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Indledning 
I udkastet til den nye bekendtgørelse vedr. pelsdyr er der åbnet op for muligheden for 

at praktisere gruppeindhusning af mink. Det frit tilgængelige burareal må ikke være 

mindre end 30 cm bredt og 70 cm langt (i et plan) og med en minimumshøjde på 45 

cm. Desuden er der et arealkrav på 2550 cm2  for enten et enkelt voksent dyr, en 

diegivende tæve eller 2 ungdyr efter fravænning. For hvert ekstra ungdyr i buret, ud 

over de to ungdyr som hidtil har været anbefalet, skal arealet forøges med 850 cm2. 

Ved at forbinde standardbure horisontalt, vertikalt, eller ved kombination er det 

muligt at praktisere gruppeindhusning i overensstemmelse med den kommende 

bekendtgørelse. Der er i bekendtgørelsen ingen begrænsninger på antallet af dyr pr. 

gruppe.  

 

En medvirkende årsag, til at gruppeindhusning introduceres i EU-lovgivningen, er, at 

gruppeindhusning allerede i 1999-2000 (van Willinger, 1999) var et krav i hollandsk 

minkproduktion. I de nye hollandske standard rekommandationer (Nederlandse 

Federatie van Edelpelsdierenhouders, 2003) er gruppeindhusning fortsat en mulighed. 

Gruppeindhusning medfører en øget belægningsgrad, men giver samtidig det enkelte 

individ et større areal at bevæge sig på. Gruppeindhusning bevirker ligeledes, at det 

er muligt at undgå fravænningsproceduren ved at lade familien (tæve + hvalpe) vokse 

op sammen i familiegrupper. Det må derfor antages, at gruppeindhusning vil finde 

stor anvendelse i de minkproducerende lande.  Det er imidlertid værd at bemærke sig, 

at de velfærdsmæssige konsekvenser af gruppeindhusning kun var sparsomt 

dokumenteret ved introduktion af gruppeindhusning i lovgivningen (European 

Commission, 2001).  

 

Der har derfor været et behov for at få en oversigt over litteraturen, der behandler de 

velfærdsmæssige aspekter af gruppeindhusning af mink. Derimod har det ikke været 
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hensigten at behandle æstetiske aspekter ved gruppeindhusning, selvom det ikke kan 

udelukkes at have betydning for den offentlige holdning til minkproduktion.    

Nærværende oversigt over litteraturen vedrørende gruppeindhusning er baseret på 

artikler fra videnskabelige tidsskrifter, artikler og sammendrag fra kongresser, artikler 

fra NJF møder,  artikler fra nordiske pelsdyrblade og EU-rapporter vedrørende 

pelsdyrsvelfærd.  

 

Formål 
Formålet med nærværende litteraturstudium har været at give en oversigt over den 

dokumenterede viden om gruppeindhusning af mink, samt at fremhæve fordele og 

ulemper ved denne indhusningsform i relation til minkens velfærd og produktivitet. 

Desuden har formålet været at opstille forslag til forskningsområder af relevans for 

implementering af gruppeindhusning i dansk minkproduktion. 

 

Gruppeindhusning – en gammel historie 
Helt tilbage til 1911 i Quebec, Canada, er der dokumentation for, at mink har været 

farmet i én stor gruppe i en udendørs indhegning. Reproduktionssuccesen var meget 

begrænset og farmen fik en kort levetid (Bowness, 1980). 

 

I årene 1968-1969 var der en artikelserie i Finsk Pälstidskrift om brugen af de 

såkaldte ”Kolhosbure” (russisk: kolhose=kollektiv) (Pesso, 1968). Kolhosburene blev 

primært brugt til goldtæver men også til ungdyr. Kolhosburne var 210 –250 cm lange, 

60 –80 cm brede og 40 cm høje. I disse bure gik mellem 30 og 80 minktæver med et 

areal på 200 til 580 cm2 pr dyr. I burene var placeret flere vandkopper og foderet blev 

placeret 2-3 steder oven på buret. Dødeligheden i kolhosburene var markant i forhold 

til dødeligheden blandt farmens øvrige dyr. Nogle farvetyper af mink måtte tages ud 

af kolhosburene på grund af afmagring og bidskader (Pesso, 1969). Generelt kunne 
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man konstatere, at jo flere mink man holdt sammen desto mere aggression. 

