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Forord 
 
 
Årets temamøde tager udgangspunkt i den nye Pelsdyrbekendtgørelse og sammenkobler lov 
og forskningsresultater. Mødet har tre hovedområder: pelsdyrbekendtgørelsen, foderudnyttel-
se og hvalpeoverlevelse. Der fokuseres på forskningsresultater med relation til pelsdyrbe-
kendtgørelsen inden for hvert fagområde. Præsentationerne er baseret på arbejde ved Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) Aarhus Universitet (tidligere Danmarks Jordbrugs-
forskning) og hos vore samarbejdspartnere, Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Forskningscenter 
(PFC), Kobenhagen Fur og Københavns Universitet. 
 
Dagens program indeholder indlæg inden for områderne pelsdyrbekendtgørelse, foderudnyt-
telse og hvalpeoverlevelse, som igen er opdelt inden for fagområderne adfærd, management 
og avl. En stor del af resultaterne er resultatet af forskningsaktiviteter gennemført på tværs af 
institutter og institutioner.  
 
Pelsdyrforskningen ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) skal bidrage til resulta-
ter, der kan tjene såvel samfund som erhverv, medvirkende til et fortsat stærkt og konkurren-
cedygtigt pelsdyrerhverv i Danmark. En væsentlig faktor for forskningens bidrag er en effek-
tiv og hurtig formidling af forskningsresultater til rådgivning og produktion. Temamøder er et 
af DJF’s væsentligste redskaber for en formidling til erhverv og rådgivning. 
 
Det er vort håb, at temamødet og den tilhørende rapport vil være et bidrag til at besvare rele-
vante spørgsmål og udfordringer for fremtidens minkproduktion. Det er desuden vort håb, at 
mødet vil være inspirationskilde for en fortsat udvikling af nye forskningsinitiativer, udvik-
lingsopgaver og en fortsat frugtbar dialog med erhvervet. 
 
 
Forskningscenter Foulum, september 2007. 
 
 
Peer Berg 
DJF pelsdyrkoordinator 
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Pelsdyrbekendtgørelsen: Begreber og Forsøgsresultater i relation til  
velfærd hos mink 
 
 
Steffen W. Hansen 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
Tlf.: + 45 8999 1326 
E-mail: steffenw.hansen@agrsci.dk. 
 
 
Sammendrag 
 
Danmark har fået sin første Pelsdyrbekendtgørelse. Bekendtgørelse tager udgangspunkt i ek-
sisterende EU rekommandationer og indeholder bestemmelser om hensyn til pelsdyrarternes 
biologiske karakteristika, dyrenes adfærdsmæssige behov samt anvisninger på burindretning 
og management. I dette indlæg fokuseres på disse bestemmelser i relation til minkproduktion 
og der suppleres med videnskabelige forsøgsresultater i relation til de enkelte emner.  
 
Afslutningsvis konkluderes, at minkens velfærd i det traditionelle produktionsmiljøet er god 
og den er med den nye bekendtgørelse yderligere forbedret med hensyn til beskæftigelsesma-
terialer (permanent adgang til halm og hylde eller rør), selektion efter tillidsfuldt tempera-
ment, begrænset restriktiv fodring og mere ro på farmen i diegivningsperioden. Imidlertid er 
alle bestemmelserne ikke entydig positive for minkens velfærd. En ekstra flytning når tæverne 
placeres i hvert andet bur vil alt andet lige betyde en ekstra belastning af samtlige tæver. Det 
er ikke dokumenteret om 8 dages restriktiv fodring er tilstrækkelig til at bringe de ofte meget 
fede avlsdyr i passende huld og gruppeindhusning medfører en øget forekomst af bidskader i 
forhold til parvis indhusning. Der forskes fortsat med henblik på mulige forbedringer til be-
skæftigelse af minken, reduktion af aggression hos mink holdt i grupper, individuel fodring 
og brugen af energifattigt foder til slankning af mink uden øget sultfornemmelse. 
 
 
Abstract 
 
The first Danish order on fur animals has entered into effect. The order is based on EU rec-
ommendations and contains regulations regarding the biological characteristics of the various 
fur animal species, the behavioural needs of the animals as well as directions regarding the 
design of cages and management procedures. This paper focuses on the regulations regarding 
mink production, and in relation to the subjects mentioned research results are stated  
It is concluded that the welfare of mink kept in a standard production environment is good 
and that the new order has improved the welfare of mink further in relation to occupational 
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materials (permanent access to straw and shelf or tube), selection for confident temperament, 
limited restrictive feeding, and increase peace and quietness during the nursing period. How-
ever, not all the regulations are unambiguously positive for the welfare of mink. Moving the 
females in order to ensure an empty cage between each female will imply an extra strain on 
all the females. It has not been documented that eight days of restrictive feeding is sufficient 
to slim the breeding females that are often very fat. Furthermore, group housing implies an 
increased occurrence of bite marks compared with housing in pairs. Studies continue to be 
carried out in relation to improving the possibilities of occupation in mink, reducing aggres-
sion in mink kept in groups, individual feeding and the use of low-energy feed for slimming 
of mink without the animals feeling hungry.  
 
 
Indledning 
 
Danmark fik sin første Pelsdyrbekendtgørelse den 15. januar 2007. De første 10 kapitler i be-
kendtgørelsen dækker generelle forhold for samtlige pelsdyr. Derefter er der et kapitel for 
mink, ilder og fritte, et for ræve, et for sumpbæver og et for chinchillaer og til sidst kapitler 
om dispensation, straf, ikrafttrædelser og overgangsbestemmelser. Den danske bekendtgørelse 
tager udgangspunkt i EU rekommandationer (1999) og indeholder nogle bestemmelser om 
størst mulig hensyn til pelsdyrarternes biologiske karakteristika og dyrenes adfærdsmæssige 
behov i henhold til den eksisterende forskningsviden. Det er således relevant at diskutere, 
hvad der menes med disse begreber. Dernæst er der i bekendtgørelsen krav om beskæftigel-
sesmateriale, tomt bur mellem avlstæver, mulighed for gruppeindhusning af hvalpe, begræn-
set restriktiv fodring samt selektion imod frygtsomhed. I dette indlæg fokuseres på disse be-
stemmelser i relation til minkproduktion og der suppleres med videnskabelige forsøgsresul-
tater i relation til de enkelte emner. Afslutningsvis gives en vurdering og konklusion ved-
rørende minkens velfærdsmæssige status i relation til den nye bekendtgørelse og forsøgs-
resultater. 
 
 
Minkens Biologiske karakteristika (Kap 2 § 3 stk. 1) 
 
Farm minken har været holdt som produktionsdyr siden 1920’erne. Produktionsmiljøet til 
mink har til forskel fra produktionssystemer til andre husdyr været meget konstant og det har 
bidraget til minkens vellykkede domesticering. Mink, der ikke kunne tilpasse sig til produkti-
onsmiljøet, er blevet fjernet enten på grund af manglende reproduktiv succes eller ved bortse-
lektion af uønskede individer. Minken besidder, ligesom de øvrige domesticerede husdyrarter, 
fortsat de samme adfærdsmæssige egenskaber som deres vildtlevende artsfæller. Domestice-
ringen betyder nødvendigvis ikke, at dyrene mister deres adfærdsmæssige egenskaber, men at 
de forhold, der skal være til stede før en adfærd udføres, ændres. Det vil sige at tærskelværdi-
en for udløsning af adfærden er blevet markant ændret (Malmkvist & Hansen 2001; Malm-
kvist & Hansen, 2002). Det er væsentligt at pointere, at det har været muligt at selektere for 
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bestemte egenskaber i en bestemt retning inden for få generationer selv for egenskaber med 
lav heritabilitet f.eks. kuldstørrelse med en heritabilitet på ca.5 - 8% (Hansen 2005). Mulighe-
den for at ændre de genetiske egenskaber er også blevet påvist for minkens temperament, 
hvor heritabiliteten af minks temperament over for mennesket er beregnet til mellem 21 og 
29% (Berg et al., 2002). Mink, der er selekteret for tillidsfuldt temperament overfor menne-
sker, skal udsættes for flere og stærkere frygtudløsende stimuli, før de reagerer frygtsomt, og 
det gælder både i sociale og ikke sociale situationer (Malmkvist & Hansen, 2002). På grund af 
domesticeringsprocessen, er hjernestørrelsen reduceret hos farmminken i forhold til den vildt-
levende mink (Kruska, 1996). Denne reduktion i hjernestørrelse i forhold til kropstørrelse er 
et generelt fænomen hos domesticerede dyr (Kruska, 1988). Specielt to områder i minkhjer-
nen (mesencephalon og cerebellum) har reduceret størrelse. Da disse strukturer er relateret til 
bevægelsesaktivitet (Kruska, 1988) er det muligt, at domesticeringen af mink har favoriseret 
individer, der bedre tolererer begrænsninger i burarealets størrelse. Der er ingen dokumente-
rede undersøgelser, der har sammenlignet adfærden hos farmmink og vildtlevende mink under 
identiske miljøforhold. Men kendskab til domesticeringsprocessen, antal generationer farm-
minken har været holdt som produktionsdyr og de dokumenterede ændringer i farmminkens 
adfærd er tilstrækkelig til at fastslå, at den domesticerede farmmink er klart forskellig fra sin 
vildtlevende artsfælle. 
 
 
Opfyldelse af minks adfærdsmæssige behov (Kap 2 § 3 stk. 2) 
 
Den nye pelsdyrbekendtgørelse sikrer en burstørrelse på 2550 cm2, adgang til redekasse samt 
halm og hylde eller rør og at minken har adgang til foder og vand ad libitum. Desuden er der 
krav om, at stærkt frygtsomme dyr ikke må anvendes i avl og at avlsprogrammer skal tage 
særlige hensyn til egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd, her-
under selektion for tillidsfulde dyr. Den nye pelsdyrbekendtgørelse opfylder dermed de krav 
til god velfærd, der var formuleret i ”The five freedoms” (Farm Animal Welfare, 1993): 

1. Fri for tørst, sult og fejlernæring 
2. Passende tryghed og beskyttelse 
3. Forebyggelse, hurtig diagnose, og behandling af beskadigelser og sygdom 
4. Mulighed for at udføre det fleste af dyrenes normale adfærdsmønstre 
5. Frihed fra frygt 

 
Der er imidlertid også krav til nye produktionssystemer om, at de skal opfylde dyrenes ad-
færdsmæssige og sundhedsmæssige behov, men hvad forstås ved adfærdsmæssige behov og 
hvordan definerer man et adfærdsmæssigt behov. I litteraturen synes der at være enighed om 
fem karakteristiske egenskaber ved den adfærd, dyrene har behov for at udføre: 

1. Alle individer inden for dyrearten skal udføre den pågældende adfærd 
2. Forhindring af adfærdens udførelse medfører kronisk stress 
3. Adfærden er motiveret af indre forhold i dyret og ikke betinget af signaler i miljøet og 

kan komme til udtryk som tomgangshandling. 
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4. Adfærden udføres med forøget frekvens, når dyret, efter at have været forhindret i at 
udføre adfærden, atter for mulighed for at udføre adfærden. 

5. Adfærdens udførelse er belønnende for individet. 
 
Disse karakteristika er gældende for dyrs ædeadfærd og for høns’ behov for støvbadning og 
der er stærke indikationer på, at mink har et behov for adgang til redekasse (Hansen, 1988; 
Hansen et al., 1994). Imidlertid er der ikke mange forskningsresultater med hensyn til identi-
fikation af adfærdsmæssige behov hos mink og dermed dokumenteret grundlag for udtalelser 
om hvorvidt de adfærdsmæssige behov er opfyldt eller ej. Dog synes svømning at kunne ude-
lukkes som et specifikt behov.  
 
Minkens prioritering af forskellige ressourcer er blevet undersøgt ved hjælp af en teknik kal-
det operant konditionering. Princippet er, at jo mere minken er villig til at arbejde for adgang 
til en ressource, dvs. jo højere pris den vil betale, jo større betydning har denne ressource for 
minken. Dette princip er benyttet til at undersøge minks prioritering af adgang til foder med 
forskelligt næringsindhold (Hansen et al., 2005), redekasse (Hansen et al., 2000), løbehjul og 
svømmevand (Hansen & Jensen, 2006). Metoden er velegnet til at bedømme hvilke ressour-
cer, der er bedst til at opfylde en given motivation/behov, men er vanskelig at anvende, når 
det gælder sammenligninger af forskellige ressourcer, der opfylder forskellige behov.  
 
Man kan diskutere om højt prioriterede ressourcer udgør et adfærdsmæssigt behov, og i litte-
raturen skelnes der ikke altid mellem adfærdsmæssige behov og prioriterede ressourcer (Ma-
son et al., 2001). Metoden til måling af minks prioritering af en given ressource forudsætter, 
at mink har erfaring med ressourcen, og indebærer at minken trænes til at bruge ressourcen. 
Mink er villige til at arbejde for adgang til foder, redekasse, løbehjul og svømmevand selv om 
prisen/arbejdet den skal udføre er høj, hvilket indikerer, at minken prioriterer disse ressourcer. 
Imidlertid er det ikke alle mink, der benytter svømmevand (Hansen & Jeppesen, 2001 a) og 
minken øger ikke brugen af svømmevand, efter den har været afskåret fra at benytte svømme-
vand (Korhonen et al., 2003), og adgang til svømmevand nedsætter ikke adfærdselementer, 
der normalt antages at indikere stress f.eks. stereotyp adfærd, pelsgnav, forventningsadfærd 
(Skovgaard et al., 1997; Hansen & Jeppesen, 2001 b; Vinke et al., 2006). Derimod er der fun-
det en kortvarig stigning i cortisol niveau hos mink, der forhindres i at benytte svømmevand 
efter de i en periode har haft adgang til svømmevand (Korhonen et al., 2003). Stigningen kan 
skyldes en reduceret vandoptagelse, da mink foretrækker at drikke fra et åbent vandspejl og 
igen bliver tvunget til at benytte vandnippelen. Det er ikke undersøgt om cortisol niveauet hos 
mink med adgang til svømmevand er forskelligt fra mink, der aldrig har haft adgang til 
svømmevand. Der er således ikke dokumentation for, at mink har et adfærdsmæssigt behov 
for adgang til svømmevand. Ligeledes er der ikke dokumentation for andre adfærdsmæssige 
behov, som minken ikke kan udføres på grund af dimensioner på de anbefalede bur størrelser. 
Det er imidlertid ikke det samme som at sige, at bursystemet ikke kan forbedres yderligere. 
Det er flere gange dokumenteret, at øget kompleksitet i burene og beskæftigelsesmaterialer 
forøger minkens velfærd (Jeppesen, 2006, Hansen et al., 2007).  



 11

Beskæftigelsesmaterialer; minimum permanent adgang til halm samt enten adgang til 
en hylde eller rør (Kap. 11 § 20) 
 
Et egnet beskæftigelsesobjekt til mink bør opfylde følgende krav for praktisk anvendelighed: 

1. Være relativ modstandsdygtig over for at minken river, bider og flår i materialet  
2. Bevare minkens interesse for objektet 
3. Være miljø neutralt og ikke skade minken 
4. Udgøre en acceptabel omkostning for farmeren.  

 
Bidesnor har en beskæftigelsesmæssig effekt for mink, der river, bider og flår i materialet. 
Imidlertid er holdbarheden begrænset og tildeling af nyt snor arbejdskrævende (Hansen et al., 
2007). Det er muligt at nyhedsværdien ved hyppig udskiftning af snor har medvirket til, at 
minken opretholdte sin interesse for materialet. I modsætning til brugen af snor, benyttede 
mink yderst sjældent bordtennisbolde, der permanent var til stede i buret som legeobjekt, lige-
som de hurtigt tabte interessen for bidekobber (Jeppesen & Falkenberg, 1990). Mink med ad-
gang til snor benyttede signifikant mindre halm, end mink der kun havde adgang til halm 
(Hansen et al., 2007), hvilket indikerer, at halm har en vigtig beskæftigelsesmæssig funktion 
ud over at tjene som isoleringsmateriale på og i redekassen. 
 
Net- og plastikrør fæstnet til taget i buret bruges primært som hvileplads, og reducerer minks 
brug af redekasse og aktivitet ude i buret (Hansen et al., 2007). Tæver bruger rørene mere end 
hanner og rørene giver tæverne en mulighed for at undslippe den større og dominerende han 
og tjener således som tilflugtssted for tæven. Denne funktion er også påvist i diegivningsperi-
oden, hvor tæverne bruger trådhylder som tilflugtssted for hvalpene (Hansen, 1990, Over-
gaard, 1998). Der er ikke fundet forskel i tævernes brug af net- og plastikrør og der er ingen 
forskel på minkenes brug af nethylder og netrør ophængt under loftet (Jeppesen, 2006). Røre-
ne gav dog anledning til slid på bugen af nogle skind fra store hanner.  
 
Berigelse af standardburet med rør og bidesnor forbedrer velfærden målt som reduceret ste-
reotypi, nedsat pelsgnav og reduceret cortisol niveau (Hansen et al., 2007). Kombinationen af 
løstliggende rør på bunden af buret og andre små initiativer, der antages at forbedre velfær-
den, har ligeledes vist sig at reducere frygt, stereotypi og pelsgnav (Jeppesen, 2004). Det er 
væsentligt at påpege, at disse forbedringer af velfærden ikke opnås ved blot at fordoble eller 
firedoble burarealet (Hansen et al., 1988, 1994, 2007). 
 
I pelsdyrbekendtgørelse er størrelsen af rør ikke defineret. Størrelsen og placeringen af rørene 
har betydning for funktionen. Skal rørene tjene som legeobjekter, skal de have en størrelse, 
der gør det muligt for minken at krybe igennem dem og flytte dem rundt på bunden af buret. 
Hvis rørene skal være hvileplads for minken, skal dimensionerne tillade, at minken kan hvile i 
røret.  
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Pelsdyrbekendtgørelsen påpeger, at avlstæver skal holdes i hvert andet bur fra medio 
april – fravænning (Kap. 11 § 23) 
 
Tidligere undersøgelser baseret på relativt få dyr, tyder på, at begrænsning af social stimuli fra 
nabo-tæver kan have gunstig indvirkning på avlsresultatet hos mink (Gilbert & Bailey, 1967, 
1970). Fire senere undersøgelser på 2 farme baseret på i alt 830 tæver, kunne ikke bekræfte, at 
visuel isolation øgede reproduktionsresultatet, men tæver adskilt ved enten tomt bur eller 
halmfyldt bur var mindre ude i buret end tæver, der havde nabokontakt, men der var ingen 
forskel på hvalpenes tilvækst (Hoffmeyer & Møller 1987; Møller 1991). I 1998-1999 blev ef-
fekten af tomt bur mellem avlstæver undersøgt på 3 farme (Overgaard, 1999). Der var ingen 
sikker effekt på antal levende fødte hvalpe, men på en af de tre farme havde 1. års tæver i en 
af farvetyperne (standard) flere fravænnede hvalpe, når de gik i hvert andet bur, end når de 
gik med nabokontakt, og antallet af mistede hvalpe var således signifikant mindre. Der kunne 
ikke påvises en effekt hos 2. års tæver og ingen effekt hos wildmink tæver. Tæver med nabo-
kontakt var mere ude i buret, end tæver adskilt med tomt bur. Desuden var antallet af fedtede 
hvalpe større, når tæverne havde nabokontakt, end hvis de gik i hvert andet bur. Samlet viser 
resultaterne, at et tomt bur mellem tæver i diegivningsperioden ikke har effekt på kuldstørrel-
sen ved fødsel. Tævers aktivitet ude i burene og smittepresset reduceres, hvilket kan reducere 
hvalpedødeligheden og dermed øge antallet af fravænnede hvalpe. Tomt bur mellem tæver i 
diegivningsperioden må således opfattes som en fordel for farmminkens trivsel.  I overens-
stemmelse hermed så Jeppesen (2004) signifikant mindre stereotypi og mindre forstyrrelse 
mellem nabotæver i en forsøgsgruppe, hvor tæverne gik i hvert andet bur, end i en kontrol-
gruppe, hvor tæverne gik i hvert bur. 
 
  
Gruppeindhusning; Pelsdyrbekendtgørelsen tillader gruppeindhusning af minkhvalpe, 
hvis arealet samtidig øges med 850 cm2 pr ekstra dyr (Kap. 11 § 26 stk. 3) 
 
Ved gruppeindhusning er flere mink af samme køn samlet i samme bur. Det øgede antal mink 
i samme bur bevirker øget social stimulering, men da minken er solitær og territorial kan det 
medføre en ustabil socialstruktur i forhold til parvis indhusning han og tæve (Heller & Jeppe-
sen, 1986) og dermed øget aggression (Pesso, 1968, 1969; Hansen et al. 1997; Pedersen et al., 
2004). Gruppeindhusning medfører ikke stigning i leg sammenlignet med normal parvis 
indhusning (Hansen et al., 1997; Pedersen et al., 2004), men derimod markant stigning i bid-
mærker (Hansen , 1997; Møller, 2003; Møller et al., 2003; Buisonjee et al., 2001; Mononen et 
al., 2000; Pedersen et al., 2004; Hansen & Houbak, 2004; Hänninen et al., 2007). Understimu-
lering antages at øge forekomsten af pelsgnav og gruppeindhusning er i to undersøgelser fun-
det at reducere pelsgnav (de Jonge, 1996; Hansen & Houbak, 2004), hvorimod Buisonjee et 
al.(2001) og Pedersen, et al. (2004) fandt en stigning i forhold til indhusning i par. Den øgede 
aggression og markant øgede forekomst af bidmærker indikerer, at gruppeindhusning reduce-
rer minks velfærd. Dertil kommer, at farmerens mulighed for at overvåge minks trivsel dels 
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på baggrund af dyrenes ædelyst og dels på baggrund af konsistensen af dyrenes gødning redu-
ceres, når mink holdes i grupper.  
 
