
Bilag 2 – Redekasser 
(Version: 3. maj 2017) 

 

Lovkrav: 

 

Bek. 1553 § 7. Ved udformning, etablering og vedligeholdelse af indhegninger, bygninger, bure og udstyr til 
pelsdyr skal følgende krav overholdes:  
1) Skarpe kanter og fremspring skal undgås. 

Bek. 1553 § 21, 1. pkt.: Mink, ildere og fritter skal have adgang til en redekasse af varmeisolerende 
materiale, der ikke indebærer nogen risiko for deres sundhed, f.eks. træ, og som skal have et gulvareal som 
tillader, at alle dyr i buret kan benytte redekassen samtidig. 

Bek. 1553 § 21, 1. pkt. Redekassens åbning skal være udformet sådan, at nyfødte hvalpe/unger kan holdes 
inde i kassen samtidig med, at der er let adgang for moderdyret. 

Bek. 1553 § 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. 

 

Branchekode 

 

Redekassens konstruktion 

Redekasserne skal være lavet af træ eller kraftigt plast. I visse perioder med kulde, blæst etc. kan redekas-

sehullet afskærmes med en læskærm, sluse eller lignende. 

 

Kravet til minimumsbundareal i redekassen er som udgangspunkt opfyldt, når nedenstående mål (målt i en-

gelske tommer, hvilket svarer til 2,54 cm) er overholdt: 

 

8 x 6” = 1 dyr 

 

9 x 9” = op til 2 dyr  

 

U-ruse = op til 2 dyr 

 

9 x 11” og 8 x 12” = op til 3 dyr eller 4 ungtæver 

 

11 x 11” og 10 x 12” = op til 4 dyr herunder 2 af hvert køn eller 1 han og 3 tæver. 

 

Der kan være tilfælde, hvor der er behov for en individuel vurdering af, hvorvidt kravet til tilgængeligt bund-

areal i redekassen er opfyldt, f.eks. når dyrene er meget store. I den forbindelse vurderes redekassens stør-

relse dog ikke kun via en opmåling af kassens bundareal. Redekassens rumfang er derimod afgørende. Af 

hensyn til dyrenes velfærd skal redekassen være så lille som muligt, således at dyrene omsluttes i kassen, 

men de skal kunne være i kassen på samme tid. 

 

Er en redekasse for stor sammenholdt med antallet af dyr og størrelsen af disse – f.eks. ved indhusning af 

dyr enkeltvis og i hvalpeperioden - kan redekassearealet indskrænkes f.eks. med en skråplade, en moler-

sten, en redeindsats eller lignende objekt. Når ungdyrene er sat ud to og to eller gruppeindhuses, må moler-

sten i redekassen ikke medregnes som tilgængeligt gulvareal, hvorfor det øvrige bundareal i redekassen skal 

opfylde de ovenstående minimumsmål. 

 

Kravet om redekasse kan opfyldes via én eller flere redekasser pr. bur. 

 

Redekasserne skal være konstrueret, så der indvendigt er en kant op til redekassehullet. Hvis denne kant 

ikke forekommer afskærmes redekassehullet indvendigt eller udvendigt i de første uger efter fødslen. 

 



Redekasserne skal vedligeholdes, så der ikke forekommer skarpe kanter eller fremspring – f.eks. ødelagt 

tråd. 

 

 

Halmforsynet redekasse 

Redekassen skal regelmæssigt forsynes med rigelige mængder af halm, og det skal sikres, at der er til-

strækkeligt halm, især i den periode, hvor dyrene føder, i vinterperioden og i perioder med vinterlignende 

vejr. Der kan f.eks. anvendes almindelig halm, halmspåner eller Easy-strø, da det er lavet af halm.  

 

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der er en passende termoregulering i redekassen. Derfor skal 

mængden af halm på redekassen være afstemt med omgivelsernes temperatur. I meget varme perioder er 

det derfor acceptabelt, at der ikke tildeles halm på redekassen af hensyn til dyrenes velfærd, så hedeslag 

undgås. I perioden, hvor hvalpene/ungdyrene fodres på redekasselåget, fjernes halmen fra redekasselåget, 

så man sikrer, at hvalpene får fri adgang til foderet. Kuldet kan i denne varme periode af året selv holde sig 

varme og sammenblanding af halm og foder skal undgås for at sikre god foderhygiejne. I disse tilfælde skal 

det dog stadig sikres, at dyrene har adgang til halm som beskæftigelsesmateriale. Se bilaget om beskæfti-

gelsesmateriale. Dette materiale kan dyrene også selv benytte som redekassemateriale, så de kan tage 

højde for temperatursvingninger i løbet af dagen. 

 

I størstedelen af året er redekassen foret med strøelse. Desuden forsynes den som minimum med halm via 

redekasselåget. Minkenes adgang til halm på redekasselåget følges som minimum op 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 konstateres manglende halm i/på enkelte redekasser udbedres 

dette samme dag.  

 

Overvågning og frekvens 

Ved det daglige tilsyn efterses om redekassen er forsynet med tilstrækkeligt halm og om der forekommer 

ødelagt tråd f.eks. i redekasselåget eller rusen. 

 

Registrering og dokumentation 

Ingen 

 

Korrigerende handlinger og rådgivning 

Hvis der konstateres mangelfuld tilførsel af halm tildeles nyt materiale samme dag. Tilsvarende udbedres 

eventuelt ødelagt tråd samme dag. 

 

 