Aggressionen viste sig ved mange små røde ar på lædersiden af skindene forårsaget 

af bid (Pesso, 1968). Pelskvaliteten hos mink i kolhosburene var på nogle farme 

dårligere end hos farmenes øvrige mink,  hvorimod der på andre farme ikke var 

nogen negativ effekt af kolhosburene. Skindene fra tæver i kolhosburene havde oftere 

farvefejl og et øget omfang af  foderklatter i pelsen end mink holdt traditionelt. 

Desuden var pelsen senere færdigudviklet hos tæver i kolhosburene end hos tæver i 

traditionelle bure. I forbindelse med kolhosburene nævnes, at man på nogle farme 

praktiserede at klippede tænderne på tæverne (Pesso, 1969). Den øgede aggression 

hos mink holdt i kolhosburene kan relateres til minkens solitære og territoriale 

levevis i naturen.  

 

Minkens biologi 
Minken lever i naturen solitært og territorialt. Territoriets størrelse er primært bestemt 

af mængden af føde og mulighederne for redeskjul. Mink forsvarer territoriet mod 

artsfæller af samme køn, hvorimod der er territorial overlap mellem kønnene. Tæven 

føder hvalpene alene i en hule (Dunstone, 1993). Hvalpene forlader reden ved 6-7 

ugers alderen (Dunstone, 1993). På grund af øget aggression dels inden for kuldet og 

dels mellem tæve og hvalpe spredes kuldet, når hvalpene er ca. 12 uger gamle og 

hvert individ forsøger at etablere eget territorium (Dunstone, 1993). 

 

Minken som socialt dyr 
Forsøg under produktionsforhold har vist, at mink (han-tæve par samt mink i 

grupper) faktisk foretrækker at sove sammen, uafhængig af burstørrelse og uanset om 

der er redekasse eller ej (Hansen, 1989; De Jonge, 1996). Social og solitær levevis er 

således ikke to modsætninger, men to yderpunkter i et kontinuum. En øget social 

tolerance kan være en konsekvens af de kvantitative ændringer i dyrs 
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adfærdsrepertoire, der følger med domesticeringen (Price, 1984). Imidlertid har man 

både hos enkeltgående ungdyr og hos mink i grupper fundet, at tæverne i september 

udvikler et højere niveau af stresshormonet cortisol end hanner, og at cortisol 

niveauet er højere i oktober hos tæver i grupper end hos enkeltgående tæver (Hansen 

& Damgaard, 1991). Resultatet tolkes som øget social stress hos tæver i grupper og i 

forsøget faldt det tidsmæssigt sammen med øget aggression i grupperne.   

Undersøgelse af socialstrukturen hos mink holdt i blandede kønsgrupper viste, at 

tæver er subdominante i forhold til hanner og at subdominante dyr bliver begrænset i 

deres aktivitet og i deres adgang til foderet. Det var i forsøget ikke muligt at rangere 

de subdominante tæver indbyrdes (Houbak, 1990). 

 

Resultatet indikerer, at mink i grupper etablerer en rangorden med tæverne som de 

lavest placerede. Når mink holdes parvis han-tæve, etableres en stabil rangorden, da 

hannen på grund af sin størrelse dominerer tæven. Andre sociale kombinationer end 

han-tæve par er fundet at være mere ustabile (Heller & Jeppesen, 1986), antagelig på 

grund af, at det er sværere at etablere en rangorden blandt mink med samme alder og 

fysiske formåen. Aulerich et al. (1991) fandt øget aggression, hyperaktivitet og flere 

pelsskader, når tre hanner blev holdt sammen, end når hanner blev holdt enkeltvis, 

men de kunne ikke påvise forskel i stress-fysiologiske variabler. Et øget antal 

bidmærker er dokumenteret at forekomme, når flere mink af samme køn holdes 

sammen efter ca. 1. september (Hansen, 1997; Møller, 2003; Møller et al., 2003).  

