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Introduktion 

Amerikansk mink (Neovison vison), herefter mink, stammer oprindeligt fra Nord Amerika. I løbet af 

de mere end 100 år, hvor minken har været holdt i fangeskab i Europa, er der undsluppet mink fra 

farme. Minkene kan undslippe i forbindelse med den sæsonmæssige håndtering af mink på farmen, 

eller ved bevidste udslip ved at dyreaktivister åbner burene. Det præcise antal af mink som undslipper 

fangeskab kendes ikke, men i en tidligere dansk undersøgelse af mink fanget i naturen fra 1998 til 

2000 vurderede man, at over 80% af disse mink var født på en farm (Hammershøj et al, 2005).  

I 1999 blev hegning omkring minkfarme obligatorisk (Anon., 1999). Kravet er i dag at hegnet omkring 

farmen skal være mindst 150 m højt og gravet mindst 50 cm ned i jorden. Hegnet skal være glat, så 

mink ikke kan kravle på og over hegnet. For at hindre minkene i at kravle ud ved hjørnerne, skal disse 

være overdækket. I 2002 (Anon., 2002) og 2006 (Anon., 2006) blev der ydereligere krav om, at porte 

skulle være lukkede, når der ikke var gennemkørsel, og at døre til medarbejdere skulle lukke 

automatisk. Minkfælder skal sættes rundt langs hegnet og ved porte, og de skal efterses to gange 

dagligt, men det er tilladt at bruge elektronisk overvågning af fælderne. Reglerne er præciseret 

yderligere – senest i 2015 (Anon., 2015). 

  

Mink i naturen er først og fremmest tilknyttet fugtige habitater, hvor de æder smågnavere, fisk, padder 

og fugle. I landbrugsområder i Danmark, Polen og Sverige, hvor minken forekommer langs vandløb 

udgør især smågnavere basisføden, men også fugle, fisk og padder er vigtige fødeemner, mens krybdyr, 

insekter og krebs udgør en mindre del af føden. En dansk fødeundersøgelse af 211 mink fra Thy og 

Bornholm viste, at mink først og fremmest æder småpattedyr 29-35%, fugle 9-21%, fisk 0-12% og 

padder 4-22%. Føden varierer med årstid og på Bornholm åd mink generelt flere fugle og småpattedyr 

og færre padder end minkene i Thy. (Hammershøj et al, 2004)  



 
Figur 1: Vildtudbyttet af mink, 1990-2018. Kilde DCE 

 

 

Bestandstallet for mink i naturen kendes ikke, men vildtudbyttet steg kraftigt i slutningen af 1980-

erne, fra omkring 1000 til knap 8000 mink omkring årtusind skiftet. Herefter er udbyttet igen faldet 

til i dag, hvor det årlige udbytte ligger under 2000 mink (Figur 1). Vildtudbyttet af mink er stærkt 

faldende i Jylland, mens det på Fyn, Sjælland og Bornholm ser ud til at være stabilt (Figur 2). Det 

debatteres, hvorvidt der findes en levedygtig vild bestand af mink i Danmark, og om minkbestanden i 

naturen opretholdes via undslupne farmmink, til trods for en stramning i hegningslovgivningen i 1999. 

 
Figur 2: Vildtudbyttet fordelt på regioner, 2006-2017. Kilde: Mink in Danish Nature, 2019 



Mink på farme avles for at optimere længden og kvaliteten af skindet. Det betyder at farm mink er 

blevet både tungere og længere gennem årene. Vægten hos både han- og hunmink holdt på farme er 

vokset med ca. 70% over de seneste 10-15 år (Figur 3). I 2007 var mindre end 1% af mink hannerne på 

farme mellem 101 og 107 cm lange, og ingen skind var over 107 cm (skind indhandlet via mink 

Kopenhagen Fur). I 2018, var 23% af skindene fra hanmink mellem 101 og 107 cm, og 8% var længere 

end 107 cm. Lignende forhold gælder for hunmink. 

 

Mink, som fanges i naturen består af 1) mink, som er født på en farm og undsluppet, og 2) mink, som 

er født i naturen. Begge er i stand til at overleve på et naturligt fødegrundlag.  

 

Formålet med dette projektet var:  

• At undersøge om der er farmmink, som slipper ud i naturen.  

• At give et konservativt estimat på, hvor stor en procentdel af de mink som fanges i naturen, som er 

født på en farm.  

• At undersøge reproduktion og dødelighed hos mink fanget i den danske natur.  

• At teste om tetracyklin (et antibiotika, som anvendes til behandling af syge dyr på farme) eller 

andre stoffer kan bruges som biomarker (dvs. til mærkning af levende dyr) af farmmink, så 

farmmink kan identificeres når de fanges i naturen.  

Det præsenterede arbejde her indgår som del af arbejdet udført for Miljøstyrelsen i 2018 (”mink in 
Danish Nature”). 

 

Materiale og metoder 

Der blev indsamlet mink fanget i naturen i perioden juni 2018 til 1. december 2018. I alt indgår der 

754 mink indleveret til DTU-veterinærinstituttet, heraf 154 mink fanget i naturen fra 2014-2017, 292 

mink fanget i naturen i 2018, samt 308 farmmink. For at have sammenlignelige data i de enkelte 

undersøgelser, indgår ikke alle mink i alle delundersøgelser. Under de enkelte undersøgelser er 

kriterierne for de inkluderede mink angivet.  

