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Mink skal have permanent adgang til halm

Bekendtgørelse 1553

§ 20 Minks miljø skal beriges med passende stimuli til beskæftigelse.

stk. 3. Mink skal som mininum have permanent adgang til halm, en hylde og et rør.

§ 21 Stk. 2. Redekassen skal regelmæssigt forsynes med rigelige mængder af 

halm, og det skal sikres, at der er tilstrækkeligt halm, især i den periode, hvor 

dyrene føder, i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.



1. Æde – bidrager til mæthed
2. Beskæftigelse (sænker unormal adfærd)

Funktion af halm til mink



Eksempler på berigelser som sænker 
unormal adfærd hos mink

 Bidesnor, bold, hylder Stereotypi, pelsgnav

 Bidesnor Pelsgnav

 Hylde til tæver Stereotypi 

 Foder med klumper Stereotypi, pelsgnav
(42 mm vs. 8 mm sigte Malmkvist et al., Appl. Anim. Behav. Sci.,   

2013)

o Halm i bur ingen effekt påvist



1. Æde – bidrager til mæthed
2. Beskæftigelse (sænker unormal adfærd)
3. Redebygning i kolde perioder 
4. Tævens redebygning inden fødsel – miljø til hvalpe
5. Mørklægning af redekasse (overdækning)

Funktion af halm til mink



Redemiljø kan redde hvalpe
-halm vs. træspåner



Tævens redebygning op til fødsel

Rede til ungerReducer stress, f.eks. cortisol
Kortere, mere regelmæssige fødsler



Stress inden fødsel: negativ effekt på

Kit survival

Tævens yngelplejeFødslen

Hvalpe overlevelse 



Forsøg januar-november 

Gruppe Halm tildeling Overdække Antal bure

H I bur Nej 80

HD I bur Ja (træplade) 80

R Redekasselåg Ja (halm) 80

RH Redekasselåg + i bur Ja (halm) 80

Alle reder med easy-brick i redekassen



Forsøgsdyr 

Brune tæver:

160 1. års +

160 2. års

Behandlinger fordelt i 

to-række haller

Halm efter forbrug 1 gang/uge

januar – november 

+ afkom (528)



Mink æder halm



Mink æder halm – især under restriktiv fodring
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Tak til studerende 
Louise Ring, AU



Sænker halm i buret unormal adfærd?

Stiger ved restriktiv fodring

 Stereotypi
1. års < 2. års avlstæver

Ingen væsentlig effekt i
vinterperioden hvor mest
forekommende



Tendens til at halm i bur 
kan mindske tævers halegnav 

 1. års > 2. års avlstæver

Redekasselåg: 44 % 
> Halm i bur: 27 %
(Tendens, P = 0,058)



 Fra andre forsøg: berigelse i buret kan 
mindske frygtsom adfærd hos mink 

 Tæver: mere bid i januar end i november
Ingen forskel på frygtsom/tillidsfuld adfærd 

 Ungdyr: Halm i bur m/u trælåg (H, HD) 
færre frygtsomme (40-45 %) end med 
halmlåg  alene (R: 57 %)

Halm i bur kan mindske ungdyrs frygtsomhed 



Redebygning



Dag
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Hold RH: halm på redekasselåg + i bur

Hold H: halm i bur
Hold HD: halm i bur + dækplade

Hold R: halm på redekasselåg

Tildelingmetoden påvirker redebygning

11/4



Reder hos unger efter fravænning til pelsning

Dag
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Effekter på reproduktionen



Schou & Malmkvist, Temadag AU-Foulum 2015

 Halm i bur fra januar havde positive effekter: 

statistisk sikker større kuldstørrelse dag 7 efter fødsel (+1,2 hvalp) 

tilvækst hos hvalpe (+20,3 %)



RH: På redekasse + i bur              RH

R: På redekasse                             R

Tildeling af halm og antal af hvalpe
Schou & Malmkvist 2015:

RH: På redekasse + i bur              RH

R: På redekasse                             RH
januar

23. Marts

januar

2016 undersøgelse:

Tævealder
1. års 2. år
6,6           
5,4  

6,1              6,1
5,3 5,9

+ 1,2 hvalp* 

Dødfødte hvalpe hos 1. års tæver 2016, R: 0,8 flere dødfødte hvalpe* i forhold til RH
2015, R: 0,2 flere dødfødte hvalpe i forhold til RH 

* Statistisk sikker effekt P < 0.05

Dag 7



Mørklægning af redekasse (overdækning)

 1. års tæveruden overdække færre levende dag 7 (1,9-2,0 hvalpe)
2. års tæver Ingen effekt af overdækket redekasse på levende hvalpe

 Halmdække: mindre stereotypi hos avlshunner i september

 Trælåg: mere halegnav hos ungdyr i vækstsæsonen 



1. Æde, minktæver i vinterperioden
2. Bekæftigelse (sænker unormal adfærd)
3. Redebygning i vinterperioden, minktæver
4. Tævens redebygning inden fødsel  
5. Mørklægning af redekasse (overdækning)

i mindre grad

Minks brug af halm i løbet af året 

reproduktion
1. års tæver.