 

Gruppeindhusning som en mulig berigelse af burmiljøet 
Ved gruppeindhusning introduceres øget social kompleksitet som en dynamisk 

stimulering i et ellers relativt statisk miljø. Yderligere introduceres en øget 

kompleksitet af burmiljøet ved at burene forbindes horisontalt og/eller vertikalt. Det 

større burareal øger desuden mulighederne for at installere hylder, rør og andet 

beskæftigelsesmateriale. Ved introduktion af gruppeindhusning eller 
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familieindhusning er der også skabt mulighed for, at tæve og hvalpe kan forblive 

sammen. Derved undgår man fravænningsproceduren (flytning af tæven), som 

foretaget tidligt,  kan være forbundet med øget stress for både tæve og hvalpe (Heller 

et al., 1988), og som kan påvirke hvalpenes senere adfærd (Mason, 1994; Hansen et 

al., 1997; Jeppesen et al., 2000). 

 

Synergien mellem gruppeindhusning og øget burberigelse/burkompleksitet (hylder, 

rør, legetøj, forbundne bure  mm) blev afprøvet i Holland i 1994 og 1995 (de Jonge, 

1996). I systemet forblev hvalpene sammen med tæven, og tæven skulle selv 

fravænne hvalpene fra at die. Familien havde enten adgang til tre bure forbundet 

indbyrdes ved et hul i sidenettet, eller antallet af bure var afstemt efter antallet af 

individer i familien dvs. en fast belægningsgrad. De forbundne bure var beriget med 

hylder, rør, og forskellige andre beskæftigelsesobjekter. Som kontrol for dette 

alternative system havde man dels tæver holdt enkeltvis i standardbure, dels hvalpe, 

der efter fravænning, var placeret parvis han-tæve i standardbure, og dels tæver der 

blev holdt med en enkelt hanhvalp ligeledes i standardbure. Der kunne ikke påvises 

forskel i størrelse eller kvalitet af skindene fra henholdsvis kontrol og gruppe-

minkene. Tæver i gruppe med hvalpe og tæver sammen med hanhvalp vejede mere 

end tæver holdt enkeltvis og kun hos sidstnævnte tæver observerede man 

stereotypier. Forfatteren antager imidlertid, at den lavere kropsvægt og større 

forekomst af stereotypier hos enkeltgående tæver ikke var en effekt af bursystemet, 

men skyldes,  at netop disse tæver blev fodret restriktivt, hvorimod tæver, der gik 

sammen med hele kuldet eller sammen med en enkelt hanhvalp, blev fodret ad 

libitum. Adskillige undersøgelser har dokumenteret, at restriktiv fodring ud over at 

reducere kropsvægten også øger forekomsten af  stereotypier hos mink (Bildsøe et 

al., 1991; Houbak & Møller, 2000; Damgaard et al., 2004).   

 



 8

Hvalpe i det alternative system viste signifikant mindre halegnav/halesut end hvalpe i 

kontrolholdet. Denne effekt kan skyldes, at disse hvalpe ikke blev tidligt fravænnet 

(Mason, 1994; Hansen et al., 1998; Jeppesen et al., 2000) og/eller at den øgede 

burkompleksitet reducerede forekomsten af halegnav (Hansen, person. com.; 

Jeppesen et al., 2000; Jeppesen, 2004). I en senere hollandsk undersøgelse (Buisonjee 

et al., 2001) fandt man øget forekomst af pelsgnav og bid hos gruppemink i etagebure 

end hos parvise mink i standardbure.  I den danske lovgivning er der imidlertid ingen 

krav om øget burkompleksitet ud over den der opstår, når standardbure forbindes 

horisontalt eller vertikalt. Halegnav/pelsgnav  kan reduceres gennem selektion (de 

Jonge, 1988; Nielsen, 1996). Udover at være genetisk bestemt antages frustration og 

kedsomhed at være involveret i halegnav (Hansen et al., 1998). I de hollandske 

undersøgelser kunne der ikke påvises forskel i adfærdsrepertoiret mellem hvalpe i 

kontrol holdet og hvalpe i det alternative bursystem. 

