordele og ulemper ved 
tidlig delvis fravænning af minkhvalpe (6 uger) i forhold til sen fravænning (8 
uger).” fra 30. april 2015, hvori problemstillingen er udførligt beskrevet. 
Heri fremgår blandt andet ”at delvis fravænning af store hvalpe fra store kuld (>5 
hvalpe pr. kuld) ved 6-ugers alderen reducerer antallet af bidte hvalpe fra 1,6 % til 1,0 
% og antallet af kuld med bidte hvalpe fra 8,1 % til 5,1 %. Samtidig er der indikation 
på, at reduktion af kuldstørrelsen ved delvis fravænning ved 6-ugers alderen øger 
hanhvalpenes tilvækst men ikke tævehvalpenes tilvækst.” 
Minkproduktion er karakteriseret ved, at hvalpene bliver ved moderen indtil de er 
uafhængige af modermælk og mælkeproduktionen ophører. Årsagen til, at der i en af-
grænset periode omkring 6. leveuge kan opstå sårskorper og bidskader er ikke fuldt 
belyst, men væskeforsyning og kuldstørrelse ser ud til at være vigtige faktorer. Mink-
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hvalpe begynder at indtage foder ved 4-ugers alderen men begynder først at betjene 
drikkeniplen ude i buret ved 6-ugers alderen, hvor hvalpene ses slikke spyt fra tæven 
og andre hvalpe. Tævens mælkeproduktion aftrappes fra 5 til 7 uger og er stort set 
ophørt ved 8 uger (Pinkalski & Møller, 2015; Møller et al. 2015). I kombination med 
væskemangel kan sociale interaktioner 6-ugers alderen udvikle sig til sårskorper eller 
sår (Hansen et al., 2015), antagelig som følge af overdreven slik/sut, social leg eller 
aggression.   
Det er ikke ualmindeligt at hvalpe der er døde af forskellige årsager, efterfølgende bli-
ver ædt og da alle hvalpe har nogenlunde samme alder ses dette i en periode omkring 
midten af juni.  
Forekomsten af spytslikning kan reduceres signifikant ved lettere adgang til drikke-
vand og nyere undersøgelser indikerer, at det også reducerer forekomsten af sårskor-
per og åbne sår (Hansen et al., 2015).  
 
Spørgsmål 220 
Kan ministeren bekræfte, at Århus Universitet i sin redegørelse om gruppeindhus-
ning af mink fra 2014 omtaler mink med flere hundrede bidmærker, og finder mini-
steren det foreneligt med god dyrevelfærd, når et dyr er blevet bidt så mange gange 
uden at kunne undslippe, den eller de dyr, der påfører mærkerne? 
 
Aarhus Universitet kan henvise til redegørelsen ”Group housing of mink” fra novem-
ber 2013: 
“Bite marks are visible spots on the leather side of the pelt (Figure 5 a and b) caused 
by a hard pressure, but not necessarily penetrating the skin (Hansen et al, 2013). In 
the literature, bite marks are also referred to as scars or black spots. Bite marks can 
be seen in numbers from zero to hundreds per skin and are therefore conveniently 
scored in categories. Bite marks have been scored in different ways in different inves-
tigations but often in e.g. the neck, body and tail region of the pelt, and usually in a 
limited number of categories ranging from two (yes/no) to ten (0: none to 9:>45).” 
 