Vinterfodring / restriktiv fodring. Rutinemæssig eller systematisk brug af restriktiv fo-
dertildeling er ikke tilladt. Forud for parring kan fodertildelingen dog reduceres i be-
grænset omfang i en kortere periode, dog højst 8 dage, efterfulgt af fodring efter æde-
lyst. Fodertildelingen må dog højst reduceres med 20 procent af den normale 
foderration (Kap. 6 § 12 stk. 2) 
 
En kortvarig slankning i 14 dage efterfulgt af ad libitum fodring i 5 dage (flushing) øger antal-
let af ovulerede og implanterede æg hos minktæven (Tauson, 1985; Møller, 1999). En længe-
re varende restriktiv fodring og deraf følgende kraftig vægtreduktion er således ikke nødven-
dig for opnåelse af en positiv effekt af flushing (Møller, 1999). Imidlertid er de mink, der 
udvælges som avlsdyr i november-december ofte meget fede og en moderat slankning antages 
at øge sundheden ligesom et passende huld hos tæver forbedrer fødselsforløbet i forhold til 
fødselsforløbet hos både meget tynde (Malmkvist et al, 2007) og meget tykke tæver (Jeppe-
sen, et al., 2004). Derimod må sultfornemmelsen i forbindelse med slankningen være forbun-
den med ubehag for minken. Sult øger minkens aktivitetsniveau specielt op til forventet fod-
ringstidspunkt (Hansen, 2006) og det antages, at den øgede fødesøgnings- eller 
forventningsaktivitet er væsentlig for udvikling af stereotypi hos mink. Begrænsning i brug af 
restriktiv fodring vil derfor nedsætte forekomsten af stereotypi, som er en uønsket adfærd i 
minkproduktionen men samtidig gøre det vanskeligt at bringe minkene i et passende huld. Det 
har vist sig muligt at slanke mink ved brug af energifattigt foder, uden at de øger forekomsten 
af stereotypi (Damgaard et al., 2004), og det antages dermed, at fyldfoderet reducerer sultfor-
nemmelsen hos mink. Effekten af fyldfoder er dog relativ kortvarig (1 – 2 uger), hvorefter 
minken vil kompensere for det lave energiindhold ved at øge fodermængden. Effekten af for-
skellige typer fyldfoder er undersøgt (Damgaard et al., 2004; Hansen, 2006), men yderligere 
undersøgelser af energiniveauer samt hyppighed og varighed af brugen af energifattigt foder 
er nødvendige, før det kan anbefales i praksis. Individuel fodring ved hjælp af farmpilot finder 
øget anvendelse i praksis og på baggrund af regelmæssige huldvurderinger er der mulighed 
for en mere præcis energitildeling til det enkelte individ, hvilket kan begrænse behovet for 
slankning af avlsdyrene. Derudover er der indikation på, at brugen af tygge-objekter under re-
striktiv fodring kan reducere forekomsten af stereotypi hos minktæver (Hansen et al., 2007), 
antageligt fordi tygge-bide-flå aktiviteten tilfredsstiller dele af minkens ædeadfærd. 
 
Stærkt frygtsomme dyr må ikke anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt 
hensyn til egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud 
over produktionsegenskaber, herunder selektion for tillidsfulde dyr (Kap. 10 § 19)   
Frygt er en naturlig adfærdsreaktion hos vildtlevende dyr og tjener til individets overlevelse. I 
husdyrproduktionen er det uønsket, at dyrene reagerer med frygt ved menneskekontakt. Dels 
er oplevelsen af frygt forbundet med reduceret velfærd, dels er dyrene ofte fysisk forhindret i 
at flygte, hvilket kan medføre stress og nedsat produktion. Endelig kan frygtreaktioner hos 
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større husdyr være forbundet med fare for landmanden. Stærke frygtreaktioner hos mink er 
ofte ledsaget af skrig og medvirker derved til dårligt arbejdsmiljø i minkhallen. Stærkt frygt-
somme individer har reduceret reproduktionssucces og det antages, at stærkt frygtsomme 
mink er blevet udelukket fra avl og dermed medvirket til, at nutidens mink oftere optræder til-
lidsfulde og nysgerrige snarere end frygtsomme.  
 
Frygtsomt og tillidsfuldt temperament hos mink er arveligt (Berg et al., 2002) og efter få ge-
nerationers selektion er det muligt markant at hæve tærskelværdien for udløsning af minks 
frygtreaktion over for menneskekontakt (Hansen, 1996). Mink selekteret for tillidsfuldt tem-
perament har ikke mistet evnen til at reagere frygtsomt, men der skal stærkere frygtudløsende 
stimuli til, før minken reagerer frygtsomt. I det danske avlsprogram FurFarm Web er der åb-
net mulighed for at selektere efter temperament. 
 
Intensiteten af selektionen afhænger af selektionskriterierne. Bortselekterer man mink, der 
skriger, når man kører forbi med fodervognen, er selektionskriteret lavt, idet kun de mest 
frygtsomme dyr vil reagere. Vælger man at benytte ”pindetesten”, som er benyttet eksperi-
mentelt (Hansen, 1996; Malmkvist & Hansen, 2002), vil selektionskriteriet være væsentlig 
større, og vælger man at bortselektere mink, der reagere frygtsomt, når man fanger dem inde i 
buret, vil selektionskriteriet være endnu højere, da lang de fleste mink vil reagere frygtsomt i 
den ukendte og truende situation. Selektionskriteriet skal vælges ud fra frygtniveauet på den 
enkelte farm, da det kan varierer meget. Minkens temperament varierer desuden med produk-
tionscyklus. I opvækstperioden (juli–november) bliver hvalpene mere og mere tillidsfulde og 
tilsvarende mindre frygtsomme, antageligt fordi minkene vænner sig til menneskekontakt via 
de daglige farmrutiner. Tæver er generelt mere frygtsomme end hanner. I oktober-november 
begynder enkelte individer at reagere aggressivt, og aggressionen er størst, når mink slankes 
maximalt samt sidst i diegivningsperioden.     
 
 
Forhold af betydning for vurdering af minkens velfærd 
 
Farmminken er domesticeret og i betydelig omfang tilpasset det fysiske produktionsmiljø og 
kontakten med mennesker og andre mink. Den nye bekendtgørelse sikrer ved fortsat krav om 
selektion for god velfærd, at denne udvikling fortsætter. Hensyntagen til dyrenes temperament 
er mulig i kommercielt tilgængelige avlsprogrammer. 
 
Minkens primære aktivitetsperioder er knyttet til solopgang og solnedgang. Minken tilbringer 
70-80 % af tiden i redekassen, hvilket svarer til forholdene hos dens vilde slægtninge. Dens 
adfærdsmæssige behov for at kunne opholde sig i en rede er derfor tilgodeset. 
Farmminken lever i god overensstemmelse med sin natur. De parrer naturligt og tæven bygger 
en rede af halm inde i redekassen. De føder kun én gang om året og antallet af kuld kan derfor 
ikke øges ved at fremskynde fravænningen af hvalpene. Fravænningen af hvalpene ved 8-
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ugers alderen er et optimalt kompromis mellem tævens og hvalpenes velfærd og opsplitningen 
af kuldet sker gradvis og sikre god socialisering både til artsfæller og til mennesker.  
 
Som ungdyr holdes minkene parvis han og tæve, hvilket stimulerer til leg og adspredelse og 
de etablerer en rangorden med hannen som dominerende. Som voksne holdes minkene en-
keltvis i overensstemmelse med deres solitære levevis. 
 
Burstørrelsen sikrer, at minkene kan udføre artsspecifikke adfærdselementer, dvs. at dyrene 
kan bevæge sig frit, pleje deres pels, ligge ned, indtage sovestilling, strække lemmer, samt 
trække sig tilbage til og hvile i redekasse. En fordobling eller fire-dobling af burarealet for-
øger ikke minkens velfærd (Hansen et al., 1988, 1994, 2007).  
 
I den nye bekendtgørelse er der krav om hylde eller rør, som minken bruger som hvileplads, 
udkigsplads samt af tæven som tilflugtssted for hannen eller hvalpene i diegivningsperioden. 
Er røret placeret løst på bunden af buret, tjener det som legeobjekt, som minken kryber ind i 
eller flytter rundt på. De nye tiltag er med til at forbedre minkens velfærd. Det undersøges 
fortsat, hvordan objekter til at rive, tygge og flå i kan gøres praktisk anvendelig 
 
Den nye bekendtgørelse sikrer, at minken har permanent adgang til halm. Halmen er væsent-
lig for tævens redebygningsadfærd og bruges året igennem som et beskæftigelsesmateriale, 
som minken bærer rundt i buret, manipulerer og tygger. Halmen medvirker ligeledes som iso-
leringsmateriale i redekassen. Permanent adgang til halm øger minkens velfærd.  
 
Stereotyp adfærd forekommer stort set ikke hos ungdyrene, hvoraf de fleste aflives i novem-
ber måned. Stereotypi ses således primært i vinterperioden og kun hos en begrænset del af 
populationen. Stereotypi er ligesom generel forventningsadfærd tydeligt knyttet til fodrings-
tidspunktet. Effekten af individuel fodring på reduktionen af stereotypi undersøges fortsat.  
 
Forekomsten af pelsgnav er arvelig og reduceret betydeligt gennem de sidste år. Nye under-
søgelser indikerer muligheden for yderligere at reducere forekomsten af stereotypi og pels-
gnav ved passende beskæftigelsesobjekter, som minken kan rive, bide og flå i. 
 
Bekendtgørelsens krav om et tomt bur mellem tæverne i diegivningsperioden sikrer, at der er 
mere ro på farmen i denne følsomme periode. I praksis kan kravet imidlertid betyde en ekstra 
flytning af avlstæverne. 
 
Minken håndteres (flyttes i fælder) kun få gange i løbet af produktions cyklus. Håndteringen 
finder sted, når tæven flyttes til hannens bur for at blive parret, ved fravænning hvor tæven 
flyttes fra hvalpene, når hvalpekuldet ved 9-10-ugers alderen udsættes parvis, ved vaccination 
og pelssortering samt når avlsdyrene placeres enkeltvis. 
 
Aflivningen foregår hurtigt og smertefrit ude ved burene og transport er således ikke aktuel.  
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Bursystemet tillader et godt opsyn med dyrene. Daglig registrering af foderrest på toppen af 
buret samt konsistens af fæces under burene indgår i opsynet. Minkens helbred er generelt 
godt og omfanget og intensiteten af velfærdsproblemer er lav. 
 
Bekendtgørelsen tillader gruppeindhusning af unge mink. Gruppeindhusning reducerer farme-
rens mulighed for opsyn med det enkelte individ. Gruppeindhusningen har ikke nogen doku-
menteret positiv effekt på minkens velfærd, men øger den indbyrdes aggression i buret og 
omfanget af bidmærker.  
 
 
Konklusion vedrørende minkens velfærd  
 
Minkens velfærd i det standardiserede danske produktionsmiljø er god og den er med den nye 
bekendtgørelse yderligere forbedret med hensyn til beskæftigelsesmaterialer (permanent ad-
gang til halm, hylde eller rør), selektion efter tillidsfuldt temperament, begrænset restriktiv 
fodring og mere ro på farmen i diegivningsperioden. Imidlertid er alle bestemmelserne ikke 
entydigt positive for minkens velfærd. En ekstra flytning, når tæverne placeres i hvert andet 
bur, vil alt andet lige betyde en ekstra belastning af samtlige tæver. Ligeledes er det tvivlsomt 
om 8 dages restriktiv fodring er tilstrækkelig til at bringe de ofte meget fede avlsdyr i passen-
de huld. Gruppeindhusning medfører en ustabil socialstruktur i forhold til parvis indhusning 
af én han og én tæve og øger aggressionen og antallet af individer med bidskader. Der forskes 
fortsat med henblik på mulige forbedringer til beskæftigelse af minken, reduktion af aggressi-
on hos mink holdt i grupper, individuel fodring og brugen af energifattigt foder til slankning 
af mink uden øget sultfornemmelse. 
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Sammendrag 
 
Den nye ”Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr” anføre at stærkt frygtsomme dyr ikke må 
anvendes til avl og at avlsprogrammer skal tage særligt hensyn til selektion for tillidsfulde 
dyr.En hurtig og effektiv måde at håndterer dette på i praksis er at anvende pindetesten til at 
finde og anvende tillidsfulde mink og/eller udelukke frygtsomme mink. Testen er nem at lære, 
hurtig at gennemføre og meget pålideligræsis, mens det temperament den afslører, har høj 
arvbarhed og ingen eller positive effekter på produktionen. Der er således gode muligheder 
for at leve op til bekendtgørelsen og indpasse avl efter mink med ønskeligt temperament i den 
normale farmpraksis og samtidig få bedre tilpassede, lettere håndterbare og bedre produce-
rende dyr ud af det.  
 
 
Abstract 
 
The new Danish order on protection of fur animals states that wery fearful animals must be 
excluded from the breeding stock and that the breeding programmes must take special consi-
deration to selection for exploratory animals. A fast and efficient way to apply to these regula-
tions is by use of the stick test to find and select exploratory mink and/or exclude fearful 
mink. The stick test is easy to learn, fast to perform, and very reliable while the temperament 
revealed has a high heritability and no or positive side effects on the production. Therefore it 
is possible for mink farmers to comply with the order and to implement selection for mink 
with a preferable temperament in farm management and at the same time improve their bree-
ding stock in terms if adaptation, handling and production.  
 
 
Introduktion 
 
I den nye ”Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr” (BEK nr. 1734af 22/12/06) anføres det 
i § 19 at: ”Stærkt frygtsomme dyr må ikke anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt 
hensyn til egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud over pro-
duktionsegenskaber, herunder selektion for tillidsfulde dyr”. Selvom det kan diskuteres hvor-
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dan den ikke særligt klare formulering skal tolkes i praksis er der ingen tvivl om at pelsdyrav-
lere fremover skal finde og udelukke ”Stærkt frygtsomme dyr” fra avl og tage et særligt hen-
syn til at finde og anvende tillidsfulde dyr i avlsarbejdet. I praksis har de fleste minkavlere al-
tid udelukket de mest frygtsomme (og aggressive) dyr fra avl, ved at udelukke de mink der 
skriger eller bider mest, eller er sværest at fange. Ved hele tiden at fjerne de mest uønskede 
mink er der gennemført en indirekte selektion mod mere tillidsfulde dyr og de mink der går på 
farmene i dag forekommer langt mindre frygtsomme og aggressive og tilsvarende mere til-
lidsfulde end tidligere.  
 
Dette indlæg handler om hvilke forudsætninger og metoder der er til rådighed for avl efter 
temperament hos mink, hvordan de kan indpasses i management og hvilke konsekvenser der 
kan forventes.  
 
Dette indlæg handler om hvilke forudsætninger og metoder der er til rådighed for avl efter 
temperament hos mink, hvordan de kan indpasses i management og hvilke konsekvenser der 
kan forventes.  
 
 
Grundlag for måling og selektion efter temperament 
 
Pinde-testen 
Der har gennem mange år været arbejdet videnskabeligt med minkens temperament og allere-
de i firserne blev der udviklet en simpel test ’Pinde-testen’ til karakterisering af minkens 
umiddelbare reaktion på en pind der blev stukket ind i dens bur eller ’territorium’ (Hansen & 
Møller, 1989). Minkens temperament bestemmes ved, at en tungespatel stikkes ind i buret, 
hvorefter minken vil reagerer på en af følgende måder: 

• Tillidsfuld: Snuser og undersøger pinden 
• Frygtsom: Trækker sig væk fra pinden eller gemmer sig i redekassen 
• Aggressiv: Angriber og bider i pinden 
• Ubestemt: Ingen eller flere af disse reaktioner 

 
Det er vigtigt at benytte tungespatler til testen, da de dels kan kasseres ofte hvorved evt. smit-
tespredning begrænses, dels går i stykker hvis en aggressiv mink bider hårdt i den, hvorved 
tænderne skånes.  
 
Hvis minkene ”vækkes” inden testen er det ikke nødvendigt at skodde dem ude, idet det kun 
er frygtsomme mink der gemmer sig i redekassen. Testen påvirkes ikke af fodringen hvis man 
blot ikke tester fra 30 minutter før til 30 minutter efter fodring (Hansen & Møller, 2001). Te-
sten er således ganske simpel at gennemføre og tolkningen af minkens reaktion er også hurtigt 
lært. Efter en kort introduktion vil to personer tolke minkenes reaktion næsten ens. Ved ud-
viklingen har det vist sig, at minkavlere eller andre der er vant til at omgås mink vil komme til 
samme tolkning af minkens reaktion som en erfaren tester i mellem 75 % og 100 % af tilfæl-
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dene (Hansen & Møller, 2001). I en kappatest hvor der tages hensyn til, at man rent tilfældigt 
vil gætte rigtigt i nogle tilfælde er overensstemmelsen mellem avler og forsker på (0,6 - 1). 
Pindetesten har en høj gentagelighed idet ca. 90 % af minkene vil reagerer på same måde, 
hvis de testes igen. Testen er hurtig at gennemføre, idet det tager ca. 9 sekunder at teste et 
avlsdyr der går alene i et bur, mens to hvalpe i samme bur kan testes på ca. 15 sek.  
 
Hvad viser pinde-testen 
 
Gennem et mangeårigt selektionsforsøg på grundlag af minkenes temperament bestemt ved 
pindetesten, har man opnået en grundlægende forståelse af minkens temperament. Det er bl.a. 
vist at arvbarheden af tillidsfuld adfærd ligger mellem 20 og 40 %, hvilket giver et godt 
grundlag for en hurtig ændring af minkenes temperament på farmniveau. Det temperament 
der registreres ved ”pinde-testen” er generelt, forstået på den måde, at minkene udviser den 
samme reaktion når de blev testet overfor noget ukendt, fx i form af en mink, et menneske, et 
nyt foder, et miljø eller et objekt (Malmkvist & Hansen, 2002). Det er desuden vist at frygt-
somme mink bliver mere stressede ved håndtering og reagerer på behandling med angstdæm-
pende medicin. Tillidsfulde mink er således mindre følsomme overfor belastning end frygt-
somme mink (Hansen, 2006). 
 
 
Test af temperament i praksis 
 
Udvikling i minkens temperament over tid 
Ud fra historiske beskrivelser af minkens temperament mange år tilbage er det oplagt at de 
mink der går på farmene i dag er langt mindre frygtsomme og aggressive og tilsvarende mere 
tillidsfulde end tidligere. Det samme tyder udviklingen i fordelingen i de gennemsnitlige ad-
færdsreaktioner ved test af mink i praksis på (Figur 1), selv om det skal bemærkes at det ikke 
er de samme farme og farvetyper der er målt på. En del af forskellen kan således skyldes at 
brune mink generelt er mere tillidsfulde end sorte mink.  
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Figur 1. Fordeling af temperament målt ved pindetest af 1128 sorte tæver fra 22 farme i 
1987 (Hansen & Møller, 1988; 1989) og 1768 brune tæver fra 6 farme i 1999.  
 
 
Variation i minkens temperament mellem avlere og årstider 
 
Minkhvalpe bliver mindre frygtsomme og mere tillidsfulde med alderen og først når de nær-
mer sig 7 måneders alderen kan man regne med at er deres temperament er fuldt etableret. Der 
efter kan det varierer noget med årstiden, produktionscyklus og fodringsrutiner. Som anskue-
liggjort i tabel 1 og 2 er der ganske stor variation i fordelingen af minkenes temperament mel-
lem forskellige farme, aldersgrupper og perioder.  
 
Det forholdsvis høje gennemsnitlige antal frygtsomme hvalpe afspejler hvalpenes alder, og vil 
falde efterhånden som hvalpene bliver ældre. Det er karakteristisk at tævehvalpe er mere 
frygtsomme end hanhvalpe, hvilket tilskrives en effekt af køn, størrelse og dominansforhold. 
Andelen af frygtsomme tæver og hvalpe udgør ikke et større velfærdsmæssigt problem. På 
den anden side illustrere forskellen mellem de 6 farme hvor langt man kan nå, og på de fleste 
af farmene kan andelen af frygtsomme dyr, ved en beskeden indsats, reduceres til gavn for dy-
renes velfærd og erhvervets image. 
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Tabel 1. Procentvis fordeling af temperament ved pindetest af gamle avlstæver og hval-
pepar i september/oktober 1999 på seks farme, sorteret efter flest tillidsfulde og færrest 
frygtsomme. 

Farme sorteret efter gamle tævers frygt og tillid i % Temperament 
Gamle tæver E F A B D C Gns. 
Tillidsfuld 74 65 66 62 59 40 62 
Frygtsom 16 15 22 22 27 42 23 
Aggressiv 3 3 2 3 5 2 4 
Ubestemt 7 17 10 13 9 16 11 

Farme sorteret efter hanhvalpes frygt og tillid i % Temperament 
Hanhvalpe  D A E B F C Gns. 
Tillidsfuld 73 63 57 55 49 42 55 
Frygtsom 19 30 36 36 46 54 38 
Aggressiv 1 3 0 2 0 0 1 
Ubestemt 7 5 7 7 5 5 6 

Farme sorteret efter unge tævehvalpes frygt og tillid i % Temperament 
Tævehvalpe  D A E B F C Gns. 
Tillidsfuld 53 44 44 32 34 31 38 
Frygtsom 39 48 50 54 60 62 53 
Aggressiv 0 1 0 0 0 0 0 
Ubestemt 9 7 6 13 6 7 8 

 
 
Tabel 2. Temperament af unge avlsdyr i februar 2000 på seks farme, sorteret efter flest 
tillidsfulde og færrest frygtsomme. 

Farme sorteret efter unge hanners frygt og tillid i % Temperament 
Hanner  F A E B D C Gns. 
Tillidsfuld 60 52 62 45 31 29 49 
Frygtsom 5 5 14 18 22 24 14 
Aggressiv 27 43 21 31 31 41 29 
Ubestemt 8 0 3 7 16 6 7 

Farme sorteret efter unge tævers frygt og tillid i % Temperament 
Tæver  F E B A D C Gns. 
Tillidsfuld 73 75 57 32 49 42 55 
Frygtsom 8 12 11 16 30 44 22 
Aggressiv 11 5 15 25 11 7 12 
Ubestemt 8 8 17 27 10 7 12 

 
I februar kan en restriktiv fodring og vægttab påvirke temperamentet i retning af mere frygt-
somme og aggressive reaktioner end ellers (Tabel 1). Hanner er normalt mere tillidsfulde end 
tæver. At det modsatte er tilfældet på dette tidspunkt kan dels skyldes en begyndende seksuel 
motivation i februar, dels en forskel i restriktiv fodring af de to køn.  
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Temperament og kuldstørrelse 
 
Ved selektion for temperament er det vigtigt at kende eventuelle effekter på andre produkti-
onsegenskaber, hvoraf reproduktion umiddelbart er den egenskab det ville være mest nærlig-
gende at der kunne være en effekt på. Der er ikke gennemført en systematisk indsamling af 
data fra tilstrækkelig mange tæver og farme til endelig afklaring af effekten på kuldstørrelse, 
da et forsøg på at oprette avlslinjer med tillidsfulde mink på 6 farme i praksis måtte opgives 
pga. skift af avlsprogrammer i år 2000. De indsamlede data tyder på tillidsfulde mink samlet 
set fravænner flest hvalpe (Tabel 3), mens frygtsomme mink fravænner færrest, hvilket er i 
overensstemmelse med resultaterne af de første 5 års selektion efter hhv. tillidsfulde og frygt-
somme linjer (Hansen, 1993), men en endelig afklaring må afvente et større datamateriale fra 
praksis.  
 
Tabel 3. Reproduktionsresultater hos brune minktæver fordelt på temperament målt 
med pindetest i februar 2001, samt i en ikke testet kontrolgruppe. 

 
Temperament 

 
Parrede 

 
% golde 

Hvalpe pr. 
parret 

Hvalpe pr. 
kuld 

Kontrol 101 21 3,84 4,85 
Tillidsfuld 85 2 5,07 5,19 
Frygtsom 73 14 3,84 4,44 
Aggressiv 204 12 4,83 5,48 
Ubestemt 17 12 4,24 4,80 

 

 
 
Betydning for management 
 
Hvis pindetesten for temperament udnyttes i avlsarbejdet er det vigtigt at avlsdyrene testes på 
det rigtige tidspunkt. Det vil sige at hvalpene skal være fuldt udviklede og ikke bliver restrik-
tivt fodret, hvorfor det bedste tidspunkt vil være i oktober-november måned.  
 