 

I de førnævnte hollandske undersøgelser er det ikke muligt at adskille effekterne af 

det sociale miljø fra effekterne af den øgede burkompleksitet. Dertil kommer 

yderligere effekterne af +/- fravænning samt af henholdsvis restriktiv- og ad libitum 

fodring. Det er således en sammenligning af forskellige produktionssystemer, hvor 

mange forskellige faktorer er involveret. Denne indgangsvinkel var også gældende, 

da Vinke et al. (2002 A) undersøgte 6 private farme, der var forskellige med hensyn 

til implementeringen af ”velfærds-” forbedrende anbefalinger. Undersøgelsen påviste 

en negativ sammenhæng mellem antallet af implementerede anbefalinger (social 

indhusning, burberigelse, ad libitum fodring ) og forekomst af stereotypi. Næppe 

overraskende havde mink fodret restriktivt flere stereotypier, end mink fodret ad 

libitum.      

 

I et andet forsøg (Vinke et al., 2002 B) sammenlignede man 12 tæver i berigede 

familieindhusningsbure, 12 tæver i standard familieindhusningsbure, og 12 tæver i 
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standard indhusningsbure med han. Resultatet er baseret på et lille antal dyr, men 

viste ingen forskel i stereotypi, kropsvægt, halegnav, bid, mavesår, vægt af lever og 

vægt af hypofyse, men tæver i familieindhusningsbure (uanset berigelse) havde 

tungere binyrer end tæver holdt  parvis med han. En øget vægt af binyrer (evt. i 

relation til kropsvægt) tages i nogle undersøgelser som indikation på øget aktivitet i 

HPA-aksen og dermed øget stressberedskab hos mink. Hänninen et al. (2002) fandt 

imidlertid det modsatte resultat, at mink i par havde tungere binyrer og udviste øget 

reaktivitet af cortisol efter ACTH administration end mink i familiegrupper, men 

mink i grupper havde signifikant flere bidmærker. Mononen et al. (2000) fandt 

ligeledes flere bidmærker hos mink i grupper men ingen effekt på vægt af binyre eller 

plasma cortisol niveau. Hansen & Damgaard (1991) fandt ingen sammenhæng 

mellem vægt af binyre og  produktionen af cortisol hos mink.  

 

Effekt af tidlig social kontakt 
Tidlig social kontakt synes væsentlig for minkens senere seksuelle adfærd, idet mink, 

der fravænnes tidligt ved 6 ugers alderen og derefter holdes enkeltvis, har markant 

reduceret reproduktion, på grund af at hannerne ikke kan gennemføre normal parring  

(Hansen et al., 1997). Mink, der fravænnes tidligt og holdes enkeltvis, leger mere 

med egen hale, ekstremiteter og halmstrå og udfører mere stereotypi og 

markeringsadfærd end mink fravænnet parvis ved 7-8 ugers alderen og mink i 

familiegrupper i forbundne bure. I testsituationer (intruder test og objekt test) er mink 

holdt enkeltvis væsentligt mere frygtsomme end mink hold i par (Hansen et al., 

1997).   

 

I Nord Amerika placeres hvalpene enkeltvis enten umiddelbart efter fravænning eller 

senere i opvækstperioden. For at undersøge effekten af den sociale kontakt 

sammenlignede man sundhed og produktionsegenskaber hos ungdyr holdt enkeltvis 

eller i par efter normal fravænning (Damgaard & Hansen, 1996). Resultatet viste, at 
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mink holdt parvis havde bedre pelskvalitet. Der var ikke forskel i frekvensen af 

pelsgnav, men bid (registreret på lædersiden) forekom kun hos mink i par. Der var 

ingen forskel i kropsvægt, organvægt eller stress-fysiologiske variabler. Ud over 

aggression og bid, der kun forekom, når mink blev holdt sammen, var der ikke andre 

indikationer på forskel i velfærd. Alden & Tauson (1979) fandt at mink holdt parvis 

har et lavere energibehov end mink, der holdes enkeltvis.  

 

Effekt af fravænningsalder og social indhusning 
Ved fravænning ved 7-8 ugers alderen og parvis indhusning (han+tæve) undgår man 

de førnævnte negative konsekvenser, der opstår ved tidlig og enkeltvis indhusning af 

mink. Men kan man ved udsættelse af fravænningstidspunktet eller ved helt at undgå 

flytning af tæven yderligere forbedre minkens velfærd?  

