
Branchekode

Minkene skal til enhver tid have adgang til halm 
som beskæftigelsesmateriale. Minkene gives i 
størstedelen af året adgang til halm via redekasse-
låget. Der må gerne anvendes såkaldte halmbånd, 
men båndene må på intet tidspunkt afskærme al 
halmen. I perioder med meget varmt vejr (hvor der 
ikke tildeles halm på redekassen), kan halm, som 
beskæftigelsesmateriale også tildeles i buret, på 
buret eller på anden måde – f.eks. med en halm-
klods af Easy-strø.

Adgangen til halm gennemgås specifikt mindst 
hver anden uge. I vinterperioden fra 1. december 
til 1. marts gennemgås halmtildelingen mindst  
en gang om ugen. Hvis der ved det daglige tilsyn 
af dyrene konstateret manglende adgang til  
halm hos enkelte dyr udbedres dette senest 
samme dag. 

Alle mink (både avlsdyr, hvalpe og ungdyr og  
uanset burtype) skal pr. 1. juli 2014 have adgang 
en hylde og et rør året rundt. Lukkes overetagen 
ned i etagebure, skal minkene i denne periode 
have ad-gang til en hylde og et rør i underetagen.  
I bure med avlstæver, der har hvalpe må rør ude-
lades i perioden fra hvalpene bliver født og indtil 
hvalpenettet fjernes. Rørene skal senest 1. juli 
lægges ind i burene igen. 

Indtil den 30. juni 2014 skal alle mink (både  
avlsdyr, hvalpe og ungdyr og uanset burtype)  
som minimum have adgang en hylde eller et rør. 
Lukkes overetagen ned i etagebure, skal minkene 
i denne periode have adgang til en hylde eller et 

rør i underetagen. Af praktiske og hygiejne- 
mæssige årsager vil det ofte være en fordel,  
at give avlstæver med hvalpe adgang til en hylde 
frem for et rør.

Der er ingen specifikation af hyldens størrelse, 
materiale eller placering, hvorfor tråd- eller 
plasthylder er en mulighed. Materialet må dog 
ikke være skadeligt for dyrene, og det er en for-
udsætning, at ud-formningen skal sikre dyrene en 
hyldefunktion, dvs. minimum en mink skal kunne 
ligge ubesværet på hylden.

Ophængte rør er lovlige som hylde, hvis røret 
skaber en hvile- og observationsplads. I så fald 
skal dyrene dog også have adgang til et legerør. 
Det ophængte rør (hylden) skal være længere 
end de legerør, som typisk anvendes på farmene. 
Det skyldes, at ophængte korte rør ikke sikrer en 
hvile– og observationsplads for minken. Hylden 
skal kunne understøtte minken – også en hanmink 
- fra bagben til forben. Det ophængte rørs længde 
vil dermed være afhængigt af rørets diameter –  
jo større diameter jo kortere rør og omvendt. 

Leif Lau Jeppesen, lektor ved Biologisk Institut 
ved Københavns Universitet, har tidligere bl.a. 
skrevet følgende om ophængte rør:

”Plastrør med en diameter på 11 cm eller netrør 
af samme dimension kan også ophænges under 
loftet i buret. Røret skal understøtte minken i hele 
dens længde og derfor være omkring 25 cm langt. 
Sådanne rør bruges primært som observations-
plads.”

Bilag 3: 
BeskæftigelsesoBjekter 

(Version 2, marts 2014)

Lovkrav:

Bek. nr. 856 § 20 Minks, ilderes og fritters miljø skal beriges med passende stimuli til beskæftigelse.

Stk. 2. Ildere og fritter skal som minimum have permanent adgang til halm og enten en hylde eller et rør.

Stk. 3. Mink skal som minimum have permanent adgang til halm, en hylde og et rør. I bure, hvori der indhuses  

avlstæver med hvalpe og som er udstyret med hvalpenet, kan rør dog udelades i perioden fra hvalpene bliver født  

og indtil hvalpenettet fjernes, dog senest 1. juli.



Der er ingen specifikation af legerørenes størrelse, 
materiale eller placering Det forudsættes dog, at 
rørene er af et materiale, som ikke er til skade for 
minkene. Rør af tråd, presset halm eller plast er 
en mulighed.

Kravet kan således opfyldes ved hjælp af såvel 
store som små rør. Både store rør, som minkene 
kan komme gennem, og tyndere rør må gerne 
være løstliggende eller fastgøres i toppen af buret. 
Ligeledes accepteres ophængte halmbriketter 
formet som rør (Easy-play). Hvis de fastgøres i 
burets loft, så må det kun være i den ene ende af 
røret ellers opfylder de ikke en legefunktion. Hvis 
der anvendes rør af forgængeligt materiale (f.eks. 
Easy-play) skal det sikres, at rørene fornys med 
passende intervaller så minkene til enhver tid har 
adgang til rør. Et rør af halm kan opfylde kravene 
om legerør og halmbeskæftigelsesmateriale på 
samme tid.

overvågning og frekvens
Ved det daglige tilsyn efterses om alle minkene 
har adgang til halm og enten en hylde eller et rør.

registrering og dokumentation
Ingen

korrigerende handLinger og rådgivning
Hvis der konstateres mangelfuld adgang til halm 
samt hylde eller rør tildeles nyt materiale senest 
samme dag. 
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