En temperamentstest af minkhvalpe i oktober/november måned vil give et godt indtryk af ni-
veauet på en minkfarm. Hvis procentandelen af tillidsfulde hvalpe er under gennemsnittet (ca. 
55% for hanner og ca. 40% for tæver), kan der være behov for en intensiv selektion for mere 
tillidsfulde dyr. Hvis andelen af tillidsfulde dyr ligger over gennemsnittet kan man holde ni-
veauet ved fx at holde frygtsomme hvalpe ude af avlen.  
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Konklusion 
 

• Pindetesten for måling af temperament hos mink giver en hurtig, robust, generel og 
troværdig beskrivelse af minkenes temperament, der nemt vil kunne indpasses og an-
vendes i praksis.  

• Minkene kan selekteres på baggrund af en temperamentstest i oktober/november må-
ned og der kan forventes bedre tilpassede, lettere håndterbare mink med uændret eller 
bedre kuldstørrelse.  
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Sammendrag 
 
Definitionen af stereotypi belyses og relationen mellem stereotypi, velfærd og politik diskute-
res. Forekomsten af stereotypi kan være udtryk for dårlig velfærd, men det er ikke altid tilfæl-
det. I den offentlige debat overses dette faktum ofte, og forekomsten af stereotypi antages som 
regel uden forbehold at være udtryk for dårlig velfærd. Det er en ligeledes fejlagtig og udbredt 
offentlig antagelse, at forekomsten af stereotypi hos mink er betydelig. Dette politiske pro-
blem bør imødekommes med mere oplysning om stereotypiernes sande natur og forekomst 
hos mink. Men selv efter en sådan oplysning vil mange mennesker umiddelbart føle, at stereo-
typ adfærd ser forkert ud, og derfor er fortsat reduktion af den stereotype adfærd hos mink 
nok også en nødvendig del af den politiske løsning. Det efterlader forskningen med opgaver, 
der spænder fra udvikling af metoder til kontrol af forekomsten af stereotypi til fortsat viden-
opbygning vedrørende sammenhængen mellem stereotypi og velfærd. Kontrollen med stereo-
typi ved hjælp af miljøforbedringer henholdsvis selektion diskuteres. Brugen af miljøforbed-
ring anbefales, mens brugen af målrettet selektion frarådes, fordi minkene i linier selekteret 
mod stereotypi er mere frygtsomme og så ufølsomme over for belastninger, at det antages at 
skade deres velfærd. 
 
 
Abstract 
 
The definition of stereotypic behaviour and the relation between stereotypy, welfare and  
politics is discussed. The occurrence of stereotypy may be an expression of bad welfare. 
However, it is not always so. This fact is usually disregarded in the public debate about  
welfare, and the occurrence of stereotypy is usually without reservation taken as a sign of bad 
welfare. Another mistaken assumption is that the amount of stereotypic behaviour in mink is 
significant. This political problem should be dealt with by more information on the true nature 
of stereotypic behaviour and its occurrence in mink. However, even after such information the 
immediate feeling of many people will be that there is something wrong about stereotypic be-
haviour. Therefore, a further reduction of the stereotypic behaviour in mink could be con-
sidered part of the political solution. This leaves the research with purposes ranging from 
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finding methods to control the occurrence of stereotypic behaviour to continued development 
of the understanding of the relation between stereotypic behaviour and welfare. The control 
with stereotypy by means of environmental enrichment respectively selection is discussed. 
The use of enrichments is recommended. The use of deliberate selection is not recommended, 
since mink in lines selected solely against stereotypic behaviour are fearful and so insensitive 
to stressors that it is supposed that their welfare is impaired. 
 
 
Definition af stereotypi 
 
Stereotypier er defineret som ensartede, gentagne bevægelser uden umiddelbar funktion. Der 
er meget adfærd som er ensartet og gentaget. Gangbevægelser er vel i sig selv ensartede og 
gentagne, og selv de vilde minks bevægelser rundt i deres territorium er ensartede, for det er 
de samme veksler der følges i samme rute nat efter nat. Hvis ikke omgivelserne hele tiden 
ændrede sig, for eksempel ved at byttedyrs og fjendes tilstedeværelse skiftede, så ville de nat-
lige ture rundt i territoriet være ensartede og gentagne. Men disse ture har deres funktioner: 
fødesøgning, opsyn med territoriet og markering af territoriet, så de opfattes ikke som stereo-
typier. I minkburet vil en normalt motiveret aktivitet uvægerligt få et ensartet og gentaget ud-
seende, og da behovene for foder og rede er opfyldt og territoriet er til at overse, så er der ikke 
umiddelbart nogen funktion. Derfor falder meget af minkens aktivitet inden for definitionen 
af stereotypi. 
 
 
Stereotypi, velfærd og politik 
 
Stereotypier kan være udtryk for en sygelig mental tilstand og for dårlig trivsel eller velfærd, 
men det er de ikke i alle tilfælde. Når enkelte gamle minktæver løber rundt i buret i timevis og 
udfører nøjagtigt de samme bevægelser i hver eneste vending og næsten ikke kan afbrydes i 
deres forehavende, så er der næppe tvivl om, at de har et problem; men overgangen til mere 
normal aktivitet er glidende, og fagligt set er det svært at vide om en farmminks stereotypt 
udseende aktivitet er udtryk for dårlig velfærd, og dermed et reelt fagligt problem for bran-
chen. Politisk set er der imidlertid ingen tvivl om at minkenes stereotypt udseende aktivitet er 
et problem for branchen, for folk opfatter umiddelbart aktiviteten som ubehagelig at se på og 
udtryk for, at der er noget galt. Denne holdning er godt hjulpet på vej af den offentlige debats 
ensidige fokusering på, at stereotypier er noget negativt, og at mink udfører mange stereoty-
pier. 
 
Problemet med stereotypi hos mink har altså både en velfærdsfaglig og en politisk dimension.  
Den politiske del af problemet bør imødegås af mere oplysning, som kan føre til et mere nu-
anceret syn på den stereotype adfærd, og til et mere reelt billede af stereotypiernes forekomst 
hos mink. Stereotypierne forekommer jo primært i timerne op til fodring hos nogle af avlsdy-
rene og fortrinsvis om vinteren. Fortsat reduktion af forekomsten af stereotypi hos mink vil 
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nok også bidrage til minimering af det politiske problem, uanset om en yderligere reduktion 
er fagligt velbegrundet.  
 
Fagligt set er der behov for at bidrage med redskaber til at kontrollere forekomsten af stereo-
typi og med mere viden om sammenhængen mellem stereotypi og velfærd. Det er her værd at 
hæfte sig ved, at mink løber i løbehjul, når de har mulighed for det, i stedet for at stereotypere 
(Hansen & Damgaard, 2007). Den nærliggende konklusion er, at meget af den stereotype ad-
færd, vi ser hos mink, er normalt motiveret adfærd, som bare ser firkantet ud fordi buret er 
firkantet. Der er ingen grund til at antage, at det påvirker velfærden om minkene løber rundt i 
et hjul eller rundt i buret, og heller ingen grund til at antage, at udførelsen af normalt motive-
ret aktivitet skader velfærden eller er udtryk for dårlig velfærd.  
 
Stereotypierne kan udvikles fordi dyrene oplever en eller anden mangelsituation, og i under-
søgelser, hvor man sammenligner udvikling og forekomst af stereotypi i berigede og ikke be-
rigede miljøer, ses der ofte en negativ korrelation mellem stereotypi og velfærd. I andre un-
dersøgelser, hvor der fokuseres på velfærdsforholdene hos dyr med og uden stereotypi i et 
bestemt miljø, ses som regel en positiv korrelation mellem stereotypi og velfærd (Mason & 
Latham, 2004). 
 
 
Stereotypi og miljø  
 
Mængden af stereotyp adfærd kan reduceres ved at anbringe forskellige former for miljøberi-
gelser i burene (Hansen & Malmkvist, 2005; Hansen et al., 2007; Jeppesen, 2004; Jeppesen, 
2006) og ved selektion (Hansen et al., 2006; Jeppesen, 2007a; Jeppesen, 2007b). Målrettet se-
lektion mod stereotypi resulterer i flere frygtsomme dyr og kan derfor ikke umiddelbart anbe-
fales, men udelukkelse af de mest stereotyperende dyr fra avl er fortsat en god ide. 
 
I vækstperioden ses der generelt kun få stereotyperende dyr i det traditionelle minkopdræt. 
Det skyldes den permanente adgang til redekassen, den rigelige fodring og tilstedeværelsen af 
den dynamiske berigelse som burfællen udgør. Det er vigtigt at holde sig for øje, at disse alle-
rede tilstedeværende miljøberigelser gavner dyrenes velfærd og i vid udstrækning forhindrer 
udviklingen af stereotypi. Udvikling og forekomst af stereotypi kan reduceres yderligere med 
nye miljøberigelser, så som hylder og rør, eller objekter, som minkene kan bide, flå og kradse 
i, f.eks. en smule tovværk eller en kæde hængende ned fra loftet i buret. 
 
Når avlsdyrene er valgt, så udsættes de på samme tid for to nye livsbetingelser som potentielt 
kan udløse stereotypi: De holdes alene uden den stimulerende burfælle, og de reduceres ofte i 
fodertildeling. Begge dele er naturlige forberedelser til den kommende avl. Isoleringen af dy-
rene er nødvendig, men effekten af isolering kan modvirkes med fysiske miljøberigelser i bu-
ret. Reduktionen i fodertildeling er på sigt også nødvendig, men den behøver ikke være sær-
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ligt omfattende og den bør, med henblik på at undgå stereotypi, ikke sættes i værk samtidigt 
med isoleringen af dyrene, så de på én rammes af to stereotypiudløsende faktorer. 
 
I parringstiden og i drægtighedsperioden er frekvensen af stereotyp adfærd lav, sandsynligvis 
fordi de forandringer, som hele den reproduktive udvikling starter, lægger beslag på minkens 
opmærksomhed. I starten af diegivningsperioden har tæverne selvsagt også rigeligt at beskæf-
tige sig med, men så sker der igen noget med stereotypierne. Tæverne presses af de hurtigt 
voksende hvalpe, forsøger at flygte fra dem, og udvikler i mange tilfælde stereotypi. Stereoty-
pierne er i denne situation sandsynligvis udviklede fra tævernes forsøg på flugt fra hvalpene 
og derfor et tegn på den nedsatte velfærd, som tæverne oplever i sidste del af diegivningsperi-
oden. Indretning af burene med en hylde reducerer mængden af stereotypi i denne periode, 
fordi tæverne benytter sig af, at de i en uges tid er ene om at kunne komme op på hylden. Ind-
retning af avlsafsnittet med et tomt bur mellem tæverne bidrager også til at reducere stereoty-
pierne, fordi det nedsætter mængden af forstyrrelser og holder tæverne mere i reden. 
Efter diegivningsperioden blev avlstæverne tidligere holdt alene i 8-rums bure. I takt med at 
disse bure udskiftes med 6-rumsbure er det blevet almindeligt at holde de gamle tæver sam-
men med en hanhvalp, men der er kun en enkelt mindre undersøgelse, som har sammenlignet 
velfærdsforholdene for gamle tæver holdt med eller uden ekstra ungdyr (Pedersen, 2004). Re-
sultatet af denne undersøgelse er kort fortalt, at der er mange stereotypier hos tæver som går 
alene, og at der er mange bidmærker på lædersiden af skindene hos både tæver og hvalpe, når 
de går sammen. Der er færre bidmærker, når tæven går sammen med en søn end når den går 
sammen med en eller med to fremmede hvalpe. Velfærdsforholdende for de gamle tæver bør 
afklares, men uanset hvad en sådan afklaring resulterer i, så er det værd at hæfte sig ved, at 
den nye danske bekendtgørelse følger Europarådets rekommandation med hensyn til hold af 
gamle avlstæver: Ånden i rekommandation og i bekendtgørelse er, at de voksne dyr skal hol-
des enkeltvis. Bogstavet i de to skriverier er lidt mindre klart, men hvert voksent dyr skal have 
2550 cm2 frit tilgængeligt areal, og det er kun to ungdyr, som må deles om 2550 cm2. Der er 
ingen egentlig definition af hvad der er ungdyr, men heller ingen tvivl om at der refereres til 
hvalpe/unger i diegivningsperioden, og til ungdyr derefter. Selv om vi ude på farmene kalder 
ungdyrene for hvalpe lige indtil de bliver pelset, så er det næppe en sprogbrug der holder i ret-
ten. 
 
 
Stereotypi og genetik 
 
Stereotypi hos 1½ år gamle tæver er en egenskab med en arvbarhed på omkring 0.25 (Hansen 
et al., 2006). Der kan derfor selekteres imod stereotypi, men målrettet selektion alene mod 
denne egenskab kan ikke anbefales, da de dyr, der kommer ud af en sådan selektion, er mere 
frygtsomme end normalt og har en unaturligt lav stress-reaktion.  
Stress er et vanskeligt begreb at arbejde med. Som regel taler vi om at undgå stress for at gav-
ne velfærden, og tit glemmer vi, at det det kun er vedvarende langtidsstress der med garanti 
skader velfærden. Grundlæggende er det et sundhedstegn at reagere med en stress reaktion på 
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en akut belastning, og det er kun, hvis belastningerne varer ved, at stressen bliver skadelig og 
reducerer velfærden. Miljøer, der aldrig stimulerer eller belaster dyrene, resulterer i dårlig vel-
færd lige så vel som miljøer, der overbelaster dyrene. Dyr, der slet ikke kan reagere på en be-
lastning, har nok lige så dårlig velfærd som dyr, der er alt for følsomme over for belastninger.  
Målrettet selektion mod stereotypi kan som nævnt ikke anbefales. Adfærdsmæssig optimering 
af minkbestanden opnås bedre ved målrettet selektion for tillidsfuldhed, og så er det nok fort-
sat en god ide at undlade at bruge de allermest stereotyperende mink til avl.  
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Sammendrag 
 
En ny pelsdyrbekendtgørelse trådte i kraft d.15. januar 2007. I relation til avl står der i kapitel 
10. § 19. Stærkt frygtsomme dyr må ikke anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt 
hensyn til egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud over pro-
duktionsegenskaber, herunder selektion for tillidsfulde dyr.  
Med udgangspunkt i loven diskuteres avlerens muligheder for at opfylde lovens krav og kon-
sekvenser i reproduktionsresultaterne ved selektion for hhv. temperament og stereotypi. 
 
 
Summary 
 
A new legislation for fur animals came into force the 15th of January 2007 in Denmark. Re-
garding the breeding work it is stated in chapter 10. § 19: Strongly timid animals may not be 
used for breeding. In breeding programmes, besides production traits, special attentions must 
be paid to traits that can improve animal health and welfare including selection for curious 
animals. 
The possibilities in practical farming to fulfil the law and the consequences on reproduction 
results by selection on behaviour traits, curious or stereotyped respectively, are discussed. 
 
 
Indledning 
I pelsdyrbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1734 af 22/12/2006, der trådte i kraft fra 15. ja-
nuar 2007, står der i kapitel 10 under afsnittet om avl:  
§ 19. Stærkt frygtsomme dyr må ikke anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt hen-
syn til egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud over produk-
tionsegenskaber, herunder selektion for tillidsfulde dyr.  
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Hvad kan gøres for at følge loven ud fra et avlsmæssigt synspunkt? 
 
Følgende spørgsmål vil være relevante at besvare: 

• Hvilke muligheder har avleren?  
• Hvilke konsekvenser har det for produktionsresultaterne, hvis der selekteres for nogle 

af de adfærdsegenskaber, som vi har undersøgt? 
 
 
Hvordan opfyldes minimumskravet? 
 
Det er et absolut krav i loven, at man ikke må anvende stærkt frygtsomme dyr til avl.  
Det krav kan opfyldes, hvis man pelser mink, der udviser stærkt frygt ved menneskekontakt. 
Det gør mange allerede ved at markere og pelse dyr, der skriger eller på anden vis er besvær-
lige at håndtere, så de ikke går videre i avlen. 
Der er ingen krav om dokumentation, men man skal forventeligt kunne redegøre for, hvad 
man har gjort, hvis der kommer tilsyn.  
Loven er opfyldt, hvis man i løbet af året markerer, de dyr, der skal pelses pga. høj frygtsom-
hed. Hvis dyret har et kort, kunne man samle kort sammen fra de dyr, der bliver pelset pga. 
temperament eller sygdom. Avlsprogrammer kunne også udvikles til at hjælpe avleren med 
dokumentationen. Hvis avleren kan registrere udsætterårsagen for det pågældende dyr, kan 
der laves en liste med antal dyr udsat af forskellige årsager.  
 
 
Avlsprogrammer 
 
Avlsprogrammer skal sigte mod at forbedre dyrenes sundhed og velfærd, herunder tillidsfuld-
hed.  
Et dyrs egenskab, f.eks. kropsvægt eller temperament, er en kombination af avl og miljø. Dyr 
er født med et genetisk potentiale for en bestemt egenskab, men det er miljøet, der afgør i 
hvor høj grad potentialet bliver udnyttet. Derfor er det vigtigt, at kombinere viden om miljø-
faktorers indflydelse på egenskaben med viden om egenskabens genetik. 
Miljøet kan tilpasses dyrenes behov, bl.a. ved at give dem halm og et mere stimulerende mil-
jø. Med andre ord, vi kan ændre miljøet så det passer bedre til dyrene, men kan vi også gøre 
det omvendte - altså ændre dyrene til at passe bedre til miljøet? Dvs. kan vi vælge dyr over 
generationer, så de gradvist er bedre tilpasset produktionsmiljøet? Så vi gradvist kan ændre 
dyrenes måde at reagere på i det produktionsmiljø de opstaldes i. Det er delvist den form for 
selektion, der er sket i løbet af de cirka 100 år som pelsdyr har været husdyr, men nye avlsred-
skaber giver mulighed for at effektivisere dette arbejde. 
Spørgsmålet er derfor, hvilke konsekvenser har selektionen for produktionsresultaterne. 
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Selektion for sundhed 
Avl for sundhed bliver i mange sammenhænge sidestillet med avl for kuldstørrelse og overle-
velse hos afkommet. Det område bliver præsenteret senere i dag ’Lav hvalpeoverlevelse – 
konsekvens ved avl for høj vægt’. 
 
Selektion mod pelsbid 
Pelsbid eller pelsgnav blev undersøgt på pelsdyrerhvervets forsøgsfarm Syd i årene 1990 til 
1993. Der blev selekteret for og mod pelsbid. Resultaterne viste, at pelsbid er arveligt med en 
arvbarhed på ca. 0.3 (Nielsen 1994). Dette resulterede i, at man i avlsprogrammet (tidligere 
Danmink – nu FURFARM WEB) inkluderede mulighed for at udelukke avlsdyr, der har pels-
bidt burkammeraten eller gnavet sig selv. Desuden ved man, at miljøberigelse yderligere re-
ducerer forekomsten af pelsgrav (Hansen et al., 2007). 
 
Selektion for tillidsfuldhed 
Ifølge loven skal avlsprogrammer sigte mod at forbedre dyrenes velfærd, herunder tillidsfuld-
hed, dvs. i loven er tillidsfuldhed en væsentlig del af husdyrvelfærden. 
Vi kan vælge at inkludere en bestemt adfærdsegenskab i det samlede avlsmål. At det er mu-
ligt, er resultatet af samarbejde mellem forskere indenfor adfærd og genetik.  
Jeg vil kort beskrive vigtige resultater fra selektionsforsøg med adfærd, som er foregået på 
Danmarks Jordbrugsforskning, nu Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet, Aarhus Universitet. 
Resultater som er væsentlige i relation til fastsættelse af avlsmål. 
 
Det er utrolig vigtigt, at man udvikler en metode til at registre adfærdsegenskaben, man foku-
serer på og at metoden er robust. En pålidelig registrering er en forudsætning for at gå videre 
og se på egenskaben ud fra et avlsmæssigt perspektiv. 
 
Pindetest metoden til at beskrive minks temperament er udviklet af Hansen (1996). Der er og-
så gennemført et selektionsprojekt, hvor der gennem en årrække er selekteret for temperament 
i forskellige linier. I 1989 etableredes selektionslinierne og fra 1989 til 1999 er dyrene selek-
teret for enten tillidsfuld eller frygtsom respons på pindetesten (for detaljer se Hansen 1996) 
eller en kontrol linie, som valgtes tilfældigt uafhængigt af temperament. Det blev til forskelli-
ge linier og der er en tydelig effekt af avl. I figur 1 er den tillidsfulde linie afbilledet sammen 
med kontrol linien (Malmkvist og Hansen 2001, Hansen et al. 2002). Andelen af tillidsfulde 
dyr varierer over år som et udtryk for at adfærdens er en kombination af dyrenes genetiske po-
tentiale og miljøets indflydelse. 
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Figur 1. Observeret frekvens tillidsfuld adfærd i den tillidsfulde og kontrollinie.  

Figur 2. Den genetiske ændring mht. tillidsfuld temperament i hver linie, tillidsfuld, 
frygtsom, kontrol fra år 1988 til 1999. 
 
Ved at selektere for en bestemt egenskab ændres den gradvist over tid, dvs. der sker en lille 
ændring i den ønskede retning for hver generation. Selektionsforsøget viste, at det er muligt at 
ændre dyrs temperament via avl. Figur 2 viser at i den tillidsfulde linie, bliver dyrene gradvist 
mere genetisk disponeret for tillidsfuld adfærd, medens i den frygtsomme linie bliver dyrene 
gradvist mindre og mindre genetisk disponeret for tillidsfuld adfærd. 
 
Registreringerne gennem disse år er analyseret, i alt data fra 11 generationer ca. 2000 tæver 
og ca. 8200 hvalpe. Temperament er arveligt, tillidsfuldhed målt med pindetesten i september 
har en arvbarhed på 0.21 (Hansen et al 2000, 2002, Berg et al 2002). 
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Inden man går i gang med at selektere på temperament, er det vigtigt at se på konsekvenserne 
for produktionsegenskaberne. Hvad sker der f.eks. med reproduktionsresultaterne, hvis vi se-
lekterer for tillidsfulde dyr? Til at hjælpe os med at forklare det, beregner vi den genetiske 
sammenhæng mellem egenskaberne. Den genetiske sammenhæng mellem to egenskaber for-
tæller om en del af de gener, der regulerer den ene egenskab også påvirker den anden, eller 
om at generne for begge egenskaber ligger meget tæt sammen på kromosomerne og derfor 
følges ad i selektionen. 
 
Tabel 1 Genetiske sammenhænge mellem egenskaben tillidsfuld temperament målt 
med pindetest og reproduktionsresultater. 
Kuldstørrelse Pindetest 
Antal levende  0.38±0.20 

Procent levende fødte  -0.36±0.32 

Anden tælling (11-21 dage)  0.33±0.20 

Parringsdag  -0.24±0.23 

 
Sammenhæng mellem tillidsfuld adfærd målt ved pindetest 
Der er fundet en positiv sammenhæng mellem tillidsfuld adfærd vurderet med pindetesten på 
den ene side og på den anden side hhv. kuldstørrelsen ved fødsel (0.38) og ved anden tælling 
(0.33) (tabel 1). Ingen af sammenhængene er signifikant forskellige fra 0 og skal derfor for-
tolkes med varsomhed. 
 