Det er derudover illustreret (i figur 5 i redegørelsen), at et bid kan afsætte op til 4 
mærker (et fra hver hjørnetand), samt at bidmærker af AU er bedømt på hhv. forre-
ste, midterste og bageste del af skindet, på en skala fra 0 – 9. Antallet af bid kan der-
for ikke udledes af antallet af, eller scoren for bidmærker, men bidmærkescoren vil 
tilnærmelsesvis kunne omregnes til et antal bidmærker. Uanset det konkrete antal er 
hele grundlaget for forskningen, at bidmærker benyttes som en indikator for reduce-
ret velfærd hos de mink der modtager bid.  
Den øgede risiko for aggression hos mink i gruppeindhusning blev påpeget af forske-
re fra AU og KU allerede inden Europarådet åbnede for gruppeindhusning af mink i 
rekommandationerne fra 1999. AU har siden arbejdet på at finde muligheder for 
gennem avl, fodring og management at bringe niveauet af aggression/bid ned fra om-
kring 2 procent alvorlige sår i gruppeindhusning til det lave niveau på omkring 1 
promille der kendes fra parvis indhusning, som beskrevet i redegørelsen fra novem-
ber 2013. 
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Spørgsmål 223 
Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at den forskning universiteterne udfører til 
brug for myndighedsbetjening bl.a. i sager om dyrevelfærd i vidt omfang finansie-
res af pelsdyrafgiftsfonden, der har som formålsbestemmelse ”at styrke pelsdyrer-
hvervets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne”? 
 
Aarhus Universitet kan henvise til tidligere svar på spørgsmål nr. S 3640 fra 4/6-
2012: 
”Spørgsmål S 3640: Mener ministeren, at det er acceptabelt, at myndighedsbered-
skabet i forhold til pelsdyrproduktionen i Danmark udgøres af forskere, hvis forsk-
ning i stort omfang finansieres af pelsdyrbranchen?  
Svar: Myndighedsberedskabet ved Aarhus Universitet varetages af forskere, der har 
den fremmeste forskningsbaserede ekspertise på deres fagområder. Den forskning, 
der ligger til grund for rådgivning af Fødevareministeriet er gennemført under betin-
gelser, der fastholder ”armslængdeprincippet” i forhold til myndigheder såvel som 
erhverv. Det betyder, at forskerne i deres arbejde har metode-, analyse- og tolknings-
frihed samt publiceringsret. Armslængde-princippet er også gældende for de aktivite-
ter, der er delvist eller helt finansieret af pelsdyrbranchen.” 
Aarhus Universitet kan desuden oplyse at forskningen, udover Pelsdyrafgiftsfonden, 
er finansieret af en række forskellige kilder, herunder AU’s egne midler. Forskerne 
skriver ansøgninger indenfor de områder der fagligt set er mest spændende og rele-
vante, også i forhold til forpligtelserne om at kunne varetage myndighedsrådgivnin-
gen. En væsentlig del af ansøgningerne fra AU har derfor minks adfærd og velfærd 
som det primære mål. Aarhus Universitet kan konstatere, at pelsdyrafgiftsfonden til-
syneladende opfatter dyrevelfærd som en væsentlig forudsætning for pelsdyrerhver-
vets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, idet der i vid udstrækning finansie-
res forskning inden for området, jfr. svar på spørgsmål 224. 
 
Spørgsmål 224 
Er ministeren enig i, at dyrevelfærd ikke nødvendigvis vil have høj prioritet i forsk-
ning, der først og fremmest har til formål at styrke pelsdyrerhvervets udvikling mu-
ligheder og konkurrenceevne, og at der endda kan være modstridende interesser 
mellem de to? 
 
Aarhus Universitet har ved en gennemgang af bevillingerne fra Pelsdyrafgiftsfonden 
til AU fra 2011 til 2016 opgjort andelen af bevillinger til projekter med dyrevelfærd 
som det primære mål til mellem 34 % og 56 %. På denne baggrund må det konstate-
res, at pelsdyrafgiftsfonden i sin bevillingspraksis i stor udstrækning har tilgodeset 
AU-projekter med dyrevelfærd som det primære mål. 
 
Litteratur. 
Hansen, S. W., Schou, T. M., Møller, S. H., Bouyssie, P., & Malmkvist, J. (2015). Sår-
skorper kan forekomme uden forudgående åbne sår, når hvalpene er 6-7 uger gamle. 
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Med venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsbetjeningen 
 
 
Kopi til: Center for innovation 
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