 

Langtidseffekterne af  fravænningsalder (6, 8 og 10 uger) og social indhusning enten 

i traditionelle han-tæve-par (standard bur) eller hele kuld (forbundne bure) blev 

undersøgt af Jeppesen et al. (2000). De fandt ingen effekt af fravænningsalder i 

opvækstperioden, men efter udvælgelsen af avlsdyr, hvor tæverne var placeret 

enkeltvis, fandt de, at tidligt fravænnede tæver (6 uger) udviste mere stereotypi end 

sent fravænnede tæver, men kun hvis de var placeret i standard bur. 

Fravænningseffekten kom ikke til udtryk, når tæverne var placeret i forbundne bure. 

Igen er det ikke muligt at skelne mellem effekten af social opvækst og effekten af 

komplekst burmiljø. Effekten af social opvækst og komplekst burmiljø var ligeledes 

synlig i opvækstperioden, hvor mink (uanset fravænningsalder) udviste mere 

stereotypi i standard bure end i forbundne bure, og denne forskel var fortsat synlig i 

februar, hvorimod fravænningseffekten aftog. Social kontakt og øget burkompleksitet 

synes således at reducere forekomsten af stereotypi. Flere undersøgelser har tidligere 

vist, at burkompleksiteten har betydning for minkens velfærd. Hvis standardburets 

kompleksitet reduceres ved at forhindre mink i at have adgang til en redekasse 
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(Hansen & Damgaard, 1992; Hansen et al., 1994) eller hvis mink forhindres i at have 

social kontakt i opvækstperioden (Hansen et al., 1997), reduceres minks velfærd. 

Derimod har man ikke kunnet påvise en positiv effekt på stereotypiniveauet eller 

andre adfærds- og stressfysiologiske variabler ved blot at øge burarealet fra standard 

størrelse (2700 cm2) til 1 m2 (Hansen & Damgaard, 1992; Hansen et al., 1994). 

Hansen & Jeppesen (2001) påviste imidlertid en mindre forekomst af stereotypi hos 

mink holdt i tre forbundne rævebure (3 x 1 m2 ) end hos mink holdt i tre forbundne 

minkbure (3 x 2700 cm2), hvilket indikerer en mulig effekt af burstørrelse kombineret 

med burkompleksitet. 

 

Effekt af familieindhusning på tævers velfærd 
Pedersen & Jeppesen (2001) undersøgte adfærd og sundhedsparametre hos tæver med 

adgang til 3 forbundne standard bure. Tæverne fødte deres hvalpe i disse forbundne 

bure og forblev sammen med hvalpene indtil pelsning. Som kontrol blev andre tæver 

holdt i enkelt standard bur og hvalpene blev fravænnet. Adfærden blev observeret fra 

forventet fødselstidspunkt og 12 uger frem. I diegivningsperioden var 

aktivitetsniveauet reduceret, men alligevel kunne det konstateres, at tæver i 

forbundne bure udførte mindre stereotypi og mere defensiv aggression, hvilket 

forfatterne konkluderede var positivt. Der var ingen forskel i reproduktionsresultatet. 

I september blev der målt et højere plasma cortiosol niveau hos tæver holdt sammen 

med hvalpene i de forbundne bure og 89 % af disse tæver havde beskadigede 

dievorter, hvorimod tæver, der var fjernet fra hvalpene ved fravænning, ikke havde 

beskadigede dievorter. Tæver, der gik sammen med hvalpene, havde desuden 

signifikant flere pelsbeskadigelser og flere bid (læderside) end tæver, der gik alene. 

Fortsat social kontakt med hvalpene, efter det traditionelle fravænningstidspunkt, var 

således en alvorlig trussel for tævens velfærd.  
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Effekt af par- og gruppeindhusning på hvalpenes velfærd i 

opvækstperioden 
Effekten af  traditionel indhusning af mink i par blev af Pedersen et al. (2004) 

sammenholdt med  gruppeindhusning i horisontalt forbundne bure og med 

gruppeindhusning i etagebure. Antallet af mink i de horisontalt forbundne bure (areal: 

8100 cm2) varierede fra 4 til 10 og minkene havde adgang til 3 redekasser.  I 

etageburene (areal: 4500 cm2) var antallet af mink fem og minkene havde kun adgang 

til 1 redekasse, men til gengæld var der opsat to hylder. I standard- og de forbundne 

bure var der opsat en hylde. Belægningsgraden var størst i etageburene (900 cm2 pr 

dyr), dernæst de forbundne bure (1174 cm2), og mindst i standard burene (1359 cm2)  

Der var markant mere agonistisk adfærd i etagebure end i forbundne bure og mere i 

forbundne bure end i standard bure.  Der var ingen forskel i eksploration, æde/drikke 

adfærd, årvågenhed, hvile/sove og social adfærd hos mink i standard bure og 

forbundne bure. Mink i etagebure eksplorerede mere, var mere årvågne og udviste 

mere social adfærd. Til gengæld sås mindre æde og drikke adfærd og  mindre søvn og 

hvile adfærd. Der var ingen forskel i stereotypi, egen pelspleje og leg mellem de 3 

bursystemer. 