Den genetiske sammenhæng mellem tillidsfuld adfærd og parringsdag er negativ og skønt den 
genetiske sammenhæng ikke er signifikant, kan det ikke afvises, at tillidsfulde dyr er par-
ringsvillige på et tidligere tidspunkt på året. Malmkvist et al. (1997) konkluderer at tillidsful-
de dyr i 10. generation var parret 1.7-2.1 dage tidligere end andre linier. Dette støttes af, at 
mange arter under domesticering har mistet deres sæsonmæssige reproduktionsmønster. 
 
På grund af disse resultater kan vi konkludere, at vi kan selektere for tillidsfuld adfærd. Resul-
taterne indikerer moderate genetiske sammenhænge mellem tillidsfuldhed og reproduktions-
egenskaber, der tillader samtidig avlsmæssig forbedring af begge egenskaber. 
 
Selektion for stereotyp adfærd 
 
En kontroversiel egenskab er stereotypi. En stereotypi er en handling som udføres og gentages 
uden noget egentlig funktion og formål (Ödberg 1986, Mason 1991). Nogle mener, at dyrene 
laver stereotypi fordi de har det dårligt (Broom & Johnson 1993, Lawrence & Rushen 1993) 
andre har et mere nuanceret billede af de velfærdsmæssige konsekvenser af stereotypi (f.eks. 
Mason & Latham 2004, Jeppesen 2007). I denne præsentation vurderes udelukkende om 
egenskaben er arvelig eller ikke. 
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Også i relation til stereotypi har det været nødvendigt at finde en robust måde at registrere 
egenskaben på. Leif Lau Jeppesen, Københavns Universitet, som er ansvarlig for projektet 
’Selektion for og imod stereotyp adfærd’, har udviklet metoden. Kort fortalt defineres en ste-
reotypi som minimum fem gentagelser af et bevægelsesmønster (for detaljer se Svendsen et al 
2006). Det kan være forskellige bevægelsesmønstre fra dyr til dyr. Metoden er evalueret i ar-
tiklen Svendsen et al. (2007). 
 
Voksne tævers adfærd blev registreret hvert år i oktober og frekvensen af stereotypi blev be-
regnet. Baseret på tævernes adfærd valgtes kommende avlsdyr blandt hvalpe efter højt stereo-
typerende tæver i den ene linie. I den ikke stereotyperende linie blev hvalpene valgt tilfældigt 
efter tæver som ikke udførte stereotypi. I alt indgik resultater fra 1515 wildmink-tæver i peri-
oden 2001 til 2004. (For detaljer se Hansen et al. 2005).  
 
Efterfølgende er det undersøgt i hvor høj grad stereotypi er arvelig og estimeret den genetiske 
sammenhæng mellem stereotypi og reproduktionsresultater. 
Målet var at beskrive egenskaben og se på konsekvenser ved selektion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Observeret frekvens af stereotypi i høj og lav linie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Genetisk ændring mht. til stereotypi frekvens i høj og lav linie. 



 40 

I figur 3 ses frekvensen af stereotypier pr observationsrunde det pågældende år. Kurverne vi-
ser at skønt frekvensen reduceres i begge linier gennem årene, så er der en højere frekvens i 
linien selekteret for høj stereotypi end i linien selekteret for ingen/lav stereotypi. 
 
I figur 4 ses den genetiske ændring at dyrene gradvist bliver mere disponeret for at udføre ste-
reotyp adfærd i den høje linie, medens i den lave linie er dyrene lavere genetisk disponeret for 
at udføre stereotyp adfærd. 
 
Den genetiske sammenhæng mellem stereotyp adfærd og opretholdelse af kropsvægt fra ok-
tober i hvalpesæsonen, hvor de antages at have maksimal kropsvægt, til oktober i den efter-
følgende reproduktionsperiode blev også undersøgt. Sammenhængen er negativ (tabel 2). Det 
er forventeligt, idet dyr, der udfører stereotyp adfærd også genetisk er disponeret for at være 
dårligere til at opretholde deres maksimale kropsvægt. Den genetiske sammenhæng mellem 
stereotyp adfærd og kuldstørrelse ved 11-21 dage efter hvalpning er positiv, men den er ikke 
signifikant forskellig fra 0. Ved at lave en analyse hvor der tages højde for kropsstørrelse som 
procent af maksimal kropsvægt (som det antages at tæven har i oktober måned som hvalp) var 
den genetiske sammenhæng på samme niveau. Det betyder, at uafhængigt af kropsvægten er 
der en positiv sammenhæng mellem stereotypi og kuldstørrelse. 
Resultaterne viser, at det er muligt at selektere for eller imod stereotypi. Der er evidens for en 
positiv sammenhæng mellem frekvens af stereotypi og kuldstørrelse. 
 

 

Tabel 2. Sammenhænge mellem egenskaben stereotypi og hhv. kropsvægt og kuld-
størrelse. 
 Frekvens af stereotypi (observeret i oktober) 
 
Egenskab 

Genetisk 
sammenhæng 

Observerbar 
sammenhæng 

Kropsstørrelse (procent kropsvægt 
i oktober ud af hvalpevægten) 

-0.49±0.14
1) -0.39 

Kuldstørrelse (anden tælling) 0.36±0.18 0.04 
1) Resultatet er signifikant forskelligt fra 0 
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Konklusion 
 

• Det er muligt at opfylde lovens ordlyd om at undgå frygtsomme dyr til avl og doku-
mentere det, ved at markere og pelse dyr med frygtsomt temperament. 

• Egenskaben tillidsfuld adfærd er arvelig og kan inkluderes i avlsmålet i eksisterende 
avlsprogrammer. 

• Egenskaben stereotypi er arvelig.  
• Ved at lægge vægt på begge egenskaber i avlsmålet kan der selekteres for øget kuld-

størrelse og øget tillidsfuldhed samtidig, støttet af en moderat gunstig genetisk sam-
menhæng. 

• Ved at lægge vægt på begge egenskaber i avlsmålet kan der selekteres for øget kuld-
størrelse og lav stereotypi frekvens samtidigt, trods evidens for en moderat ugunstig 
genetisk sammenhæng. 
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Sammendrag 
 
Foderkonvertering (FK) er beregnet for han + tæve hvalpepar i vækstperioden fra 12-26 ugers 
alderen, i perioden med ’Kropslængdevækst’ fra 12-17 uger og ’Fedtaflejring’ fra 19-26 uger, 
såvel som i hver tre ugers periode. Relationerne mellem de forskellige perioder og den poten-
tielle anvendelse i fodrings- og managementstrategier er undersøgt. FK i den første tre ugers 
periode var i gennemsnit godt korreleret til den samlede vækstperiode (r=0,60), derefter blev 
korrelationen mindre og mindre. FK kan beregnes på grundlag af fodertildelingen, idet fra-
drag af det tilbagevejede foder har lille effekt på resultaterne. FK beregnet på grundlag af 
kropsvægt frem for tilvækst påvirker resultaterne og rangeringen af minkene signifikant, og 
en del lavt rangerede mink baseret på tilvækst vil komme med i avlen hvis minkene i stedet 
rangeres på grundlag af kropsvægt. Fra et managementsynspunkt kunne det være en fordel at 
selektere mink i september, da det ville muliggøre selektionen på et tidspunkt med lav aktivi-
tet samt anvendelse af en fodringsstrategi i ’Fedtaflejringsperioden’, der kunne mindske risi-
koen for reproduktionsproblemer som følge af fedme. 
 
 
Abstract 
Feed conversion rates (FC) for male + female pairs of kits have been calculated for the entire 
growth period from 12 to 26 weeks of age, the ‘Body length growth’ phase from 12 to 17 
weeks of age, the ‘Fat deposition’ phase from 19 to 26 weeks of age, as well as for each of the 
3 weeks periods. Relations between the periods and the potential use in feeding and manage-
ment strategies have been investigated. On average the FC rate in the first three-weeks-period 
correlated well to the entire period (r=0.60) and thereafter the correlation declined. FC may be 
calculated from feed allowance as subtraction of feed leftovers has limited effect on the  
results. FC rates calculated from body weight rather than weight gain significantly affects the 
results and thus the ranking of the mink and a substantial proportion of mink with low ranks 
based on weight gain would be included in the breeding stock if the mink were ranked accord-
ing to body weight. From a management point of view it could be advantageous to select 
animals in September, as it would allow selection to take place in a low activity period and for 
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applying a feeding strategy in the ‘Fat deposition’ phase that are less likely to induce repro-
ductive problems related to obesity. 
 
 
Indledning 
 
Foderudnyttelse hos mink har været genstand for en række undersøgelser, enten gennem hele 
vækstperioden fra fravænning til pelsning (Berg & Lohi 1992, Møller et al. 2006), eller i kor-
tere perioder af denne (Sørensen et al. 2002). Den teknologiske udvikling indenfor håndholdte 
computere (PDA’er) har muliggjort individuel fodring og dermed registrering af fodertilde-
lingen til hvert bur ved hjælp af fx stregkoder eller anden identifikation. Med den stigende 
udbredelse i praksis stiger behovet for dokumentation af, hvordan de nye muligheder indpas-
ses i management- og avlsarbejdet, så dyrenes potentiale udnyttes bedst muligt.  
 
Fra avlerens synspunkt kan den mest hensigtsmæssige fodringsstrategi variere over tid og fx 
være forskellige i perioderne for ‘Kropslængdevækst’ og ’Fedtaflejring’. ‘Kropslængdevækst’ 
sker i perioden fra fravænning til begyndelsen af september, (til ca. 16 ugers alderen), hvor 
minken har nået sin udvoksede kropslængde (Lohi & Hansen 1989, Reiten 1978), mens til-
væksten herefter primært er ’Fedtaflejring’ fra september til november (Charlet-Lery et al. 
1980, Enggaard-Hansen et al. 1981) eller fra ca. 17-26 ugers alderen.  
Dette indlæg handler om foderkonvertering hos han + tæve hvalpepar i de 15 uger fra 12-26 
ugers alderen, sammenhænge mellem forskellige dele og vækstfaser af denne periode, og mu-
lighederne for at inddrage foderkonvertering i farmens fodrings- og pasningsstrategier.  
 
 
Materiale og metoder  
 
I projektet: ”Store mink – store udfordringer - selektion for store dyr uden uønskede følge-
virkninger” blev tre selektionslinjer á 100 brune tæver etableret i december 2002. Tre forskel-
lige fodringsstrategier: FarmFodring (FF), Ad Libitum (AL) and Restriktiv Fodring (RF) blev 
anvendt på alle i han + tæve hvalpepar fra de respektive linjer i perioden fra 12-26 uger efter 
fødsel. Linje AL and RF blev selekteret for kropsvægt i november. I 2003 blev der etableret 
yderligere en line selekteret for FoderEffektivitet (FE). En mere detaljeret beskrivelse af se-
lektion, fodringsstrategi og management kan findes i Nielsen et al. (2004) og Møller et al. 
(2006). Gennemsnit for og korrelationer mellem foderkonvertering i hele vækstperioden, i 
”Kropslængdevækst” (fra 12-17 ugers alderen), og ”Fedtaflejring” (fra 18-26 ugers alderen), 
såvel som for hver tre ugers periode blev beregnet.  
 
Foderkonvertering blev beregnet som ”g foder forbrugt / g tilvækst” for hvert hvalpepar. Data 
fra 2103 hvalpepar fra 2003, 2004, og 2005 indgik i beregningerne. Foderforbruget blev be-
regnet som fodertildelingen minus foderrester. I en almindelig farmdrift vil man kun kende 
fodertildelingen, da foderrester hverken registreres, skrabes af eller vejes tilbage, med henblik 
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på at beregne foderoptagelsen pr. bur. Foderkonverteringen blev derfor også beregnet som ”g 
foder tildelt / g tilvækst”, med henblik på at kunne vurderer betydningen af denne unøjagtig-
hed under produktionsforhold.  
 
Da det er arbejdskrævende at veje alle potentielle avlsdyr flere gange, blev der også beregnet 
en foderkonvertering baseret på ”Foderoptagelse i g/ g slutvægt”, fx. som (foderoptagelse fra 
12-17 ugers alderen)/(kropsvægt ved 17 ugers alderen). Derved kan det vurderes, hvor ”for-
kert” den beregnede foderkonvertering bliver, hvis man ikke har information om startvægten, 
og dermed ikke kender tilvæksten i den periode, hvor fodertildelingen registreres. 
 
 
Resultater og diskussion 
 
Foderkonverteringen i den første tre ugers periode fra 12-14 ugers alderen var tæt på 10 g fo-
der pr. g tilvækst for alle linjer og år. Foderkonverteringen steg til 30-60 g foder pr. g tilvækst 
i perioden fra 24-26 uger efter fødsel. Når tilvæksten nærmer sig nul, eller minkene taber sig 
lidt i november, 27-29 uger efter fødsel, stiger foderkonverteringen mod uendeligt med posi-
tivt eller negativt fortegn, som illustreret i Figur 1. Foderkonvertering giver derfor bedst me-
ning i vækstperioden. Foderkonvertering i første og sidste del af vækstperioden med hhv. 
’Kropslængdevækst’ og ”Fedtaflejring” er vist i Figur 2. 
 

 
 
Figur 1 og 2. Foderkonvertering i tre ugers perioder (Fig. 1) og i første og sidste del af 
vækstperioden med hhv. ”Kropslængdevækst” (12-17 uger) og ”Fedtaflejring” (18-26 
uger) (Fig 2) i 2004. Linje FF=Farm Fodring, AL=Ad Libitum, RF= Restriktiv Fodring, 
FE=FoderEffektivitet. 
 
Sammenhænge mellem perioder 
 
For alle fire linjer og år var der god sammenhæng mellem foderkonverteringen i hele vækst-
perioden og perioden med ”Kropslængdevækst” (r = 0,80) og ”Fedtaflejring” (r = 0,74) (Ta-
bel 1). Der var imidlertid dårlig sammenhæng mellem de to dele af vækstperioden med hhv. 
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”Kropslængdevækst” og ”Fedtaflejring” (r = 0,28). Generelt var sammenhængen bedst i den 
første tre ugers periode fra 12-14 uger efter fødsel (r = 0,60), hvorefter den faldt frem mod 
slutningen af vækstperioden (Tabel 1). Der var stor variation i foderkonverteringen i perioden 
fra 18-20 uger efter fødsel (Figur 1) og foderkonverteringen i denne periode var næsten uden 
sammenhæng med hele vækstperioden (Tabel 1). Disse generelle sammenhænge gjaldt også 
for foderkonvertering beregnet på grundlag af fodertildeling.  
 
Tabel 1. Korrelation mellem foderkonvertering (FK) i hele vækstperioden, i tre ugers in-
tervaller såvel som i perioderne med ”Kropslængdevækst” (12-17 ugers alderen og 
”Fedtaflejring” (18-26 ugers alderen) i linje FF, AL, RF og FE i årene 2003, 2004 og 
2005.  

Linje  
Alder i uger FF AL RF FE Alle linjer 
FKt12-141) 0,52 0,61 0,51 0,65 0,60 
FKt15-17 0,53 0,52 0,28 0,21 0,48 
FKt18-20 0,02 0,08 0,01 0,15 0,03 
FKt21-23 0,14 0,13 0,40 0,18 0,15 
FKt24-26 0,08 0,10 0,06 0,01 0,04 
FKt12-17 0,72 0,80 0,79 0,77 0,80 
FKt18-26 0,64 0,81 0,86 0,75 0,74 
FKv12-172) 0,82 0,64 0,66 0,71 0,63 
FKv12-26 0,87 0,84 0,89 0,81 0,74 

1)FKt er beregnet som foderforbrug divideret med tilvækst  
2)FKv er beregnet som foderforbrug divideret med slutvægt 
 
Foderrester blev kun tilbagevejet regelmæssigt i linje AL og FE og selv i disse linjer var fo-
derkonverteringen baseret på fodertildeling og foderoptagelse meget lig hinanden, idet korre-
lationskoefficienterne var over 0,95. En rangering af minkene efter deres foderkonvertering på 
burniveau baseret på hhv. fodertildeling og foderoptagelse gav ingen signifikante forskelle, 
selv i linje AL og FE. Hvis dette også gælder ved en genetisk rangering af han- og tævehval-
pe, vil foderkonvertering baseret på fodertildelingen, der umiddelbart kendes på farme, der 
anvender individuel fodring, være tilstrækkeligt til rangering af minkene efter foderkonverte-
ring. For at være sikre på, at alle forsøgsdyr virkeligt fik foder efter ædelyst, er forsøget gen-
nemført med en fodertildeling, der giver flere foderrester end under normale produktionsfor-
hold. Derfor vil den mulige ’fejl’ ved at benytte fodertildeling i beregningerne af 
foderkonverteringen være endnu mindre i praksis end i det gennemførte forsøg.  
 
Foderkonvertering baseret på tilvækst eller kropsvægt 
 
Hvis minkavleren ikke vejer hvalpene ved eller kort efter udsætning, kan der beregnes en til-
nærmet form for foderkonvertering som ‘foderforbrug i g/g kropsvægt’ ved slutningen af den 
periode, man er interesseret i. Den tilnærmede foderkonvertering for 12-17 og især 12-26 uger 
efter fødsel er forholdsvis godt korreleret til den ’sande’ foderkonvertering baseret på tilvækst 
i de samme perioder (Tabel 1).  
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En rangering af minkene efter foderkonvertering på burniveau viste imidlertid signifikante 
forskelle på, om foderkonverteringen var beregnet som foderforbrug divideret med tilvækst 
eller kropsvægt, især i linje AL. Forskellen mellem rangeringen i henhold til de to bereg-
ningsmetoder er stort set tilfældigt fordelt på de mulige udfald og den sammenhæng der er 
mellem de direkte beregnede foderkonverteringer kan vanskeligt genfindes i den efterfølgen-
de rangering af dyrene (Figur 3). En rangering af minkene baseret på kropsvægt frem for på 
tilvækst vil medføre en indirekte favorisering af hvalpe med høj kropsvægt ved fravænning, 
dvs. i perioden inden foderforbruget registreres og indgår i beregningen. Hvalpe, med høj 
kropsvægt ved fravænning, vil typisk komme fra små kuld eller stille større krav til tævens 
diegivning og andre moderegenskaber, der ikke siger noget om hvalpenes eget foderudnyttel-
se.  
 
Af de bedst rangerede 50 %, (103 hvalpepar) efter foderkonvertering baseret på tilvækst i linje 
AL i 2004 blev 23 par rangeret blandt de laveste 50 % efter foderkonvertering baseret på 
kropsvægt (Figur 4). Hvis dette også er tilfældet ved en genetisk rangering af han- og tæve-
hvalpe hver for sig, er en vejning ved afslutningen af registreringsperioden med individuel 
fodring ikke tilstrækkeligt til at rangere minkene korrekt efter foderkonvertering. Den forskel, 
der er i hvalpenes vægt ved udsætning, er altså så stor, at det er nødvendigt at veje dem på 
dette tidspunkt, for at få et brugbart udtryk for hvalpenes foderkonvertering.  
 

 
 
Figur 3 og 4. FoderKonvertering (FK) i linje AL i 2004.  
Fig 3. Forskel i FK rang i vækstperioden fra 12-26 ugers alderen beregnet som g foder 
pr. g tilvækst (FKtv) eller pr. g kropsvægt (FKkv) (x aksen) plottet mod FKtv (y aksen).  
Fig. 4. FKtv (kvartiler markeret med tal og skillelinjer) plottet mod FKkv (kvartiler 
markeret med skillelinjer).  
 
Betydning for management 
 
Da foderkonverteringen i perioderne for både ”Kropslængdevækst” og ”Fedtaflejring” er 
relativt godt korreleret til hele vækstperioden, ville de begge kunne anvendes ved selektion 
for foderkonvertering som alternativ til hele vækstperioden. Fra et managementsynspunkt kan 
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der være fordele forbundet med at selektere potentielle avlsdyr på grundlag af foderkonverte-
ringen i perioden for ”Kropslængdevækst”, dvs. efter en vejning i september:  

• Det vil muliggøre selektion for foderkonvertering på et tidspunkt uden stort arbejds-
pres.  

• Det ville muliggøre en mere hensigtsmæssig fodring af de potentielle avlsdyr fra sep-
tember til november, og derigennem en mere jævn huldstyring gennem vinterperioden 
frem til flushing.  

 
En sådan fodring har tidligere vist sig at give flere levendefødte hvalpe og lavere hvalpedøde-
lighed (Alden et al. 1977). Dette kan sandsynligvis begrænse den negative effekt på kuldstør-
relsen, som viste sig efter 3 generationers selektion for kropsstørrelse i oktober/november i 
linje AL. Lagerkvist, et al. (1994) har dog påvist en negativ genetisk sammenhæng mellem 
kuldstørrelse og kropsvægt i september. I den udstrækning rangeringen af mink efter foder-
konvertering i perioderne med ”Kropslængdevækst” og ”Fedtaflejring” er forskellige, må man 
formode, at selektion i ”Kropslængdevækst” perioden favorisere mink med kropslængde frem 
for huld.  
 
 
Konklusion 
 
Den samlet set bedste strategi for selektion af fodereffektive mink skal tage hensyn til en 
række aspekter af produktionen, dels hvilke data, der giver den bedste information, hvor me-
get det ”koster” at tilvejebringe disse data og hvad det ”koster” at benytte mindre gode, men 
”billigere” data. Endelig skal strategien kunne passes ind i de eksisterende managementrutiner 
på en minkfarm. På grundlag af denne undersøgelse kan det konkluderes at:  

• Fodertildelingen registreret direkte fra systemet til individuel fodring giver tilstrække-
lig information om fodermængden til beregning af fodereffektivitet. 
o Den begrænsede forbedring af informationsgrundlaget kan ikke retfærdiggøre den 

meget arbejdskrævende registrering og tilbagevejning af foderrester.  
• En start- og en slutvægt for den periode hvalpenes foderudnyttelse beregnes for, er 

nødvendig for en effektiv rangering efter foderkonvertering.  
o Tilvækst giver grundlag for præcis beregning af foderkonvertering. En rangering 

af minkene efter foderkonvertering baseret på kropsvægten giver en stor fejlrate i 
forhold til en rangering baseret på tilvækst. Det vil desuden favorisere hvalpe med 
høj vægt ved fravænning, og dermed indirekte favoriserer hvalpe, der kommer fra 
små kuld eller belaster tæven meget i diegivningsperioden.  

• Selektion af potentielle avlsdyr på grundlag af foderkonverteringen i perioden for 
”Kropslængdevækst” frem til september kan fint passes ind i managementrutiner på en 
minkfarm.  
o En vejning i september kan endog give fordele i form af bedre tidsmæssig forde-

ling af avlsarbejdet, mindre opfedning og slankning af avlsdyr, bedre kuldstørrelse 
og længere, mindre fede mink. 
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Sammendrag 
 
Linjer selekteret for høj novembervægt under ad libitum (AL) og restriktiv fodring (RF) og 
for høj foderudnyttelse under ad libitum fodring (FE) blev testet under begge fodringsforhold 
efter tre generationers selektion. Den genetiske korrelation mellem novembervægt under de to 
fodringsstrategier blev estimeret til 0,92, hvilket kan betyde, at novembervægt under ad libi-
tum og restriktiv fodring ikke er fuldstændigt den samme egenskab. AL-linjen havde den hø-
jeste gennemsnitlige novembervægt under de to fodringsforhold.   
 