Hvad ved vi om minkhunnens redebygning op til fødsel

 Mink er meget motiveret for redebygning efter parring og inden fødsel

 Adgang til egnet redemateriale

 Sænker stress hormon niveau (Malmkvist and Palme 2015; Malmkvist and Palme 2008)

 Mindsker fødselsproblemer (Malmkvist and Palme 2008)

 Øger reproduktionresultatet (Malmkvist and Palme 2015; Malmkvist and Palme 2008)

24



Forsøg med en række andre redebygningsmaterialer

Skal det være snittet byghalm? 

f.eks. lammeuld, angorakaninuld, nymosegaard træuld, 
easy-strø produkter fra Easy AgriCare, byghalm, rapshalm



Generelle konklusioner
 Mink anvender alle typer af materialer til redebygning

(træ- og halmspån regnes som bundmateriale -ikke til redebygning. Kan ikke stå alene)

 Materialets sammenhængsevne øger redens omfang 

Skal det være snittet byghalm? 



Type af redemateriale

byghalm

byghalm+lammeuld

easy-strø

Redeklima
Dag -6 - +6

varmere

mindst fugt

+ Easy-brick i kasse: 
Temp. stiger, 
Lavere hvalpedød

11/4
- d+2



Generelle konklusioner
 Mink anvender alle typer af materialer til redebygning

(træ- og halmspån regnes som bundmateriale -ikke til redebygning. Kan ikke stå alene)

 Sammenhængsevne af materiale øger redens omfang ved fødsel
 Tæven kan bygge rede indenfor 1 dag 
 Samspil med andre faktorer -klima (i hallen)

-redekassens type

Skal det være snittet byghalm? 



Mini-forsøg med snittet rapshalm i 2017 (studenterprojekt)

• Redekasser med byghalm på redekasselåget
• Dobbeltparrede 1. års brune tæver 
• 102 med rapshalm, 102 med byghalm i buret
• Ingen flytning af hvalpe

Tak til:
Peder Elbek (LVK), AU forsøgsfarm samt studerende
Mie K.F. Cederdorff, Sofie S. Jeppesen, Michelle O. Mortensen

Skal det være snittet byghalm? 



Skal det være snittet byghalm? 
Hal 23 række 3 – Rapshalm

Typ

e

Lini

e

Født 

år

Antal

parret

1. 

tælling

2. 

tælling

2. tælling -

gold

Total 

hvalpe

Fravænned

e hv.

Fravænnede 

hv. / tæve

9 19 2016 102 8,04 5,5 6,03 561 508 4,98

Tota

l

Hal 23 række 4 – Byghalm (kontrol = som plejer)

Typ

e

Lini

e

Født 

år

Antal

parret

1. 

tælling

2. 

tælling

2. tælling -

gold

Total 

hvalpe

Fravænned

e hv.

Fravænnede 

hv. / tæve

9 19 2016 102 6,96 4,78 5,36 488 440 4,31

Tota

l



Mini-forsøg med rapshalm 
 Mindre omfangsrige reder: pga. finere snitningsgrad?
 Positiv, men IKKE statistisk sikker effekt på reproduktionsresultat
 Højere samlet kuldvægt dag 7 efter fødsel (+ 16%)

Skal det være snittet byghalm? 



 AU forsøgsfarm 2018: rapshalm i bund af redekasse, 
halm dække på redekasselåg + suppleres med byghalm ude i buret

+16 %



Mini-forsøg med rapshalm
 Fungerer også med rapshalm
 Mindre omfangsrige reder: pga. finere snitningsgrad?
 Positiv men IKKE statistisk sikker effekt på reproduktionsresultat
 Højere samlet kuldvægt dag 7 efter fødsel (+ 16%)

Kontrolleret forsøg, dog: 
(1) placeret i forskellige rækker – burde været testet blandet, f.eks. pr    

sektion for at udligne lokale klimaforskelle
(2) Snitlængde og kvalitet er ukendte faktorer
(3) Kønsfordeling i kuld kan også påvirke kuldvægten –ikke testet

Skal det være snittet byghalm? 



 Generelle anbefalinger – minkens biologi

motivation for redebygning, effekt af stress og fødsel,

1. års tæver mere følsomme, redekasse brug, tævens temperaturpræference,
dødfødte hvalpe påvirker resten af kuldet, hvalpes udvikling,
store kuld er mindre, hvalpe æder og drikker samtidigt 
hvis de får muligheden, mælkekirteludvikling, fravænning...

 Teste alternativt materiale/procedure under egne farmforhold
udfør 1. balanceret, 2. systematisk, og 3. gentag over flere år

dvs. fordel ny behandling og kontrolgruppe fx pr. sektion
dvs. behandle ens bortset fra den faktor som undersøges
tag hensyn til tævens alder, farvetype, parring, flytning – ens i de to grupper

fungere i gode såvel som i risiko år, praktiske løsninger

Test på egen farm? 



Ph.d. studerende Toke M. Schou, AU.

Drægtige hunner i klimakammer dag -8 - +7:

Påvirker temperaturen minks redebygning, ungernes adfærd 
og tilvækst?
Hvilken temperatur foretrækker minktæven i redekassen? 
(valgmuligheder: 7, 16 og 25 C)

Temadag om mink: 18. September 2018 
Forskningscenter Foulum, AU



Tak for opmærksomheden!

Jens.Malmkvist@anis.au.dk