 

Mink i etagebure benyttede redekassen mindst, til gengæld benyttede de hylderne 

mere, og mink i etagebure var mere ude i buret end mink i standard bure og 

forbundne bure. Der var mindre halegnav i standard bure end ved gruppeindhusning 

og skaderne var større i etagebure end i forbundne bure. Antallet af dyr, der måtte 

tages ud af forsøg eller som døde, var markant større ved gruppeindhusning.   

 

Undersøgelsen viste således markant øget aggression ved gruppeindhusning og ingen 

positive effekter ved gruppeindhusning som f.eks. øget leg eller reduceret forekomst 

af stereotypi. Resultatet konfirmerer hermed tidligere undersøgelser (Hansen et al., 
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1997), der fandt mere aggression hos mink i grupper end hos mink i par, men ingen 

forskel i leg som ellers var et af de positive elementer, man kunne håbe på, ville øges 

ved gruppeindhusning. 

 

Effekt af gruppindhusning på minks vægt 
Adskillige undersøgelser har medtaget dyrenes vægt når de sammenlignede 

konsekvenserne ved henholdsvis gruppindhusning og standardindhusning. Pedersen 

og Jeppesen (2001) fandt at voksne tæver i familiegrupper havde en større vægt end 

enkeltgående tæver både i september og november måned og fremførte, at både 

foderkonkurrence og social facilitering (at tæven begynder at æde, når andre mink i 

buret begynder at æde) kunne medvirke til denne vægtforskel. Der er ikke 

dokumenteret en lignende positiv effekt af gruppeindhusning  på unge tævers vægt 

(Hänninen et al., 2002, 2004). Derimod har både De Jonge & Stufken (1997), De 

Jonge (1999, 2000) og  Mononen et al. (2000) alle refereret i European Commission 

(2001) fundet at unge mink hanner ved gruppeindhusning opnår lavere kropsvægt end 

hanner holdt parvis med tæve i standard bure. En reduceret kropsvægt hos hanner i 

gruppeindhusning er ligeledes refereret i Dansk Pelsdyravl (Hansen, 1997). Hansen 

& Damgaard (1991) og Damgaard og Hansen (1996) fandt ingen forskel i vægt hos 

mink holdt i grupper, parvis eller enkeltvis. For ingen af de her refererede 

undersøgelser er der angivet hvor meget foder, minkene havde adgang til, foderets 

energiniveau  eller hvilke fodringsrutiner der blev anvendt. De fremførte resultater 

må derfor tages med forbehold.  

 

Fordele og ulemper ved gruppeindhusning 
Gruppeindhusning bevirker en større belægningsgrad. Samtidig får det enkelte 

individ et større fysisk areal at bevæge sig på, forudsat, at det reelle råderum ikke 

begrænses af andre individer. Et større areal giver mulighed for øget burkompleksitet. 
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I lovgivningen er der imidlertid ingen krav om øget burkompleksitet som f.eks. 

installering af hylder, rør eller beskæftigelsesrekvisitter. Burkompleksiteten øges 

alene, fordi man i praksis enten forbinder standardbure horisontalt eller udvider 

standardburet med en første sal til de såkaldte etagebure. Det er i flere af de 

refererede undersøgelser ikke muligt at adskille effekten af øget social kontakt fra 

den effekt af øget burkompleksitet, der opstår, når burene forbindes eller minkene 

tilbydes hylde, rør eller beskæftigelsesrekvisitter. Igangværende undersøgelser tyder 

på, at beskæftigelsesobjekter eller kombination af beskæftigelsesobjekter, 

adfærdsselektion og ændrede fravænningsrutiner kan forbedre minks velfærd i det 

eksisterende fysiske produktionssystem uden brug af gruppeindhusning. Ved at 

introducere ekstra dyr i buret bliver det sociale samspil mange gange mere komplekst 

(2 mink: 2 parvis interaktioner, 4 mink: 24 parvise interaktioner osv.) Hertil kommer 

køn og alders effekter, der yderligere komplicerer billedet.  