 

Abstract 
 
Lines selected for high November weight on ad libitum (AL) and restricted feeding (RF) and 
for low feed conversion on ad libitum feeding (FE) were tested on both diets after three gen-
erations of selection. The genetic correlation between November weight on ad libitum and on 
restricted feeding was estimated to 0.92. This may indicate that November weight on the two 
diets is not entirely the same character. Overall, the highest average November weight was 
obtained by selection on ad libitum feeding. 
 
 

Indledning 
 
Genotype-miljø vekselvirkning betyder, at en egenskab målt i to miljøer skal betragtes ikke 
som én, men som to genetisk forskellige egenskaber. Den genetiske korrelation udtrykker, 
hvor ens de to egenskaber er genetisk. Hvis den genetiske korrelation er tæt på 1, bestemmes 
egenskaberne af næsten de samme gener i de to miljøer. Hvis den genetiske korrelation er tæt 
på 0, bestemmes egenskaberne af forskellige sæt af gener. Der kan testes for genotype-miljø 
vekselvirkning ved at selektere for en egenskab i en linje i ét miljø og ved at selektere for den 
samme egenskab i en anden linje i et andet miljø. Efter endt selektion testes begge linjer i 
begge miljøer. 
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Genotype-miljø vekselvirkning er påvist i mange eksperimenter og arter f.eks. i svin Cameron 
& Curran, 1995), fjerkræ (Sørensen, 1986) og mus (Hetzel & Nicholas, 1986; McPhee & 
Trappett, 1987; Nielsen & Andersen, 1987). I dette eksperiment er der undersøgt for genoty-
pe-miljø vekselvirkning i mink, når der selekteres og testes for høj novembervægt under ad 
libitum og svagt restriktiv fodring. I undersøgelsen blev en linje selekteret for lav/(effektiv) 
foderkonvertering under ad libitum fodring også testet under begge fodringsforhold.    
 
 

Materialer og metoder 
 
Dyremateriale: I 2003 blev der etableret tre linjer (FF, AL, RF) hver med 100 tæver. 
I 2004 blev der efter normal selektion i AL-linjen udtaget 10 hanner og 50 tæver med den la-
veste foderkonvertering til FE-linjen. I 2005 blev FE-linjen øget til 100 tæver. Minkene i AL- 
og FE-linjen blev selekteret for høj novembervægt og lav foderkonvertering under ad libitum 
fodring, mens RF-linjen blev selekteret for høj novembervægt under restriktiv fodring. FF-
linjen var en farmfodret kontrollinje. I 2003, var der 376, 354 and 366 observationer i FF-, 
AL-, og RF-linjen. I 2004 var der 476, 422, 455, og 242 observationer og i 2005 var der 516, 
274, 414, and 384 observationer i FF-, AL- RF- og FE-linjen. I 2006 blev AL-, RF- og FE-
linjen testet under både ad libitum og restriktiv fodring. Minkene i hver af disse linjer blev 
fordelt på en sådan måde, at der blev opnået en ligelig fordeling af genotyper på de to fodrin-
ger. Antallet af mink fra hver af de tre selektionslinjer, der blev testet under de to fordrings-
forhold er givet i Tabel 1.  
 
Tabel 1. Antal mink i AL-, RF- and FE-linjen testet under ad libitum og restriktiv 
fodring og i FF-linjen testet under farmfodring i 2006. 
 

Linje  
Test fodring  AL RF FE FF 
Ad libitum 96 195 163 - 
Restriktiv 100 200 168 - 
Farmfodring - - - 466 

 
Fodring og vægt: Ved udsætning blev minkene placeret i han + tæve par. Første vejning blev 
foretaget sidst i juni eller først i juli. Testfodringen blev påbegyndt inden for en uge og på 
samme dag i alle linjer. Der blev anvendt standardfoder i alle linjer.  
 
Linje FF blev farmfodret. AL- og FE-linjen blev fodret ad libitum. Linje RF blev fodret svagt 
restriktivt med en mængde svarende til 90 % af fodertildelingen til FF-linjen. Den individuel-
le tildeling blev styret af en computerstyret fodringsmaskine, der blev reguleret af en Palm Pi-
lot (Møller et al., 2004). Fodringsmaskinen blev også anvendt til fodring af FF- og RF-linjen. 
Der blev registreret individuelle vægte hver tredje uge fra minkene blev sat ud til pelsning. 
Samlet blev der registret otte vægte.  
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Model: November vægt i linjerne på ad libitum og restriktiv fodring i generation 4 i 2006 blev 
analyseret for hvert køn ved brug af model 1. 
 
Yijk = µ + li + fj + lifj + kn + eijk    (1) 
 
Yijk     er observationen for den kte mink i linje i under test fodring j; 
µ       er middelværdien;  
li           er en fixed effekt af linje (AL, RF, FE);      
fj          er en fixed effekt af test foder (ad libitum, restriktivt); 
lifj     er en vekselvirkning 
kn       er en tilfældig effekt af kuld n  
eijk       er en tilfældig fejl   
 
Den genetiske korrelation (rG) estimeres som: 
 
rG

2 =  CRA x CRR/ RA x RR     (2) 
 
RA og RR  er fremgangen i novembervægt som følge af selektion (responsen), når 
testfodringen er den samme som fodringen under selektion. CRA og CRR er fremgangen i 
novembervægt som følge af selektionen, når testfodringen er forskellig fra fodringen under 
selektionen.   
 

 

Resultater og diskussion 
 
Novembervægt som gennemsnit over køn i linjerne i 2003, 2004 og 2005 er vist i Figur 1. Re-
sultaterne i FF-linjen viser, at miljømæssige faktorer resulterer i et fald i novembervægten i 
2004 og 2005. Forskellen mellem den gennemsnitlige novembervægt i de to køn i AL-, RF- 
og FE-linjen og den gennemsnitlige novembervægt i FF-linjen er givet i Tabel 2. I 2003 skyl-
des forskellen den forskellige fodring i linjerne. Dette er vist som E i Figur 1. I 2004 og 2005 
afspejler forskellen både effekten af den forskellige fodring og af selektionen i AL-, RF- og 
FE-linjen. Dette er vist som G+E i Figur 1. 
 



 53

Tabel 2.  Forskellen (g) mellem novembervægt (gennemsnit over køn) i 
selektionslinjerne (AL, RF, FE) og kontrollinjen (FF) i 2003, 2004 og 2005. 

Linje/År 2003 2004 2005 
AL-FF 214 452 576 
RF-FF -176 -93 275 
FE-FF  271 311 

 
Fremgangen i novembervægt i 2005 korrigeret for effekten af den forskellige fodring er 362 g 
for AL-linjen, 451 g for RF-linjen og 97 g for FE-linjen. Der er således opnået fremgang i alle 
selektionslinjerne. Fremgangen i FE-linjen er som forventet mindre end fremgangen i AL-
linjen, da FE-linjen er etableret ud fra AL-linjen, og da fremgangen i novembervægt i FE-
linjen er opnået som en korreleret respons til selektion for lav foderkonvertering.      
 
I 2006 blev AL-, RF- og FE-linjen testet under både ad libitum og restriktiv fodring. Resulta-
terne er vist for begge køn i Figur 2. Der blev fundet en signifikant vekselvirkning mellem se-
lektionslinje og fodring for hanner (P<0.005), men ikke for tæver (P=0.58). Samlet indikerer 
resultaterne indikation for genotype-miljø vekselvirkning.      
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Novembervægt (gennemsnit over køn) i AL-, RF-, FE- og FF-
linjen i 2003, 2004 og 2005. E angiver forskellen som følge af forskellig 
fodring mellem AL- og RF-linjen og FF-linjen. G+E angiver den gene-
tiske og miljømæssige forskel mellem AL-, RF- og FE-linjen og FF-
linjen. 
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Fig. 2. Novembervægt i AL-, RF- og FE-linjen under ad libitum (AL) 
og restriktiv fodring (RF) og i FF-linjen under farmfodring (FF) for 
hanner (M) og tæver (F) i 2006.  

 
Resultaterne for gennemsnittet over køn er vist i Figur 3. Den genetiske korrelation mellem 
novembervægt under ad libitum og restriktiv fodring er estimeret til 0,92 på baggrund af gen-
nemsnittet af responser og korrelerede responser over køn. Dette kan betyde, at november-
vægt under de to fodringsforhold ikke er fuldstændigt den samme egenskab. Estimatet for den 
genetiske korrelation er større end tilsvarende estimater fundet i andre studier, hvor der er 
gennemført selektion for tilvækst under ad libitum og restriktiv fodring. For eksempel fandt 
Cameron & Curran (1995) en genetisk korrelation på 0,49 for svin. Hetzel & Nicholas (1986) 
og McPhee & Trappett (1987) fandt en genetiske korrelationer på henholdsvis 0,28 og 0,54 i 
mus. I forsøget med svin blev der under restriktiv fodring tildelt 75 % af mængden under ad 
libitum fodring. I forsøgene med mus var det henholdsvis 83 % (Hetzel & Nicholas, 1986) og 
80 % (McPhee & Trappett, 1987). I dette forsøg blev minkene på restriktiv fodring tildelt 80-
85 % af ad libitum optaget. En højere genetisk korrelation observeret i dette forsøg kan for-
klares med en mindre grad af restriktion i fodertildelingen. 
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 Fig. 3. Novembervægt (gennemsnit over køn) i AL-, RF- og FE-linjen 
under ad libitum (AL) og restriktiv fodring (RF) og i FF-linjen under 
farmfodring (FF) i 2006.  

 
Novembervægten blev reduceret under restriktiv fodring i alle linjerne. Reduktionen var stør-
re i AL-linjen (337 g) end i RF-linjen (251 g) som forventet med genotype-miljø vekselvirk-
ning. Den mindste reduktion blev fundet i FE-linjen (142 g). Den gennemsnitlige november-
vægt under ad libitum og restriktiv fodring for AL-, RF- og FE-linjen var 2682 g, 2614 g og 
2410 g. Den højeste gennemsnitlige novembervægt blev således opnået ved selektion under 
ad libitum fodring. Den var dog kun lidt større end den gennemsnitlige novembervægt, der 
blev opnået ved selektion under restriktiv fodring. Ændringer i korrelerede egenskaber som 
reproduktionsegenskaber og kropssammensætning mangler at blive undersøgt.   
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Sammendrag 
Tre ens foderblandinger, bortset fra indholdet af fiberrigt tørret sukkerroeaffald (LF: 0%, MF: 
2.5% og HF: 5%) blev benyttet i to forsøg. Fordøjeligheden af fyldfoderet blev bestemt i det 
ene og effekten af fyldfoder på tyndtarmens opbygning og aktiviteten af fordøjelsesenzymer i 
tarmslimhinden blev bestemt i det andet. Fordøjelighedsforsøget blev gennemført med 15 ud-
voksede hanner fordelt på 3 hold. Fordøjeligheden af organisk stof faldt med øget fiberandel i 
foderet, men mere overraskende var det at fordøjeligheden af fedt steg og var højest hos mink 
fodret med MF og HF. Der indgik 3 hold á 9 tæver i forsøget hvor tarmens morfologi og en-
zymaktivitet blev undersøgt. Fodring med forsøgsblandingerne medførte ingen ændringer i 
villihøjde og kryptdybde. Der blev færre villi og krypter i tarmen når der blev fodret med de 
fiberrige blandinger. Tarmen er dækket af et slimlag, som bl.a. består af mucin, som udskilles 
fra tarmens bægerceller. Slimlaget beskytter tarmen og et tykt lag anses for at være mest be-
skyttende. Arealet af disse bæger celler blev større når der blev fodret med MF og HF. Det 
antages at det betyder at der sker en større produktion af mucin og dermed at slimlaget bliver 
tykkere. Aktiviteten af fordøjelsesenzymer i tarmslimhinden steg når mængden af sukkerroe-
affald i foderet steg. Samlet peger undersøgelsens resultater på at tilsætning af sukkerroeaf-
fald til minkfoder modner tarmkanalen hos udvoksede mink.  
 
 
Abstract 
 
Three similar diets, except for the content of the fibrous dried sugar beet pulp (LF: 0%, MF: 
2.5%, and HF: 5%) was used in two experiments. The digestibility of the feed was determined 
in one experiment and the effect of the feed on the morphology of the small intestine and the 
activity of digestive enzymes in the intestinal mucosa was determined in another experiment. 
Fifteen adult male mink divided into 3 groups was used for the digestibility trial. The digesti-
bility of organic matter decreased when the amount of fiber in the diet increased but more 
surprisingly the digestibility of fat increased and was highest in mink fed MF and HF. Three 
groups with 9 female mink in each group were used in the experiment where intestinal mor-
phology and enzyme activity was investigated. Feeding with the experimental diets did not 
change the villous height or the crypt depth. The villi and crypt density decreased when the 
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mink were fed the diets containing sugar beet pulp. The intestinal tract is covered by a mucus 
layer. The mucus layer consists, among other things, of mucin secreted from goblet cells. The 
mucus layer protects the intestinal surface and the thick layer is considered more protective. 
The area of these goblet cells was increased when the mink were fed MF or HF. It is sug-
gested that this is because the production of mucin is increased and that the thickness of the 
mucus layer is increased. The activity of the digestive enzymes in the small intestine in-
creased when the amount of sugar beet pulp in the feed increased. In conclusion, it is shown 
that sugar beet pulp in feed for adult mink induces changes in the gastrointestinal. The cells in 
the epithelial lining are more mature and the mucus layer is modified. 
 
 
Indledning 
 
Fiberrige fodermidler kan anvendes til at reducere energiindholdet i foderet, dels pga. en lav 
energikoncentration i fiberkilderne selv, og dels fordi nogle fiberkilder har vandbindende 
egenskaber, der ved vandtilsætning kan reducere foderets energikoncentration yderligere.  
Hos andre dyrearter (gris, kylling, rotte) har man vist, at ændring af fibertype og/eller mæng-
de i foderet kan medføre ændringer i tarmens opbygning og i aktiviteten af de fordøjelsesen-
zymer som findes i tarmslimhinden. Det er den generelle opfattelse at nogle typer af ændrin-
ger i tarmen kan være gunstige for tarmsundheden og medvirke til en generel øget 
sundhedstilstand hos dyret. 
 
Tarmkanalen hos mink er kort (ca. 4 gange dyrets længde) og da passagetiden samtidig er 
hurtig, stiller det store krav til tarmens opbygning og produktionen af fordøjelsesenzymer. I 
tyndtarmen findes utallige fine tarmtrævler. Disse tarmtrævler er lange hos mink i forhold til 
f.eks. grise. Det afspejler, at overfladen skal øges maksimalt for at opnå stor næringsoptagelse 
på kort tid. Hos grise er det vist at ændringer i fodersammensætningen kan ændre i tarmens 
struktur, men der er ikke gennemført lignende studier hos mink. I tarmens krypter dannes nye 
celler som herefter vandrer op og tilfører villi nye celler. Udskiftningen af celler i tarmen sker 
meget hurtigt, og derfor er det vigtigt at der sker en stadig dannelse af nye celler. Hvis dan-
nelsen af nye celler i krypterne øges vil det kunne ses som en forøgelse af kryptdybden. Dette 
fænomen er set hos grise, f.eks. i forbindelse med fodring med fiberrige diæter. Hos grise (og 
andre dyr) tilskrives effekten af fiberrige diæter på tarmens opbygning primært to faktorer: 
påvirkningen af tarmens mikroflora og foderets struktur. Bakterierne i tarmkanalen fermente-
rer ikke-fordøjelige kulhydrater og danner kortkædede fedtsyrer, som er vigtige energikilder 
for tarmcellerne. Når foderets indhold af ikke-fordøjelige kulhydrater ændres kan der ske en 
ændring både i mængden og sammensætningen af de kortkædede fedtsyrer der dannes og i 
sammensætningen af mikrofloraen i tarmkanalen. Øget mængde af energi i form af kortkæde-
de fedtsyrer vil øge dannelsen af nye celler i krypterne. Selvom den mikrobielle aktivitet i 
tarmkanalen hos mink er lav sammenlignet med andre dyr, er det vist at foderets sammensæt-
ning kan påvirke mikrofloraens sammensætning (Williams et al., 1998). Om disse ændringer 
også omsættes til ændringer i tarmens opbygning er imidlertid ikke belyst. Foderets struktur 
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kan have en fysisk påvirkning på tarmslimhinden og det kan øge muskeltykkelsen i tarmkana-
len idet der kræves større muskelkraft at få tarmindholdet til at passere gennem tarmkanalen. 
Mave-tarmkanalen er dækket af et slimlag som beskytter tarmcellerne mod skadelige stoffer i 
tarmindholdet (f.eks. enzymer, toxiner dannet af bakterier og foderpartikler). Det kan også be-
skytte tarmen mod sygdomsfremkaldende bakterier, ved at forhindre at bakterierne binder sig 
til tarmcellerne. Slimlaget består af mucin, vand, afstødte celler, protein, nukleinsyrer, foder-
partikler mm. Mucinerne udskilles fra bægerceller, som findes spredt mellem de absorberende 
celler i tarmslimhinden. En del af slimlaget bliver hele tiden fjernet når tarmindholdet passe-
rer men det gendannes løbende, og et sundt slimlag er tykt og gendannes hurtigt. Forsøg med 
grise og rotter har vist at slimlaget påvirkes af foderets indhold af ikke-fordøjelige kulhydra-
ter. Også i dette tilfælde er det påvirkningen af tarmens mikroflora og foderets struktur, der 
anses for at have den primære effekt. Der er aldrig foretaget målinger af tarmens slimlag hos 
mink og dets betydning for minkens tarmsundhed kendes ikke. 
 
Formålet med dette forsøg var at undersøge hvordan tilsætning af 2.5 eller 5 % sukkerroeaf-
fald til minkfoder påvirkede tyndtarmens opbygning, om det indvirker på slimlaget som dæk-
ker tarmkanalen og om aktiviteten af fordøjelsesenzymer i tarmslimhinden ændres.   
 
 
Materialer og metoder 
 
Forsøget var et delforsøg i forsøget ”Effekt af tørret sukkerroeaffald på ædetid og gennem-
snitlig transittid hos minktæver (Mustela vison) med reduceret energitildeling” (Hejlesen and 
Lærke 2006). Forsøget bestod af et fordøjelighedsforsøg og et slagteforsøg, hvor minkene 
blev tildelt 3 forskellige foderblandinger med hhv. 0 % (LF), 2.5 % (MF) og 5 % (HF) tørret 
sukkerroeaffald (tabel 1). Energifordelingen i foderblandingerne var 30:54:16 (% af omsætte-
lig energi fra protein:fedt:kulhydrat). 
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Tabel 1. Ingredienser, energiindhold og fysiske egenskaber af de undersøgte foderblan-
dinger 
 LF MF HF 
 Ingredienser, % 
Fiskeafskær 13.2 11.9 10.5 
Industrifisk 22.1 19.8 17.5 
Fjerkræafskær 10.6 9.5 8.4 
Fiskeensilage 3.5 3.1 2.8 
Byg/Hvede 13.8 12.4 11.0 
Fiskemel 4.3 3.9 3.4 
Hæmoglobinmel 1.8 1.6 1.4 
Majsgluten 2.6 2.4 2.1 
Sojaolie 4.4 4.1 3.7 
Svinefedt 2.2 2.1 1.9 
Vitaminer 0.4 0.4 0.3 
Tørret sukkerroeaffald 0.0 2.5 4.9 
Vand 21.1 26.5 32.1 
 Egenskaber efter vandtilsætning 
Tørstofindhold 35.4 33.9 31.8 
OE, kcal/100 g foder 191 172 158 
 Fysiske egenskaber 
Viskositet, mPa.s 3.6 3.1 10.4 
Kvældeevne, ml/g tørstof 4.33 5.13 5.55 
WBCu, g vand/g tørstof 1.68 2.01 2.41 
WBCf, g vand/g tørstof 2.72 3.01 3.31 

OE, Omsættelig energi bestemt ud fra fordøjelighedsforsøg; WBCu, vandbindingsevne målt 
på ufortyndet foderblanding; WBCf, vandbindingsevne målt på fortyndet foderblanding 
 
Fordøjelighedsforsøg 
 
Der indgik 15 udvoksede hanner (5 dyr pr foderblanding; farvetypen Brown/Glow) i forsøget. 
Dyrene havde en forperiode på 7 dage hvor de fik tildelt 300 kcal OE pr døgn og en opsam-
lingsperiode på 4 dage, hvor de fik tildelt 250 kcal OE pr døgn. I opsamlingsperioden blev 
gødning og foderrester opsamlet kvantitativt og opbevaret frossen indtil videre analyse.  
 
Slagteforsøg 
 
Der indgik 3 hold á 9 tæver (farvetypen Black) i forsøget. Minktæverne blev fodret med fo-
derblandingerne i 2 måneder, hvorefter de blev aflivet og der blev taget prøver af tarmen. På 
aflivningsdagen blev tæverne tildelt 1 dagsration af de respektive foderblandinger 3 timer før 
forventet aflivning. Dyrene blev bedøvet med 1 ml Pentobarbitalnatrium (20 %) i bughulen, 
hvorefter de blev aflivet med 0.5-1 ml Pentobarbitalnatrium (20 %) direkte i hjertet. Dyrene 
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blev skåret op på bugen så mave og tarme blev blottet. Tarmene blev taget ud og længden af 
tyndtarmen blev registreret, herefter blev der taget vævsprøver til bestemmelse af enzymakti-
viteter i tarmmukosaen og til morfologiske undersøgelser ved hhv. 25 og 75 % af tyndtarmens 
længde. Vævsprøverne blev behandlet som tidligere beskrevet (Hedemann et al., 2006). 
 
 
Resultater og diskussion 
 
Foderblandingerne var forskellige mht. viskositet, kvældeevne og vandbindingskapacitet, idet 
alle 3 parametre steg med øget tilsætning af sukkerroeaffald (tabel 1). Denne effekt af sukker-
roeaffald på foderblandingerne var forventet idet sukkerroefibrene i sukkerroeaffald har et 
højt indhold af opløselige fibre, som har en høj kvældeevne og vandbindingskapacitet. 
 
Tabel 2. Fordøjelighed af de 3 forsøgsfoderblandinger over 4 døgns opsamling. 

 LF MF HF SEM p-værdi 
Organisk stof 78.9a 73.6b 68.3c 0.28 <0.0001 
Aske 34.6 40.3 33.7 2.77 0.27 
HCl-fedt 95.3a 96.2b 97.2b 0.33 0.01 
Protein 81.9 84.6 83.0 0.67 0.06 

 
Fordøjeligheden af organisk stof faldt signifikant med øget tilsætning af sukkerroefibre. Den-
ne effekt ses generelt når andelen af fibre i foderet øges. Det er derimod mere overraskende at 
se at fordøjeligheden af fedt steg signifikant når der blev tilsat 2.5 eller 5 % sukkerroeaffald. 
Hos grise falder fordøjeligheden af fedt i tyndtarmen når viskositeten af tarmindholdet stiger. 
I dette forsøg blev viskositeten af tarmindholdet ikke målt, men pga. forskellene i foderblan-
dingernes viskositet må det forventes at der også var en forskel i tyndtarmsindholdets viskosi-
tet og at den var højest hos mink fodret med HF. Proteinfordøjeligheden var ikke signifikant 
påvirket af foderblandingerne, der var dog en tendens til højere proteinfordøjelighed hos mink 
fodret med MF. 
 