 

Forskellige metoder til at identificere farmmink i naturen  

I undersøgelsen testes tre forskellige metoder til at identificer mink fanget i naturen, som er født på en 

farm: 1. ”Univariat” - og ”Mixture” analyse (statistiske analysemodeller) af kropslængder hos mink 

fanget i naturen og mink fra farme. 2. recessive farvetyper. Med viden om, hvor stor andel 

letgenkendelige recessive farvetyper fx hvide, eller grå mink udgør af ”vildtfarvede” brune mink på 

farmene, kan mængden af undslupne mink estimeres ud fra farvetype. 3. Tetracyklin som blev anvendt 

på ca. 21% af farmene i 2017 (291 af 1400) og ca. 13% (180 af 1400) af farmene i 2018. Tetracyklin 

aflejres i tænder og knogler.  

Analyserne af kropslængder af farmede og vildtfangede mink viste, at der fandtes to signifikant 

forskellige undergrupper af længder, når minkene blev opdelt i hanner og hunner. Dvs. de mink, som 

var tilpasset livet i naturen, kunne adskilles fra de langt større farmede mink (Figur 3). 

 



 
Figur 3: Boxplot af længden af minkkroppen i cm. FM - Farmende hanner; FF- farmede hunner; BWCM - Bornholmske 
vildtfangne hanner; BWCF - Bornholmske vildtfangne hunner; DWCM - Øvrige Danmark vildtfangne hanner; DWCF - Øvrige 
Danmark vildtfangne hunner. Kilde: Mink in Danish Nature, 2019 

  

 

I de vildtfangede mink fra Bornholm kunne Mixture analysen genkende 0% hanner og 1% hunner, som 

var undsluppet farme. Anderledes så det ud i det øvrige Danmark, hvor analysen identificerede 28.4% 

hanner og 21.6% hunner, som var født på farme, blandt de mink som var nedlagt i nature. På 

Bornholm ser der således ud til, at der findes en vild population af mink.  

Vurdering af andelen af vildtfangede mink på baggrund af farvetyper gav lignende resultater som 

Mixture analysen, nemlig at kun en lille del af minkene fanget på Bornholm var mink født på farme, 

dvs. 3%, mens ca. 32% af de vildtfangede mink i det øvrige Danmark var født på farme.  

 

Via tetracyklin-undersøgelsen af mink tænder (Figur 4) blev der fundet 5 tetracyklin-positive 

vildtfangede mink i det ”øvrige Danmark”, mens ingen mink fra Bornholm blev fundet tetracyklin-

positive.  

 
Figur4: Tetracyklin-behandling af mink giver fluorescerende ring i tændernes dentinlag. Kilde: Mink in Danish Nature, 2019 

 

Reproduktion og dødelighed af mink i naturen.  



Når man skal sige noget om en bestands tilvækst eller fald i fremtiden, er kendskabet til individernes 

reproduktion og dødelighed, sammen med bestandens nuværende størrelse en forudsætning. Ved at 

undersøge danske minks reproduktion med en metode, som farver ar efter fostre i livmoderen, blev 

der fundet en kuldstørrelse på 6,5 hvalpe hos reproducerende hunner, og en produktion på 3,4 hvalpe, 

når man indregner goldtæverne. Denne kuldstørrelse er i overensstemmelse med kuldstørrelser fundet 

andre steder i verden (4-7 hvalpe). Beregning af populationens ”turn over” dvs. den andel af individer, 

som en population kan tåle at miste (dvs. afgår ved døden) før populationstilvæksten går i 0, kan 

beregnes på baggrund af en populations produktion af nye individer (reproduktion og produktion). 

Med en produktion hos danske mink på 3,4 hvalpe i gennemsnit, er antallet af nytilkomne pr. voksen 

1,7 (gennemsnit for hun og han). Populationen har altså en tilvækst på 62%, dvs når ca. 62% af 

populationen dør, så er tilvæksten 0. Det betyder, at den naturlige dødelighed sammen med jagt skal 

udgøre mellem 60 og 65% (”turn over”), før minkbestanden vil være netop stabil eller falde. Da 

tilførsel (enten fra mink populationer uden for Danmark eller fra farme) også har indflydelse på en 

populations tilvækst, kan udslip af mink fra farme medvirke til at opretholde en vild bestand.  

 

Konklusion  

Resultaterne af undersøgelsen viser, at der stadig undslipper mink fra danske farme og at andelen af 

undslupne mink varierer mellem landsdele. På Bornholm blev der kun fundet en lille andel af farmink 

blandt mink fanget i naturen. Resultaterne viste at under 3% var undslupne farmmink på Bornholm. I 

det øvrige Danmark var omkring 30% af de mink, som fanges i naturen farmmink. Tidligere 

undersøgelser fra DCE, Bioscience af mink i perioden 1998-2000? viste, at andelen af farmmink ud af 

mink fanget i naturen var over 80%. Vildtudbyttestatistikken og en beregning af turn over tyder på at 

bestanden af mink i naturen er under kontrol og svagt faldende, men det stadige udslip af farmmink 

kan betyde, at der opretholdes en bestand af mink i den danske natur.  

En yderligere indsats for at stoppe udslip af mink eller øget jagttryk, vil reducere antallet af mink i 

naturen.  
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