 

Ved vurdering af velfærden hos mink holdt i grupper er der lagt vægt på de 

adfærdsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Bortset fra en enkelt 

undersøgelse er der ikke i litteraturen dokumentation for, at et større tilgængeligt 

arealet har betydning for minkens velfærd. I en enkelt hollandsk undersøgelse påviste 

man mindre pelsgnav blandt mink i grupper end blandt mink holdt parvise i 

standardbure. I samtlige danske undersøgelser påviste man mere pelsgnav hos mink i 

grupper. Aggressionsniveauet var størst hos mink i grupper og tæverne syntes at være 

påvirket af den sociale belastning, idet de havde et øget niveau af stresshormonet 

cortisol. Der er således både adfærdsmæssige og sundhedsmæssige parametre, der 

dokumenterer, at mink i grupper p.t. har en dårligere velfærd en mink holdt parvis.  

 

Dertil kommer, at farmerens mulighed for at overvåge minks trivsel dels på baggrund 

af dyrenes ædelyst og dels på baggrund af konsistensen af dyrenes fæces reduceres, 

når mink holdes i grupper. 
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Implementering af gruppeindhusning i dansk minkproduktion 
Det antages at gruppeindhusning af mink i Danmark vil finde bred anvendelse i 

praksis. Det er derfor vigtigt at belyse nogle forhold, der kan reducere de væsentligste 

problemer ved gruppeindhusning, herunder den indbyrdes aggression blandt mink i 

grupper.  

 

Mulighederne og konsekvenserne ved selektion for dels øget frygtsomhed og dels for 

øget tillidsfuldhed er påvist i en række forsøg  (f.eks. Hansen, 1996, Malmkvist & 

Hansen, 2002). Aggression er en naturlig adfærd, der tjener til forsvar af territorium 

og unger samt til etablering af den sociale rangorden, og det antages, at det vil være  

muligt at reducere aggressionsniveauet hos mink gennem selektion. Samtidig vil det 

være relevant at undersøge, om reduceret aggression er relateret til et større behov for 

social kontakt, hvilket vil kunne legitimere gruppeindhusning ud fra et 

velfærdsmæssigt synspunkt. 

 

Ved familieindhusning, hvor tæven forbliver sammen med hvalpene blev der fundet 

markante forskelle i tævens velfærd fra forsøg til forsøg. En mulig forklaring kan 

være forskel i burberigelse mellem forsøgene. Ved familieindhusning og 

sandsynligvis også gruppeindhusning synes det væsentligt, at minkene har dels nogle 

tilflugtsmuligheder og dels nogle beskæftigelsesobjekter i buret. 

 

Adgang til redekasse er væsentlig for minkens velfærd (Hansen & Damgaard, 1991). 

Den fysiske udformning af redekassen er p.t. et kompromis for at opfylde minkens 

behov gennem hele produktionscyklus.  Antal og/eller størrelse af redekasse bør 

undersøges i relation til antal og alder af mink i gruppen. 
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Fodringssituationen er ofte årsag til aggression selv blandt højt socialiserede 

dyrearter. Ved gruppeindhusning bør man undersøge muligheden for og effekten af 

flere udfodringspladser til reduktion af aggressionsniveauet. Specielt ved 

gruppindhusning i etagebure er udfodringspladsen begrænset. 

 

I lovforslaget vedrørende gruppeindhusning er der ingen begrænsning i 

gruppestørrelsen. I praksis kan man forestille sig, at man lader kuldet vokse op 

sammen med tæven. Det vil give en gennemsnitlig gruppestørrelse på 6-7 dyr 

varierende fra 2 til 12 dyr. Alternativt kan man sammensætte grupper af mink fra 

forskellige kuld og med forskellig kønssammensætning. Der vil derfor være behov 

for viden om optimal gruppestørrelse, kønsratio og tidspunkt for etablering af grupper 

i relation til velfærd og produktivitet. 
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