Tabel 3. Tarmens længde og vægt 

 LF MF HF SEM p-værdi 
Længde, m 120 129 127 4.2 0.29 
Vægt, g/20 cm 9.6 9.2 9.7 0.49 0.75 

 
Tarmens længde og vægt pr. 20 cm var ikke påvirket af foderblandingerne. Hos både grise og 
rotter er det fundet at stigende mængde af kostfibre i foderet medfører at tarmkanalens vægt 
stiger, hvilket kan afspejle at det kræver større muskelkraft at få tarmindhold med større fiber-
indhold til at passere gennem tarmkanalen. 
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Tabel 4. Morfologiske karakteristika 2 steder i tyndtarmen hos mink fodret med de 3 
forsøgsfoderblandinger 
 p-værdi 
 

Position i 
tarmen1 LF MF HF 

Foder Segment
Villihøjde, µm 25 563 580 609   
 75 460 464 475 0.62 <0.0001 
Villiareal, µm2 25 39089 42256 46705   
 75 31301 33533 33688 0.15 <0.0001 
Villitæthed, antal/mm 25 7.8 6.7 6.6   
 75 7.3 6.6 6.8 0.02 0.67 
Kryptdybde, µm 25 345 321 350   
 75 269 300 302 0.72 0.02 
Kryptareal, µm2 25 9579 10343 11040   
 75 8963 10497 11117 0.12 0.83 
Krypttæthed, an-
tal/mm 

25 17.0 15.1 14.3   

 75 14.6 14.7 12.8 0.03 0.04 
Muskeltykkelse, µm 25 179 165 130   
 75 216 183 209 0.44 0.02 

1Der blev udtaget prøver i tyndtarmen ved hhv. 25 og 75 % af tyndtarmens længde 
 
Villihøjden i både den forreste og bageste del af tyndtarmen blev ikke påvirket af foderblan-
dingerne. Derimod var villi højere i den forreste del af tyndtarmen hos alle dyrene. Der var en 
svag tendens til at villiarealet blev større når det blev fodret med højere indhold af sukkerroe-
affald. Det må betyde at villi blev bredere og det kan også aflæses i antallet af villi pr. mm 
tarm, det blev signifikant mindre jo mere sukkerroeaffald der var i foderet. Den samme udvik-
ling blev set for krypterne, hvor kryptdybden ikke ændredes som følge af foderblandingernes 
sammensætning, men der blev færre, og dermed bredere krypter, per mm tarm. Hos grise har 
vi tidligere fundet at tilsætning af pektin til foderet, som gav øget viskositet af tyndtarmsind-
holdet, medførte at der blev flere krypter og villi pr. mm tarm (Hedemann et al., 2006), mens 
der hos rotter er fundet at pektin-fodring kan både øge (Tasmanjones et al., 1982) og reducere 
antallet af villi pr. mm tarm (Brunsgaard and Eggum, 1995). Hos minkene i dette forsøg betød 
ændringerne i tyndtarmens opbygning sandsynligvis ikke noget for den samlede overflade og 
dermed ikke noget for mængden af næringsstoffer som kunne optages over tarmkanalen. 
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Tabel 5. Arealet af muciner hhv. på villi og i krypterne hos mink fodret med de 3 for-
søgsfoderblandinger 
 p-værdi 
 

Position 
i 

tarmen 
LF MF HF Foder Segment 

Areal af muciner på villi, µm2 25 1032 1346 1662   
 75 1670 1878 2166 0.04 0.002 
Areal af muciner i krypt, µm2 25 913 1292 1537   
 75 1793 2060 2368 0.03 <0.0001 

 
Da slimlaget vaskes bort fra tarmen i løbet af de processer som tarmvævet gennemgår, når det 
skal klargøres til analyse af morfologiske karakteristika, må vi bruge arealet af bægercellerne 
som en indikation på hvorledes slimlaget påvirkes af forsøgsbehandlingerne. Arealet af muci-
nerne på villi og i krypterne, dvs. arealet af mucin i bægercellerne, steg signifikant når der 
blev fodret med stigende mængde sukkerroeaffald. Både på villi og i krypterne kunne man 
også se at arealet af mucin i bægercellerne var højest i den bageste del af tyndtarmen. Det er 
ikke helt klart hvilken betydning arealet af mucin i bægercellerne har for slimlagets tykkelse, 
men vi antager at en større mængde mucin i bægercellerne betyder at der sker en større pro-
duktion og dermed at slimlaget bliver tykkere eller hurtigere gendannet. 
 
Tabel 6. Aktiviteten af udvalgte enzymer i tyndtarmsmukosaen hos mink fodret med de 
3 forsøgsfoderblandinger 
 p-værdi 
 

Position i 
tarmen LF MF HF Foder Segment 

Maltase (mU/g) 25 12.7 10.7 11.9   
 75 10.1 10.1 13.2 0.22 0.54 
Sukrase (mU/g) 25 2.04 2.96 3.14   
 75 2.16 2.85 2.87 0.01 0.72 
APN1(U/g) 25 4.58 4.46 5.33   
 75 2.31 3.19 3.15 0.07 <0.0001 
GTP2(U/g) 25 5.52 6.26 6.64   
 75 4.25 5.60 5.71 0.05 0.03 

1Aminopeptidase N; 2γ-glutamyl transpeptidase 
 
Aktiviteten af maltase i tyndtarmsmukosaen blev ikke påvirket af fodringen med forsøgsblan-
dingerne. Derimod steg aktiviteten af sukrase med øget indhold af sukkerroeaffald i foderet. 
Både for maltase og sukrase var der ingen forskel i enzymaktiviteten i den forreste og bageste 
del af tyndtarmen. De peptidspaltende enzymer, aminopeptidase N og γ-glutamyl transpepti-
dase, havde højere aktivitet i den forreste del af tyndtarmen. Der var en tendens til at animo-
peptidase N aktiviteten steg ved øget tilsætning af sukkerroeaffald i foderet. For γ-glutamyl 
transpeptidase var den stigende aktivitet signifikant. Aktiviteten af de peptidspaltende enzy-
mer kan ikke direkte relateres til proteinfordøjeligheden. I den sammenhæng må det nævnes 
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at også aktiviteten af de proteinspaltende enzymer (trypsin og chymotrypsin) kan være påvir-
ket af forsøgsfoderblandingerne, og at det sandsynligvis vil have større betydning for fordøje-
ligheden.  
 
 
Konklusion 
 
Fyldfoders betydning for tarmsundheden hos mink er ikke tidligere blevet undersøgt. Resulta-
terne af dette forsøg viser at tilsætning af 2.5 eller 5 % sukkerroeaffald til minkenes foder kun 
har lille indflydelse på tarmens struktur hos udvoksede mink. Ændringerne i antallet af villi 
og krypter pr. mm tarm må antages at være af marginal betydning når villi og krypter samti-
dig bliver bredere og dermed ændres overfladen hvorover næringsstofferne kan absorberes 
ikke. Forøgelsen af bægercellernes areal kan være en indikation af at minkenes modstands-
kraft mod bakterielle infektioner styrkes. Ændringerne i enzymaktiviteten i tarmmukosaen 
kan ikke aflæses i fordøjeligheden af næringsstofferne, men det giver et fingerpeg om at der 
er sket en ændring i cellernes udvikling eller ”levetid” på tarmslimhinden. Udskillelsen af 
fordøjelsesenzymer sker fra modne, dvs. fuldstændigt udviklede celler, og når aktiviteten af 
fordøjelsesenzymer stiger, må det betyde at der er flere modne celler, enten fordi cellerne ud-
vikles hurtigere eller fordi de ikke afstødes så hurtigt fra villi. Samlet peger undersøgelsens 
resultater på at tilsætning af sukkerroeaffald til minkfoder modner tarmkanalen hos udvokse-
de mink. Man ved fra grise at der sker en stor udvikling af tarmkanalen i de første leveuger og 
specielt i perioden omkring fravænning. Nye undersøgelser hos mink skal belyse hvorledes 
minkens tarmkanal udvikles i perioden omkring fravænning og om man ved hjælp af fodrin-
gen kan styrke tarmsundheden og dermed minkens generelle sundhedstilstand. 
 
 
Referencer 
 
Brunsgaard, G., Eggum, B.O., 1995. Small intestinal tissue structure and proliferation as in-
fluenced by adaptation period and indigestible polysaccharides. Comp. Biochem. Physiol. 
112A, 365-377. 
 
Hedemann, M.S., Eskildsen, M., Laerke, H.N., Pedersen, C., Lindberg, J.E., Laurinen, P., 
Knudsen, K.E.B., 2006. Intestinal morphology and enzymatic activity in newly weaned pigs 
fed contrasting fiber concentrations and fiber properties. J. Anim. Sci. 84, 1375- 
 
Hejlesen, C., Lærke, H.N., 2006. Effekt af tørret sukkerroeaffald på ædetid og gennemsnitlig 
transittid hos minktæver (Mustela vison) med reduceret energitildeling. Faglig årsberetning 
2005, 107-114. 
 



 65

Tasmanjones, C., Owen, R.L., Jones, A.L., 1982. Semipurified dietary fiber and small bowel 
morphology in rats. Dig. Dis. Sci. 27, 519-524. 
 
Williams, C., Elnif, J., Buddington, R.K., 1998. The gastrointestinal bacteria of mink.  
(Mustela vison L): influence of age and diet. Acta Vet. Scand. 39, 473-482. 
 
 
 



 66 

Faktorer koblet til den tidlige hvalpedød  

Anna Castella* & Jens Malmkvist ** 

* Aarhus Universitet, Biologisk Institut 
8000 Aarhus C 
E-mail: casannasac@hotmail.com 
**Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
Tlf.: + 45 8999 1314 
E-mail: jens.malmkvist@agrsci.dk. 
 
 
Sammendrag 
 
Formålet med forsøget var at beskrive riskofaktorer, der kan føre til tidlig hvalpedødelighed. 
Vi estimerede tævernes huld i månederne op mod fødsel, observerede aktivitet måneden op til 
fødsel, optog 29 videofilm af mink fødsler i en særlig klimastald. Videoerne blev analyseret 
for fødselsforløb og tævens adfærd. De forskellige parametre blev holdt sammen i en statistisk 
kædemodel, der finder de vigtigste koblinger mellem variablerne, og dermed kan vise noget 
om hvilke områder der er relevante at gå videre med i kommende undersøgelser. 
Selve fødselsforløbet er af stor betydning for hvalpenes overlevelse og tilvækst. Fødselsvarig-
hed påvirker tilvæksten direkte, mens den følgende adfærd påvirker hvalpenes overlevelse. En 
besværet og langvarig fødsels kan føre til negativ adfærd i forhold til hvalpene. Tævernes 
huld har ikke direkte indflydelse på hvalpeoverlevelsen, men kan have effekt på fødselsforlø-
bet. Tæver med størst variation i huldlaget i månederne optil fødsel kan se ud til at have lette-
re fødsler. En stereotyperende natur ser ikke ud til at have indflydelse på fødselsforløb eller 
hvalpenes overlevelse. Men en besværlig fødsels kan efterfølges af stereotypi, der ikke frem-
mer hvalpeoverlevelsen. 
 
 
Abstract 
 
The objective of this study was to describe risk factors affecting mink dam and litters leading 
to early kit mortality, using multivariate statistical analysis to interrelate several behavioural 
and other variables sampled around, during and after parturition. We had 268 deliveries. Body 
conditions were estimated once a week from March 1 to delivery. During April behaviours 
were observed through scanning observations. A subset of 29 females in their first gestation 
were recorded on video and analysed for behaviour and course of parturition from four hours 
before, until twenty-four hours after birth of the first kit. Five days after delivery we tested for 
maternal responsiveness, through the ‘kit retrieval test’. 
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The course of parturition was crucial for kit viability. The duration of parturition and inter-
birth intervals affected the kit weight, whereas the behaviours during and following parturi-
tion appear to affect the mortality of kits within the first week of life. Behaviours correlated 
negatively to kit survival could arise as a consequence of a troubled parturition, and therefore 
it will be crucial to consider what courses a troubled parturition. Dam body condition did not 
affect the kit mortality directly, but may affect the course of parturition through the kit weight 
the day after birth. We found no correlations between a stereotyping nature and dam body 
condition, course of parturition, litter size or kit mortality. Additionally, it appeared that there 
were no correlation between a stereotyping nature and stereotyping after parturition, the later 
seemed more like a response to the course of parturition. Behaviours affecting the early kit 
mortality shifted from during parturition to the hours after, and the picture may change again 
in the following days, as we saw no correlation of maternal responsiveness five days after de-
livery. 
Keywords: Behaviour, Body condition, Mortality, Multivariate analysis, Parturition, Repro-
duction. 
 
 
Indledning 
 
Selektion for store kuld gennem mange år har ført til at både kuldstørrelsen og dødeligheden 
blandt minkhvalpe er stor. Særligt dør mange hvalpe den første uge. Der er en vis usikkerhed 
om hvor stor dødeligheden egentlig er, idet det er vist via videooptagelser i at der forsvinder 
en del hvalpe i tidsrummet mellem fødsel og første optælling (Malmkvist m.fl. 2006; Castella, 
2007). 
 
Tidligere er fundet at, (a) optagelser af fødsler på video viser, at tæver fødte flere hvalpe end 
forventet på baggrund af tællinger dag 1-3 efter fødselsdagen, (b) hvalpedødeligheden var 
størst på fødselsdagen/den følgende dag, (c) størsteparten af dødfødte hvalpe var veludvikle-
de, (d) kuld uden dødelighed var karakteriseret af en markant kortere fødselsvarighed i for-
hold til kuld med høj dødelighed, (e) fødselsproblemer bidrog til forringet moderadfærd og 
tidlig hvalpedødelighed, (f) tæver med lav og høj huld score efter fødsel havde længere/mere 
variable fødsler og (g) manglende adgang til redemateriale havde negativ effekt på både fød-
selsforløb og tidlig hvalpeoverlevelse. For yderligere information om disse forsøg henvises til 
litteraturlisten (f.eks. Malmkvist m.fl. 2006; Malmkvist, 2005, 2007; Malmkvist og Palme, 
2007) 
 
I dette projekt ville vi gerne nærme os en forklaring på den store hvalpedødelighed i den før-
ste kritiske periode. Derfor undersøgte vi i hvalpesæsonen 2006 forskellige faktorer omkring 
tæverne, for at finde koblinger til den tidlige hvalpedød. Tæverne blev fulgt fra 1. marts og til 
hvalpenes syvende levedag, med henblik på at komme tættere på betydningen af tævens huld 
og aktivitet i forhold til hvalpedøden. Derudover optog vi atter fødsler på videoer og analyse-



 68 

rede dem for fødselsforløb, som varighed og antal mm, samt observationer af adfærd udført 4 
timer før fødsel af første hvalp til 24 efter. 
 
 
Metoder 
 
Undersøgelsen indeholdte 291 mink tæver ”wild” brun farvetype og deres hvalpe. Tæve alder 
var fordelt på 49 % førsteårstæver og 51 % anden - og tredjeårstæver. 7,9 % var golde og blev 
udelukket fra resten af undersøgelserne. 
 
Dyrene blev holdt under almindelige farmforhold, i udendørs stalde, med ad gang til drikke-
vand, foder og redekasse med halm. En del af tæverne (dvs. 36 tæver), blev 19. april flyttet til 
en særlig indendørs klimastald, hvor de blev videofilmet før, under og indtil mindst 24 timer 
efter første hvalp var født. I klimastalden var forholdende en del anderledes, idet temperaturen 
blev holdt konstant på 8 grader og der var meget begrænset adgang til halm af hensyn til vi-
deooptagelserne. Drikkevand og foder var også her ad libitum. 
 
Følgende undersøgelser blev udført på alle tæver, så vel dem ude som dem i klimastalden: 
 
Huld 
Tævernes huld blev estimeret en gang om ugen i perioden fra 1. marts til hver enkelt tæve 
fødte. Der var fire kategorier for huld 1. Tynd – tydelige hofter, der er bredere end resten af 
kroppen, 2. Cylinder – hofterne er ikke tykkere end resten af kroppen, 3. Pæreformet – svul-
mende maveregion, øverste del af bagbenene ses ikke når tæven står opret i buret, 4. Fed – 
svulmende maveregion, kun det nederste af bagbenene ses når tæven står på. 
 
Aktivitet (alle tæver) 
En gang om ugen i 4 uger før fødsel, blev tævernes aktivitet passivt observeret og inddelt i fi-
re aktiviteter; 1) I redekassen – hoved og forben i redekassen, 2) Aktiv i buret – hoved og for-
ben er ude i buret, tæven er aktiv, 3) Inaktiv i buret – hoved og forben er ude i buret, tæven 
sover eller slapper helt af, 4) Stereotyperende – ens artet bevægelsesmønster repeteres mini-
mum tre gange. 
 
Hvalp- i-nød test 
Tævens reaktivitet mod fem dage gamle hvalpe med testet for hver enkelt tæve en gang, på 
hvalpenes femte dag. Tævens skodes ude, en tilfældig hvalp vælges fra kuldet, tæven skodes 
inde i rede, testhvalpen placeres midt i buret med hovedet mod redekassen, der åbnes for tæ-
ven i reden. Test tiden er den tid der gør før hvalpen er tilbage i reden. Hvis ingen reaktion fra 
tæven de første 180 sekunder, noteres for ingen reaktivitet og hvalpen lægges tilbage i reden. 
Tæver med håndteringstid over 120 sekunder blev udelukket fra videre test. For flere detaljer 
se Malmkvist og Houbak (2000). 
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Hvalpene blev talt dag 1, 3 og 7, hvor dag 0 er fødselsdagen. Døde hvalpe blev indsamlet i 
hele perioden. Via lungetest blev undersøgt om de var født døde eller levende, køn, vægt, 
skader og deformationer blev noteret. 
 
Videooptagelser af fødslerne hos de tæver der blev opstaldet i klimastalden blev analyseret i 
forhold til etogrammerne antal fødte hvalpe, fødselsvarighed mm ifølge tabel 1 og tævens ad-
færd, placering og positur blev analyseret ifølge tabel 2. 
 
Data blev analyseret i en grafisk statistikmodel, for at finde de mest betydningsfulde koblin-
ger mellem de forskellige parametre. Modellen kæder de forskellige variabler sammen, så de 
mest betydningsfulde sammenhænge træder frem. Modellen arbejder sig frem via forward se-
lection og de sammenhænge vi ser på modellerne er ikke de eneste der findes, men er dem 
modellen finder vigtigst, så andre sammenhænge kan være maskerede bag de vigtigste som 
træder frem her. 
 
 
Resultater og diskussion 
 
Vi fik 268 kuld hvalpe med en gennemsnitlig størrelse på 8,2 (s.d. 3,2) hvalpe pr kuld (1 til 15 
hvalpe pr. kuld), dette tal inkluderer både døde og levende hvalpe og er altså det størst mulige 
kuld. 35 kuld blev født i klimastalden og for de 28 opnåede vi brugbare videooptagelser. 
 
Fordelen ved at benytte den grafiske statistikmodel er, at den søger den optimale multivariate 
model, uden at man på forhånd har forudsat hvordan tingene nok hænger sammen. Det er en 
metode der også har været brugt i andre sociale undersøgelser, både med mennesker (Moha-
med m.fl. 1998) og hos grise (Pedersen m.fl. 2006). Vi valgte at dele tiderne for videooptagel-
ser op i tre perioder; fire timer før fødsel af første hvalp (før) 0-8 timer efter (under) og 8 – 24 
timer efter (efter), flere af de samme adfærdstyper optræder i hver af perioderne. Vi lavede en 
grafisk model for hver er af perioderne, i hvert tilfælde kombineret med observationerne fra 
de andre tests. Modeller for de tre perioder ses på figur 1, 2 og 3.. 
 
Dødeligheden den første uge var 18,6 % hos dyr under normale forhold, med optælling på dag 
1 efter fødsel og 53,7 % hos de videofilmede dyr, hvor alle hvalpe blev observeret mens de 
blev født. Hos begge grupper var dødeligheden størst de første tre dage. Der var inden forskel 
i andel af dødfødte hvalpe i de to grupper. På syvende dagen var kuldstørrelsen derfor mindre 
hos de videofilmede dyr end hos dem under normale farmforhold (3,9 (s.d 2,4) og 6,7 (2,8) P 
< 0,001). Forskellen i dødelighed er ret stor og begge tal må antages at være misvisende fra 
normale omstændigheder. Dødeligheden hos ude-dyrene er sandsynligvis estimeret for lavt, 
da hvalpene blev talt første gang dagen efter fødslen, og derfor sandsynligvis er forsvundet en 
del hvalpe inden de blev talt. Dødeligheden blandt de filmede dyr var derimod meget stor i 
2006 og det må forklares med de ændrede forhold blandt andet den manglende halm indtil 
mindst 24 efter første hvalp blev født. Mink hvalpe fødes underudviklede, med et meget lille 
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lager af fedt og kan ikke termoregulere de første par uger af deres liv (Tauson,1994; Rouvi-
nen-Watt og Harri, 2001), og er derfor meget sårbare over for kulde. Sult og kulde menes og-
så at være de hyppigste årsager til den tidlige hvalpedød (Martino og Villar, 1990), hvad der 
fører til at de fryser og sulter, er uvist. Men det kan vel være et problem at tæverne under vi-
deooptagelserne kun fik tildelt begrænsede mænger af halm til redebygning. Det er tidligere 
vist, at manglede redebygningsmateriale kan fører til nedsat vækst og overlevelse hos hvalpe-
ne (Malmkvist 2005, 2007; Malmkvist og Palme, 2007). Og det er kendt at indre faktorer kan 
lede til udførelse af en bestemt adfærd og hvis dette forhindres kan det føre til stress. Se også 
hos grise der forhindres i at bygge rede. Stress hormonet cortisol nedsætter oxytocins funktion 
og kan der med være med til at øge fødselsvarigheden (Lawrence m.fl., 1995). I denne under-
søgelse fandt vi ingen forbindelse mellem redernes udformning ved den første optælling dag 1 
og dødeligheden blandt hvalpe. Rent adfærdsmæssigt så vi ingen eller negativ kobling mellem 
redebygning og hvalpeoverlevelse. Det kan skyldes, at vi kun så på adfærden fra fire timer før 
fødsel af første hvalp, hvor adfærden hos mange dyr optræder flere timer eller dage tidligere 
og vi derfor ikke fik den egentlige redebygningsadfærd med i analysen. Senere have redebyg-
ningsadfærden negativ indflydelse på hvalpenes overlevelse idet de blev ladt mere alene. Det-
te så mere ud til at redebygningen under og kort efter fødsels var udtryk for en besværlig fød-
sel med en rastløs tæve til følge. De ændrede forhold og det faktum at tæverne blev flyttet til 
ny opstaldning en uge før forventet fødsels kan have været med til at øge det generelle stress-
niveau hos disse tæver. Derudover skal det nævnes, at alle tæverne der blev videofilmet var 
første års tæver og første års tæver kan forventes at have højere tab af hvalpe end de ældre 
tæver. I fremtidige forsøg i klimarummet anbefales det derfor at flytning af tæverne sker tidli-
gere, at halm til opfyldelse af redebygningsadfærd tildeles dagligt (evt. i mindre mængder for 
at tillade optagelser), samt at udflytning af kuldet sker tidligere. 
 
Selve fødselsforløbet så ud til at have størst betydning for hvalpedødeligheden den første uge. 
Fødselens samlede varighed og varigheden af hver enkelt fødsel (interbirth interval) påvirke-
de hvalpenes vægt. Hvorimod adfærd under og efter fødsel påvirkede selve overlevelsen. 
Lange fødsler var koblet til små hvalpe på dag 1, det kan skyldes at den lange fødsel har taget 
kræfter fra både tæven og hvalpen, hvilket er negativt for den efterfølgende pleje af hvalpen 
og dennes næringsoptagelse. Det kan dog også være den anden vej rundt, hvor en lille hvalp 
simpelthen er sværere at føde fordi den er mindre aktiv og ikke selv hjælper sig ud, det kan 
skyldes at hvalpen allerede inde i tæven har været svag og ikke har taget så meget næring til 
sig som andre hvalpe. Fødselsvarigheden var positivt korreleret med tævens genitale 
slik/snus, denne adfærd kan være med til at hjælpen hvalpen ud, men kan også være en simpel 
respons på at det gør ondt at føde. Uanset hvad, så er meget genitalt slikken tegn på besværet 
fødsel, og er positivt korreleret med mængden af døde hvalpe på dag 7 efter fødsel.  
 
Vi fandt ingen direkte kobling mellem tævens huld og den tidlige hvalpedødelighed, som el-
lers var forventet fra tidligere undersøgelser. Malmkvist m.fl. (2006) fandt at fede tæver mi-
stede flere hvalpe pga. længere fødselsvarighed og Jeppesen m.fl. (2004) fandt at tæver med 
lav vægt fødte flere hvalpe og havde lav dødelighed. Dette blev ikke bekræftet i denne under-
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søgelse, hvor vi ikke fandt koblingen mellem huld og dødelighed, hverken via den grafiske 
model eller ved andre analyser. Tævens huld kan dog have effekt på hvalpenes størrelse, idet 
standardafvigelsen i huldscore var koblet til hvalpevægt både dag1 og dag 7 efter fødsel. Der-
med kan huld indirekte påvirke fødselsforløbet, idet store hvalpe ser ud til at fødes lettere end 
små hvalpe. 
 
Tidligere har man ment, at stereotypi fører til slankere dyr pga. den øgede aktivitet, men un-
dersøgelserne op til fødsel er kun sparsomme. Vi fandt ingen direkte forbindelse mellem ste-
reotypi og huld i perioden op til fødslen. Den stereotypi vi så i ugerne op til fødsel var positivt 
korreleret til stereotypi i de to første perioder, dvs. før og under fødsel. Derimod var stereoty-
pi i den sidste periode, efter fødsel, stærkere knyttet til negative ting for hvalpene, nemlig at 
de var alene og at der blev spist hvalpe. Det tyder på at stereotypien efter fødsel er opstået 
som resultat af en besværlig fødsel og ikke som udtryk for tævens almindelige natur. Der var 
ingen tegn på at tæven med stereotyperende natur havde hverken lettere eller mere besværede 
fødsler end andre og der var heller ikke forskel i antal hvalpe og dødelighed. 
 
De adfærdstyper, der påvirkede hvalpedødeligheden skiftede mellem perioderne, det var altså 
ikke de samme typer af adfærd, som havde lige stor indflydelse på forskellige tidspunkter af 
forløbet. Det gør at billedet (jf. figur 1-3) med faktorer der påvirker hvalpedøden er komplice-
ret. Det ser ud til at adfærdstyper der foregår under fødselen er koblet tæt til dødeligheden det 
første døgns tid og er meget påvirket af selve fødslens forløb, hvorimod adfærden efter fødsel 
mere giver udtryk for den generelle maternelle adfærd og påvirker på længere sigt. Vi fandt 
eksempelvis ingen kobling mellem henteadfærd på dag 5 og øvrige af analysens variable. Så-
ledes ser denne adfærd så ikke ud til at have betydning for den tidlige hvalpedød. Tidligere 
har man dog fundet at tiden før tæven hentede hvalpen hang positivt sammen med hvalpe død 
til afvænning. Det tyder på at henteadfærdens betydning bliver større i de kommende uger ef-
ter fødsel. Den første uge er henteadfærdens betydningen i alt fald ikke vigtig i forhold til 
mange af de andre af undersøgelsens faktorer. 
 
Adfærd i perioden før fødsel ser ikke ud til at påvirke dødeligheden direkte, men viser mere 
om tævens natur. 
 
Variablerne blev via modellen samlet i grupper; ”adfærd før fødsel”, ”stereotypi”, ”positur og 
generelt aktivitets niveau”, ”tævens huld og hvalpenes vægt2 og ”fødselsforløb”. Disse grup-
peringer ser ud til at holde nogenlunde gennem de tre perioder. Fødselsforløb og tævens ad-
færd har bestemt indflydelse på hvalpenes overlevelse. Standard afvigelse i interval mellem 
følgende fødsler var direkte forbundet til forskel i hvalpenes vægt.
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Sammendrag 
 
Vi præsenterer resultater fra en række forsøg udført på forskningscenter Foulum, DJF, i peri-
oden 2006-2007 vedr. (1) Effekt af tævens aktivitet på fødslens forløb og hvalpenes overle-
velse (Bachelor opgave, Cathrine D. Sauer), (2) Analyse af hvalpevokalisering hos mink 
(Biologisk Projektarbejde, Karin T. Clausen), og (3) Effekt af avl efter temperament og føds-
lens varighed på hvalpes sanse-motoriske og adfærdsmæssige udvikling (Biologi speciale, 
Anne Rikke W. Larsen).  
Fra delforsøg 1 fandt vi at en lang fødselsvarighed giver færre overlevende hvalpe dag syv ef-
ter fødslen, mens vi ikke kunne påvise sikre forskelle i fødslens forløb eller hvalpeoverlevel-
sen mellem to grupper af tæver med hhv. høj (n=11) og lav (n = 12) mængde af aktivitet og 
stereotypi. Aktive og passive tæver opholdt sig lige meget (ca. 90 % af tiden) inde i reden 24 
timer efter fødslen. Fra del 2 vi nu at minkhvalpe er i stand til producere ultralyd (op til 
50.000 Hz), når de fjernes fra deres mødre/varme redekasse på dag 5 efter fødslen. Minkhval-
pes ultralydsvokaliseringer er relativt langvarige, med en gennemsnitlig pulsvarighed mellem 
264-874 ms. Palomino hvalpe havde en større variation i lydpulsernes varighed end hos sorte 
hvalpe. Palomino tæver udviste langt mindre henteadfærd end de sorte tæver, og vokaliseren-
de hvalpe blev i en hvalp-i-nød test hentet tidligere end ikke-vokaliserende hvalpe, uanset far-
vetype. Fra del 3 fandt vi at avl for tillidsfuldhed kan føre til en accelereret udvikling af sanser 
og motorik, samt mere undersøgende adfærd og leg hos hvalpe, målt fra 21 – 154 dage efter 
fødslen, og i sammenligning med afkom fra frygtsom linje og fra en produktionslinje. Desu-
den kom flere tillidsfulde hvalpe frem for at drikke af vandniplen ved en tidligere alder. Hval-
pe reagerede tidligere på et lydstimulus end før antaget, idet 47,2 % af T-hvalpe, 27,3 % af K-
hvalpe, og 11,5 % af F-hvalpe allerede kunne høre dag 27. En lang fødselsvarighed af kuldet 
bevirkede at hvalpenes drikkeadfærd blev forsinket, men ellers fandt vi ingen sikre effekter af 
kuldets fødselsvarighed på den sansemæssige, motoriske eller adfærdsmæssige udvikling. For 
nogle af disse forsøg er databehandlingen ikke afsluttet, hvorfor flere signifikante resultater 
kan fremkomme. 
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Abstract  
 
We present in this paper results from experiments performed at the farm of Research Centre 
Foulum, University of Aarhus, in the period 2006-2007 regarding (1) The effect of female  
activity on the parturition and the kit survival (Bachelor thesis, Cathrine D. Sauer), (2) Analy-
sis of mink kit vocalisations (Project in behavioural biology, Karin T. Clausen), and (3) The 
effects of selection for temperament and the effects of the duration of parturition on the 
senses, motor and behavioural ontogeny in mink (M.Sc. thesis, Anne Rikke W. Lassen).  
 
In experiment 1, we found that a long duration of parturition resulted in fewer surviving kits 
day 7 after birth, whereas we were not able to document significant difference in the course of 
parturition and kit survival between two groups of females selected for high (n=11) or low 
(n=12) level of activity and stereotypic behaviour. Both groups spent about 90% of their time 
in the nest box within the first 24 hours after the delivery. From experiments in part 2, we 
now know that mink kits are able to produced ultrasonic vocalisation (up to 50.000 Hz), when 
placed away from the mother/warm nest. These ultrasonic sounds were of a relative long  
average pulse duration of 264-874 ms. Palomino kits had a higher variation in pulse durations 
than kits of a black colour type. Palomino females had a reduced kit retrieval compared to 
black females. Vocalising kits were in a kit retrieval test retrieved faster than non vocalising 
kits, regardless of colour type. In part 3, we found that selection for confident behaviour may 
result in an accelerated ontogeny of senses and motor abilities, and result in more explora-
tory/play behaviour in offspring, observed during the period 21 to 154 days after birth, and 
compared to offspring from a fearful and from a production line. In addition, more confident 
kits used the drinking nipple at an earlier age. Mink kits react to a sound stimulus earlier than 
previously reported, since 47.2% of confident kits, 27.3% of control kits, and 11.5% of fearful 
kits reacted already on day 27 after birth. A long duration of parturition may result in a delay 
in age of water drinking, but otherwise we found no significant effects of the duration of par-
turition on ontogeny in mink. However, the data analysis is still ongoing in several of these 
experiments, so more interesting results may appear.  
 
 
Indledning 
 
Dette indlæg opsummerer udvalgte undersøgelser af tæve-hvalpe samspillet udført på forsk-
ningscenter Foulum i hvalpesæsonen 2006 og 2007. Baggrunden for at fokusere på samspillet 
mellem tæver og hvalpe er at øge forståelsen af hvilke faktorer, der påvirker hvalpens overle-
velse og senere udvikling 
 
I denne artikel præsenteres resultater fra tre aktuelle forsøg: (1) Effekt af tævens aktivitet på 
fødslens forløb og hvalpenes overlevelse, (2) Analyse af hvalpevokalisering hos mink, (3) Ef-
fekt af avl efter temperament og effekt af fødslens varighed på minkhvalpes sanse-motoriske 
og adfærdsmæssige udvikling.  
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Metoder 
 
Del 1. Effekt af tævens aktivitet på fødslens forløb og hvalpenes overlevelse 
 
Vi udvalgte 36 tæver fra en gruppe af 300 førsteårs scanblack tæver, og dannede to grupper 
med de mest aktive (”Aktive” tæver) og mest passive (”Passive” tæver), på baggrund af scan-
ningsobservationer (4 runder på fire dage) udført i periode med foderrestriktion i januar 2007. 
Passive tæver udviste ingen stereotypi eller løb i de 16 runder, mens aktive tæver viste dette i 
mere end 37,5 % af observationerne. Tæverne blev desuden udvalgt, så størstedelen af tæver-
ne i begge grupper var i mellemhuld (score 2 eller 3 på 4-trins skala). Således var den gen-
nemsnitlige huldværdi en uge før forventet fødsel (47 dage efter sidste parring) ens i de to 
grupper.  
 
Tæverne blev opstaldet i klimastald (temperatur 11 ºC, lys fra kl. 06 til 24) på farmen ved DJF 
(Foulum). Redekassen var indrettet med en plastic redeindsats (Mink Solo, Hedensted-
gruppen) med træspåner. Redekassens låg var specialfremstillet med et digitalt kamera og in-
frarød lyskilde. Optagelserne blev gemt og gennemset med et digitalt videosystem (12 fra-
mes/s). Tæverne blev dagligt tildelt 10 g halm i buret for at tilgodese deres redebygningsbe-
hov (jf. Malmkvist, 2005, 2007), hvis mere end halvdelen af forrige dags halm var brugt. Hvis 
reden blev for tæt, og dermed dækkede for kameraets udsyn til den kommende fødsel, blev en 
del af reden forsigtigt fjernet igen. 
 
I perioden inden fødsel blev alle tæverne huldvurderet (en gang i hhv. uge 11, 12, 13 og 14). 
Tæverne blev optaget fra 4 timer før fødsel af første hvalp til 24 timer efter, i alt ca. 644 ti-
mers optagelser. På baggrund af optagelserne blev fødselsdata registreret for 23 tæver (11 ak-
tive og 12 passive). Fødselsdata omfatter kuldstørrelse (antal levende og dødfødte hvalpe), 
fødselslængde (tiden mellem fødsel af første og sidste hvalp i kuldet) og fødselsvariation (ti-
den mellem fødslerne af kuldets hvalpe). Derudover blev det registreret, om tæven var in-
de/ude af redekassen i de første 24 timer efter fødsel af første hvalp. På dag 1 efter fødslen 
(fødsel = dag 0) blev hvalpene vejet og kønsbestemt. På dag 3 blev tæve samt kuld flyttet ud 
af klimastalden til en traditionel udendørs minkhal og antallet af hvalpe noteret. På dag 7 blev 
hvalpene igen vejet og kønsbestemt. Alle døde hvalpe blev indsamlet, vejet, kønsbestemt og 
obduceret, for at undersøge om de var dødfødte. For yderligere oplysninger om metode og 
statistisk behandling henvises til Sauer, 2007. 
 
Del 2. Analyse af hvalpevokalisering hos mink  
 
I samarbejde med Syddansk Universitet blev to undersøgelser gennemført i hvalpesæsonen 
2007. Den første omhandler hvalpe vokalisering under hvalp-i-nød test og den anden om-
handler vokalisering hos hvalpe under standardiseret afkøling, samt hvorvidt tæve er i stand 
til at genkende sin egen hvalp på dens lyd. Det sidste forsøg er stadig under databehandling, 
og resultater vil derfor ikke blive præsenteret her. 
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Lyd blev indsamlet under hvalp-i-nød test udført dag 5 efter fødsel, ved brug af 58 førsteårs-
tæver med unger fra to farvetyper (”Palomino” N=19, ”Standard sort” N=39), indhuset på for-
søgsfarmen under standardbetingelser, med tomt bur imellem. I hvalp-i-nød testen blev lige 
mange han og hun hvalpe brugt. Alle optagelser af hvalpe vokaliseringer foregik i perioden 
30. april til og med 14. maj 2007, hver dag mellem kl. 10 og 13. Til optagelserne benyttedes 
en ¼” mikrofon, placeret 744 mm over burets bund og via en forforstærker forbundet med en 
forstærker indstillet til 40 dB’s forstærkning. Det forstærkede output blev digitaliseret og 
gemt på en bærbar PC, via et specielt lydkort (sampling rate: 200 kHz 12 bit, frekvensområde 
fra 0-100.000 Hz) og softwaren BatSound Pro. For yderligere detaljer om metoder og stati-
stisk behandling af data henvises til Clausen, 2007. 
 
Del 3 Effekten af a. avl for temperament og b. fødslens varighed på hvalpes sanse-, motori-
ske og adfærdsmæssige udvikling  
 
Alle forsøgshvalpe blev født omkring 1. maj 2006, fravænnet ved 56 dages alderen, og indhu-
set som søskendepar med han og hun. Inden fravænning, blev dyrenes aktuelle alder (i dage) 
brugt i den statistiske behandling, mens alle hvalpe blev betragtet som at have samme alder (i 
uger) efter fravænning. Burene var af standardtype forsynet med et netrør (l: 35 cm, diameter 
12 cm) fastsat i øverste højre side, en golfbold samt en wire (l: 40 cm) forsynet med et stykke 
reb (”bidereb”, samme type som i Hansen et al., 2007). 
 
3a. Effekt af avl efter temperament på hvalpenes udvikling 
I denne del indgik i alt 161 ”Scanblack” hvalpe, afkom fra tre avlslinier: Avlet i 18 generatio-
ner for Tillidsfuldhed (T-hvalpe, N=36 fra 7 kuld) eller Frygtsomhed (F-hvalpe, N=26 fra 6 
kuld) samt en Kontrollinie, der ikke var avlet for adfærd, ment kun efter produktionsegenska-
ber (K-hvalpe, N=99 fra 20 kuld).  
 
3b. Effekt af fødslens varighed på hvalpenes udvikling 
I denne del indgik 109 ”wild” hvalpe fra 25 kuld, hvor varigheden af hver enkelt fødsel var 
blevet registeret fra digitale videooptagelser (Castella, 2007; Castella og Malmkvist, 2007).   
 
Dataindsamlingen var den samme for del 3a og 3b. Alle hvalpe blev fulgt via scannings ob-
servationer (runder mellem kl. 07-11 og kl. 13-17) i hver 3. dag i perioden fra dag 21 – fra-
vænning (dag 56) og en gang om ugen i perioden fra fravænning til pelsning (dag 154). Desu-
den blev en række tests udført mellem kl. 8-17, med pause på ½ time inden og 1½ time efter 
fodringstidspunktet kl. 11. Tre hovedtyper af tests blev udført for at følge hvalpenes udvikling 
med alderen: a) Sanse undersøgelse (Øjeåbning til nærmeste 0.01 mm hver tredje dag fra dag 
21 fra fødslen, Lugte og Høre tests dag 27, 30, 33), b) Motorisk undersøgelse (Vendetest dag 
21, 24, 27, Kravletest dag 27, 30, 33, Klatretest hver tredje dag fra dag 33, indtil alle hvalpe 
kunne klatre), og c) Adfærd (Ukendt Objekt og pinde-test, hver måned i perioden juli – No-
vember). Alle observationer blev udført af samme person med direkte observation registreret 
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på håndholdt computer. For yderligere beskrivelse af disse tests og etogram brugt i scanning 
observationer samt statistisk behandling henvises til Lassen (2007). 
 
 
Resultater og diskussion 
 
Del 1 Effekt af tævens aktivitet på fødslens forløb  
Formålet med denne del var at undersøge, om tævens aktivitetsniveau påvirker fødslens for-
løb (fødselsvarighed og interval i mellem hvalpe) og om der er forskel på hvalpedødeligheden 
mellem passive, ikke-stereotyperende tæver og aktive, stereotyperende tæver. Vi påviste ikke 
sikre effekter af tævens aktivitetsniveau (aktiv vs. passiv) på den tidlige hvalpedødelighed el-
ler faktorer, der indirekte kan påvirke denne (fødselsvarighed og variation). Af forsøget kan 
konkluderes, at fødselsvarigheden spiller en rolle for hvor levedygtige hvalpene er, hvor øget 
fødselslængde giver færre overlevende hvalpe på dag syv efter fødslen (P = 0.032), hvilket er 
i overensstemmelse med tidligere fund. 
 
Goldprocenten var i dette forsøg usædvanlig høj (25 % mod omkring 8 % de tidligere år) dvs. 
vi opnåede færre observationer end forventet i 2007. Det var ikke som følge af indhusningen i 
klimastalden, da den oprindelige gruppe af tæver ude på farmen havde tilsvarende store pro-
blemer med golde tæver, sandsynligvis fordi en del ufrugtbare hanner blev anvendt ved par-
ringerne. Den gennemsnitlige kuldstørrelse for passive tæver var 6,6 (sd. 3.0) hvalpe (range 1 
– 10 hvalpe) mens den gennemsnitlige kuldstørrelse for aktive tæver var 8,1 (sd. 2.8) hvalpe 
(range 1 – 13 hvalpe). Denne forskel i kuldstørrelse kan ikke forklares ud fra de to gruppers 
aktivitetsniveau (P = 0.16), men det havde været rart med flere fødende mink i de to grupper, 
for dermed med større styrke at afgøre hvorvidt aktivitetsniveauet reelt ikke betyder noget for 
kuldstørrelsen ved fødsel. I et lignende forsøg med videoregistrering af fødsler hos farvetypen 
wild fandt Gade (2004) en gennemsnitlig kuldstørrelse på 9,5. Mink af farvetypen scanblack 
(anvendt i dette forsøg) er dog kendt for ikke at få nær så mange hvalpe som wildtypen 2004), 
hvilket dette resultat understøtter (gns. 7,5 hos førsteårstæver). 
 
Tidligere undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem tævens huldværdi og forskellige 
reproduktionsparametre, hvor tæver, der hverken var for tynde (mindste huldscore) eller for 
fede (maximale huldscore) havde de bedste reproduktionsresultater. Tæver i mellemhuld hav-
de kortere fødselsvarighed og mindre variation i fødselsinterval (Malmkvist, 2005). Jeppesen 
et al. (2004) fandt også, at stereotyperende tæver i gennemsnit har en lavere kropsvægt end 
ikke-stereotyperende tæver. Dette kan skyldes det øgede aktivitets-niveau hos de stereotype-
rende tæver. Hvis tæverne til dette forsøg var udvalgt tilfældigt dvs. blot efter at de var akti-
ve/passive og ikke også balanceret efter huldværdi, ville en signifikant forskel mellem grup-
perne muligvis kunne ses. Resultaterne ville i så fald ikke være blevet entydige, da det både 
kunne være en effekt af aktivitetsniveau og/eller huldværdi. Tæverne blev derfor udvalgt ud 
fra, at grupperne skulle være ens i huldværdi, så resultaterne primært kunne tilskrives aktivi-
tetsniveau. Til trods for denne balancering, fandt vi at jo mindre variation der var i tævens 
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huldværdi (målt hver uge 1 måned inden fødsel) desto større andel af de levende hvalpe dør 
fra dag 1 til dag 7 (P = 0,040).  
 
Dødeligheden havde en positiv sammenhæng med fødselsvarigheden. En lang fødselsvarig-
hed betød også at hvalpene gennemsnitsvægt dag 1 var lavere (P= 0,041), hvilket kan skyldes 
at en problematisk fødsel påvirker den maternelle adfærd og dermed hvalpens tidlige vækst 
negativt (Malmkvist et al., 2006). Lav hvalpevægt er tidligere vist at være korreleret negativt 
til hvalpedødeligheden ligesom vægten også er negativt korreleret til kuldstørrelse dvs. at sto-
re kuld giver små hvalpe (Gade, 2004; Malmkvist og Palme, 2007). For passive tæver tog 
fødslen i gennemsnit 5 t 11 min, mens det tog 9 t 13 min for de aktive tæver, men spredningen 
i fødselsvarigheden var så stor at man ikke kan sige at dette er forskelligt mellem passive og 
aktive tæver (P = 0,76). Tæverne fra de to grupper opholdt sig lige meget (ca. 90 % af tiden) 
inde i reden 24 timer efter fødslen af første hvalp (P = 0,90).  
 
Del 2 Analyse af hvalpevokalisering hos mink 
Enhver som har sin gang på en minkfarm i hvalpetiden kan næsten ikke undgå at blive fasci-
neret af de meget karakteristiske lyde de nyfødte men døve hvalpe udsender. I undersøgelsen 
udført i 2007 dokumenterede vi at minkhvalpe er i stand til producere ultralyd (dvs. frekven-
ser over den menneskelige høregrænse på 20.000 Hz = 20 kHz), når de fjernes fra deres 
mor/varme redekasse. Resultaterne viser at de 5 dage gamle minkhvalpe udsendte næsten 
kontinuerlige serier af multi-harmoniske ultralyds pulser. Pulserne havde energi mellem 5 og 
50.000 Hz, med mest energi mellem 2.5 og 34 kHz. Lydpulsernes gentagelseshastighed var 
høj med pulsvarigheder mellem 264 og 874 ms. Disse resultater adskiller sig meget fra de hid-
tidige resultater på mink og andre Mustela-arter, der alle har fokuseret på voksne individer. 
Andre arter har også ultralyds vokaliseringer, f.eks. rotter. Minkhvalpes vokalisering adskiller 
sig dog markant fra disse, idet de fleste ultralydsvokaliseringer fra gnaverunger er ret kortva-
rige (20-80 ms), mens de for minkhvalpe er relativt langvarige (gns. pulsvarighed 264-874 
ms).  
 
Vi fandt ingen effekter af hvalpens køn på vokaliseringen. Kuldstørrelsen kan muligvis påvir-
ke gentagelseshastigheden i lydpulser (lydpulser pr. sek) (P = 0,065), således at der var flere 
lydpulser pr. sek med stigende kuldstørrelse. Variationen i lydpulsernes varighed blev påvir-
ket af både farvetype (P = 0,023) og kuldstørrelse (P = 0,002). Palomino hvalpe havde en 
større variation i pulsvarigheden end hos de sorte hvalpe. Store kuld medførte nogle mere 
homogene vokaliseringer, målt som varigheden af de enkelte lydpulser.  
 
Hvalp-i-nød testen anvendes som et mål for maternel reaktivitet overfor egen hvalp, baseret 
på tævens naturlige henteadfærd. Lydmålingerne udførtes under denne test, der har en varig-
hed på maks. 240 sekunder, eller kortere når tæven henter hvalpen ind til reden. I selve hvalp-
i-nød testen fandt vi mod det forventede at hunhvalpe blev hentet hurtigere end hanhvalpe (P 
= 0,044). Desuden viste Palomino tæverne langt mindre henteadfærd end de sorte tæver (P = 
0,008). Vokaliserende hvalpe blev hentet tidligere end ikke-vokaliserende hvalpe (P =0.007). 
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Andre faktorer kan påvirke tævens reaktion overfor hvalp væk fra rede, f.eks. medfører et 
godt redemiljø at hvalp hurtigere hentes tilbage til redekassen (Malmkvist og Palme, 2007). I 
nærværende forsøg havde alle tæver ad libitum adgang til halm til redebygning. Hos gnavere 
har man ligeledes fundet at den maternelle henteadfærd påvirkes af vokalisering. Det har væ-
ret foreslået at ungen som placeres udenfor reden må ’kæmpe om opmærksomheden’ mod re-
sten af kuldet (Ehret, 2005). Vores resultat støtter delvist at denne hypotese også gælder hos 
mink, idet jo flere hvalpe i redekassen desto længere tog det tæven at forlade dem under 
hvalp-i-nød testen (P = 0,034). Derimod var ingen signifikant effekt af kuldstørrelse på latens-
tiden til at en hvalp blev hentet tilbage. 
 
Selvom hvalpevokaliseringen påvirkede tævens reaktion har vi endnu ikke (i de foreløbige re-
sultater med analyse af pulser gentagelseshastighed, gns. og s.d. i pulsvarighed) identificeret 
hvilke karakteristika af vokaliseringer som er mest vigtige, og som udløser den maternelle ad-
færd. Mod forventning fandt vi fundamentalt forskellige vokaliseringer mellem de to geneti-
ske linjer af mink, og videre forsøg må vise om dette kan forklare forskelle mellem farvety-
pers maternelle adfærd i praksis. Et naturligt næste skridt er at undersøge effekten af forskel-
lig høretærskel hos voksne minktæver, hvilket p.t. planlægges gennemført i laboratoriet i 
samarbejde med Syddansk Universitet. 
 
Del 3. Hvalpenes udvikling 
3a. Effekt af avl efter temperament på hvalpenes udvikling 
Resultaterne fra scanningsobservationer fra del 3a kan ses i tabel 1. Overordnet viste undersø-
gelsen at sanserne udvikles hurtigere hos hvalpe fra linjen avlet efter tillidsfuldhed. T-hvalpe 
begyndte at åbne øjnene tidligere (dag 21) end afkom fra den frygtsomme og fra produktions-
linjen af sorte mink. I en 30 år gammel undersøgelse blev det rapporteret at farmmink be-
gyndte at åbne øjnene 31 dage efter fødslen (Jonasen, 1987), hvilket er betydeligt senere end 
hos hvalpe fra linje avlet for tillidsfuldhed, men svarer til tidspunkt for øjeåbning hos frygt-
somme og produktionsmink i denne undersøgelse. Dette resultat falder godt i tråd med de ka-
rakteristiske ændringer man hos andre arter har observeret under domesticeringsprocessen 
(f.eks. hos sølvræv, Belayev et al., 1984). Ligeledes fandt vi tegn på tidligere udvikling af hø-
relse hos T-minkhvalpe. Her blev vi dog overrasket over hvor tidligt vi kunne måle tegn på 
reaktion i høretesten. Jonansen (1987) rapporterede at høresansen hos hvalpe udvikles om-
kring 35 dages alderen, og derfor begyndte vi at udføre høretesten fra dag 27. Dog viste det 
sig at dag 27 efter fødslen kunne 47,2 % af T-hvalpe, 27,3 % af K-hvalpe, og 11,5 % af F-
hvalpe allerede var i stand til at høre. Vi fandt ingen forskel i lugtetesten mellem linjer idet 
næsten 100 % reagerede, hvilket er i overensstemmelse med tidligere undersøgelse, hvor 
minkhvalpe reagerede på lugt (eddike) dag 1 efter fødslen. 
 
Ligeledes viste det sig at T-hvalpe var hurtigere til at vende sig fra bug til ryg og kunne klatre 
tidligere end frygtsomme/kontrol-hvalpe. Det tyder på at avl for tillidsfuldhed giver forbedret 
styrke/tidligere udviklet koordination mellem bevægelse af for og bagben, som kræves i disse 
tests. Ikke overraskende bruger T-hvalpe mere tid på undersøgende adfærd og leg i forhold til 
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de øvrige grupper af hvalpe. Flere tillidsfulde hvalpe var også hurtigere til at drikke fra drik-
keniplen, hvilket kan være en konsekvens af deres mere nysgerrige natur. Frygtsomme og 
produktionsminks sanse-motoriske udvikling var mere lig hinanden. Overordnet viser resulta-
terne at avl for tillidsfuld kan føre til en accelereret udvikling og mere undersøgende ad-
færd/leg hos minkhvalpe.  
 
3b. Effekt af fødslens varighed på hvalpenes udvikling 
Vi ønskede at undersøge om fødselsvarighed og kuldstørrelse havde effekt på hvalpenes ud-
vikling. Hypotesen var at de lange fødsler negativt kan påvirke hvalpene, grundet den højere 
risiko for at hvalpe bliver udsat for alvorlig iltmangel. En lang fødselsvarighed af kuldet be-
virkede at hvalpenes drikkeadfærd blev forsinket (P = 0,012), men ellers fandt vi ingen tyde-
lige effekter af kuldets fødselsvarighed eller antal hvalpe på den sansmæssige, motoriske og 
adfærdsmæssige udvikling. Dette er imidlertid foreløbige resultater, idet ikke alle data er en-
deligt statistisk behandlet. Tidligere undersøgelser har vist at tidsintervallet mellem hvalpe 
stiger fra første til sidste hvalp indenfor kuldet, og at fødsler med lang varighed og stor varia-
tion i intervaller mellem hvalpe er koblet til høj hvalpedødelighed hos mink (Malmkvist et al., 
2006). Hvalpe fra kuld med en meget variabel fødsel kan muligvis have en forringet motorik, 
da de brugte dobbelt så lang tid på at kunne fra ryg til mave i vendetest i forhold til hvalpe fra 
kuld med et mere jævnt fødselsforløb (P = 0,071). Fremtidige undersøgelser bør anvende in-
dividuel hvalpegenkendelse fra fødsel, hvilket vi ikke havde mulighed for af ressourcemæssi-
ge grunde. Dvs. vores resultater er baseret på kuldgennemsnit, som jo kan dække over store 
forskelle (f.eks. i hvor meget iltmangel hvalpene har været udsat for under fødslen). 
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Tabel 1. Forekomst af adfærd i scanningsobservationer af tillidsfulde (C), frygtsomme (F) og uselek-
terede produktions (U) mink hvalpe i alderen fra 28 til 154 dage. 

 

  
 

Preweaning: day 28-52 
 

 
Postweaning: day 63-154 

 

  Line 28 31 34 37 40 43 46 49 52 63 70 77 84 91 98 112 126 140 154 

Outside nest (%) C 14.3 0 42.9 57.1 85.7 100 85.7 100 71.4 100 100 100 100 100 100 100 94.4 100 100 

 F 0 0 16.7 33.3 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 73.3 80 100 100 100 100 100 93.3 93.3 100 

 U 10 15 15 50 65 90 80 85 85 100 78.9 100 100 100 98.1 100 96.2 94.2 90.4 

Inside tube (%) C 0 0 0 14.3 14.3 0 0 57.1 28.6 66.7 88.9 83.3 77.8 94.4 77.8 94.4 94.4 83.3 72.2 

 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 73.3 100 46.7 80 93.3 66.7 66.7 80 93.3 

 U 0 0 0 0 0 0 0 15 15 44.2 61.5 67.3 84.6 90.4 73.1 75 59.6 65.4 71.2 

Saliva licking (%) C 0 0 57.4 28.6 42.9 42.9 28.6 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 F 0 0 16.7 16.7 33.3 33.3 0 0 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 U 0 10 5 40 35 25 15 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eating (%) C 0 0 71.4 42.9 42.9 42.9 57.1 28.6 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 F 0 0 0 33.3 33.3 33.3 16.7 33.3 16.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 U 0 5 15 35 30 40 35 25 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Drinking (%) C 0 0 0 0 0 57.1 0 71.4 14.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 F 0 0 0 0 0 0 16.7 0 16.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 U 0 0 0 0 10 10 10 0 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Walking (%) C 0 0 42.9 42.9 85.7 100 71.4 57.1 28.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 F 0 0 0 16.7 50 50 50 16.7 16.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 U 0 0 5 30 35 60 70 40 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Running (%) C 0 0 0 0 14.3 0 14.3 42.9 28.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 F 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 U 0 0 0 0 0 10 0 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Social play (%) C 0 0 0 0 42.9 57.1 71.4 71.4 14.3 72.2 50 66.7 44.4 77.8 38.9 77.8 50 72.2 16.7 

 F 0 0 0 16.7 16.7 16.7 16.7 0 16.7 6.7 13.3 46.7 13.3 60 73.3 53.3 40 20 33.3 

 U 0 0 5 0 10 25 25 35 25 15.4 34.6 15.4 73.1 67.3 32.7 38.5 32.7 25 32.7 
Duration of social 
play (s) C 0 0 0 0 50.3 20.3 21.6 14.2 82 23.1 17.4 16.5 22.4 28.3 19.4 41.1 17 47.6 34 

 F 0 0 0 2 2 6 4 0 8 4 10.5 24.4 44 13.6 38.2 49.3 15.8 35.7 26.2 

 U 0 0 23 0 47 7 20.6 34.9 17.8 15 29.7 37.5 23.4 28 41.4 30.5 37.4 29.4 30.3 

Object play (%) C 0 0 0 0 42.9 57.1 28.6 57.1 28.6 33.3 22.2 44.4 33.3 61.1 44.4 44.4 38.9 33.3 22.2 

 F 0 0 0 0 16.7 0 16.7 0 0 6.7 0 26.7 13.3 33.3 46.7 53.3 20 26.7 6.7 

 U 0 0 0 5 0 10 15 5 0 13.5 25 15.4 42.3 42.3 40.4 36.5 25 32.7 21.2 
Duration of object 
play (s) C 0 0 0 0 2.7 5.8 5.5 10 77.5 29.5 14 35.1 14.7 15.6 26.3 30.1 26.7 19.8 10.5 

 F 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0 19.5 26.5 7.8 12.9 18.1 13 8.5 7 

 U 0 0 0 8 0 3 3.3 2 0 27.1 22.5 24.6 27.9 14.1 18.5 15.4 22 17.7 22.2 

Aggression (%) C 0 0 0 0 0 0 14.3 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 6.7 

 U 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5.8 0 0 3.9 3.9 44.5 

Screaming (%) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 F 0 0 0 0 0 0 16.7 0 0 33.3 6.7 13.3 0 6.7 6.7 6.7 6.7 0 0 

 U 0 0 0 0 0 5 5 0 5 9.6 1.9 1.9 0 3.9 0 0 0 0 0 

Stereotypy (%) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 5.6 

 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 20 

 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 5.8 

Neck-biting (%) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 5.6 0 
(mating play behav-
iour)  F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 0 33.3 

  U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 1.9 3.9 15.4 



 87

Lav hvalpeoverlevelse – konsekvens ved avl for høj vægt 

Bente Krogh Hansen & Peer Berg 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring 
Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
Tlf.: + 45 8999 1337 
E-mail: bentek.hansen@agrsci.dk  
 
 
Sammendrag 
 
Det er fundet en ugunstig genetisk sammenhæng mellem tævers kropsvægt i oktober over til 
kuldstørrelsen og procent overlevende hvalpe i den efterfølgende produktionsperiode.  
Det betyder, at hvis man forsat selekterer for kropsvægt og fodrer på samme måde, vil kuld-
størrelsen gradvis reduceres. 
Resultatet er fundet på 1357 kuld efter sorte førsteårstæver med 8576 hvalpe i perioden fra 
1997 til 2001 fra projektet ’Selektion for tidlig hvalpevækst under hensyn til tævens velfærd’. 
Der er anvendt en fleregenskabsmodel til analyserne, hvor der er taget hensyn til effekt af 
produktions år og selektionslinie. 
 
 
Abstract 
 
An unfavourable genetic correlation was found between female kit October body weight and 
litter size and percent survived kits in her litter in the following production period. This means 
that if we continue to select for high body weight and feed the animals in the same way, then 
the litter size will decrease. 
The analyses include records from 1357 litters from black yearling females with 8576 kits in 
the period from 1997 to 2001 from the project “Selection for kit growth taking welfare of the 
dam into account”. Bivariate animal models are used including effect of production year and 
selection line. 
   
 
Indledning 
 
Kuldstørrelsen har ligget omkring 5.3 hvalpe pr. parret tæve gennem de sidste 10 år (Clausen 
1996, Østergaard 2006). Goldprocenten, derimod, er steget fra et gennemsnit på 7,4% (Clau-
sen 1996) til 9,4% (Østergaard 2006).  
 
I samme tidsrum er skindlængden øget kraftigt. Andel hanskind i den længste kategori, altså 
gruppe 00 og større (dvs. længere end 83 cm) er steget fra 24% i år 1998/99 (Pelsdyravlerfor-
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ening/ Copenhagen Fur Center Beretning 2002/2003) til 78% i år 2005/06 (Pelsdyreravlerfo-
rening/ Kopenhagen Fur Beretning 2005/2006). Også hos tæverne er skindlængden øget. An-
del tæver i str. 2 og større (dvs. længere end 65 cm) er steget fra 44% i 1998/99 til 89% i 
2005/06.   
Data fra praksis viser også en stigning i kropsvægten. Vægte fra Fyn og SydJyllands Pelsdyr-
avlerforenings avlsdatabank, fra perioden 1994 til 1999 viser en gennemsnit årlig stigning på 
60 g for hanhvalpe og 30 g for tævehvalpe Sønderup (1999).  
Årsagen til denne generelle stigning er, at skindlængden har været mest betydende for skind-
prisen (Clausen 2003) og da skindlængde og dyrenes kropsvægt er sammenhængende (Lohi & 
Hansen 1989, Hansen et al. 1992, Børsting 1992), så har kropsvægten været prioriteret meget 
højt i avlsmålet i en årrække. 
 
Genetisk sammenhæng mellem egenskaber beskrives oftest med den genetiske korrelation. En 
sammenhæng skyldes at en del af de gener, der påvirker den ene egenskab også påvirker den 
anden egenskab. Sammenhængen kan være positiv så gener med effekt på begge egenskaber 
ændrer begge egenskaber i samme retning, eller negativ så gener med effekt på begge egen-
skaber ændrer egenskaberne i modsat retning.  
Ud fra et produktionsmæssigt synspunkt taler man ofte om en gunstig eller ugunstig sammen-
hæng afhængig af avlsmålet for den enkelte egenskab.  
 
Tidligere undersøgelser viser, at der er en ugunstig genetisk sammenhæng mellem kropsvægt 
og hvalperesultat. Tævehvalpe valgt efter høj kropsvægt sidst i september havde færre overle-
vende hvalpe i de første 3 uger (Lagerkvist et al.1993).  
Spørgsmålet er om samme ugunstige sammenhæng findes, når vi vejer dyrene på et senere 
tidspunkt. Målet er derfor at beregne den genetiske sammenhæng mellem tævehvalpenes 
kropsvægt i oktober og kuldstørrelse og se om sammenhængen er gunstig eller ugunstig.  
 
 
Materiale og Metoder 
 
Undersøgelsen er lavet på førsteårstæver fra pelsdyrforsøgsfarm Syd. I alt indgik resultater fra 
1357 scanblack kuld med 8576 hvalpe i perioden fra 1997 til 2001 fra projektet ”Selektion for 
tidlig hvalpevækst under hensyn til tævens velfærd”. En fleregenskabs animal model er an-
vendt til at beregne den genetiske sammenhæng, det betyder at al information fra alle slægt-
ninge indgår. Der er taget højde for effekt af år og selektionslinie. 
Undersøgte egenskaber er: hvalpes kropsvægt i oktober, kuldstørrelse og procent levende 
hvalpe i kuldet i det første døgn og hhv. 7, 28 og 43 (fravænning) dage efter fødsel, samt i ok-
tober. 
Alle dyr er almindeligt farmfodret og opdelt i tre linier, der er selekteret for hhv. tævens evne 
til at betinge høj hvalpevækst ved 4 uger, hvalpens egen evne til at have høj vægt ved 4 uger 
eller kuldstørrelse ved 43 dage (Hansen et al. 2001). 
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Resultater 
 
I undersøgelsen fødtes i gennemsnit 5.7 hvalpe pr kuld, fra fødsel til fravænning mistedes ca.1 
hvalp per kuld og yderligere 0.3 hvalp mistedes fra fravænning til oktober. Ca. 90% af fødte 
hvalpe var levendefødte. Hvalpe fundet døde ved første tælling er defineret dødfødte, også 
skønt de kan have trukket vejret. I oktober levede ca. 75% af de levendefødte hvalpe. 
Arvbarheden for kuldstørrelse er generelt lav (tabel 1), medens arvbarheden for procent over-
levende hvalpe i et kuld er højere (tabel 2). 
 
Tabel 1. Gennemsnitlig kuldstørrelse på forskelligt tidspunkt gennem vækstsæsonen, 
antal tæver og egenskabens arvbarhed  

 
Egenskab 

Antal 
tæver 

 
Gennemsnit ± s.d. 

 
2h ±s.e. 

Kuldstørrelse 
Totalt fødte 

 
1357 

 
6.32±2.34 

 
0.03±0.03 

Levende fødte 1357 5.72±2.36 0.09±0.041
 

Ved 7 dage 1313 5.38±2.22 0.06±0.036 
Ved 28 dage 1343 5.07±2.36 0.065±0.036 
Ved fravænning 1343 4.67±2.34 0.049±0.034 
Oktober 1343 4.33±2.30 0.072±0.037 

1)Fed skrift betyder at resultatet er signifikant 
 
 
Tabel 2. Gennemsnitlig procent overlevende i et kuld på forskelligt tidspunkt gennem 
vækstsæsonen, antal tæver og egenskabens arvbarhed.  

 
Egenskab 

Antal 
tæver 

 
Gennemsnit ± s.d. 

 
2h ±s.e. 

Procent levendefødte 1357 90±18 0.20±0.06 
% overlevende af levende fødte  
Ved dag 7 

 
1329 

 
92±17 

 
0.11±0.05 

Ved dag 28 1357 87±24 0.10±0.05 
Ved fravænning 1343 81±28 0.11±0.05 
I oktober 1357 75±30 0.12±0.05 
Tævehvalpens kropsvægt i oktober 1357 1207±139 0.67±0.05 

1)Fed skrift betyder at resultatet er signifikant 
 
Tævehvalpenes kropsvægt i oktober var i gennemsnit 1207 g (tabel 2). 
Vi fandt en ugunstig genetisk sammenhæng mellem tævehvalpens kropsvægt og kuldstørrelse 
talt på forskellig tidspunkt i den efterfølgende vækstsæson (tabel 3). Det betyder, at ved selek-
tion for øget kropsvægt, får vi også tæver som er genetisk disponeret for at få færre hvalpe i 
kuldet. 
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Der var også en ugunstig sammenhæng mellem tævehvalpenes kropsvægt og procent overle-
vende i kuldet (tabel 4). Det forstærker billedet endnu mere, ved at selektere tæver med høj 
kropsvægt, får vi samtidig tæver, som mangler evnerne til at få hvalpene til at overleve. 
 
Tabel 3. Genetisk sammenhæng mellem tævehvalpes kropsvægt i oktober og kuldstør-
relse i den efterfølgende laktationsperiode. 
 
Tidspunkt for talt kuldstørrelse 

Sammenhæng til tævens kropsvægt som 
hvalp i oktober 

Totalt (dødfødte+levendefødte) -0.09±0.31
 

Levende fødte -0.27±0.18 
Ved 7 dage -0.47±0.21

 

28 dage -0.57±0.20 
43 dage - fravænning  -0.66±0.25 
Oktober -0.51±0.19 

1)Fed skrift betyder at resultatet er signifikant 
 
 
Tabel 4. Genetisk sammenhæng mellem tævehvalpes kropsvægt i oktober og procent 
overlevende hvalpe i den efterfølgende laktationsperiode. 
Procent overlevende i kuldet Sammenhæng til tævens kropsvægt som 

hvalp i oktober 
Levende fødte -0.34±0.13 
Ved 7 dage -0.34±0.16 
28 dage -0.48±0.16 
43 dage - fravænning  -0.43±0.17 
Oktober -0.38±0.15 

1)Fed skrift betyder at resultatet er signifikant 
 
 
Hvordan passer resultaterne med hvad andre har fundet? 
 
Sammenhæng mellem kropsvægt og kuldstørrelse 
De vigtigste resultater var, at vi fandt ugunstige genetiske sammenhænge både mellem krops-
vægt og kuldstørrelse og mellem kropsvægt og procent overlevende i kuldet. Tidligere resul-
tater af Lagerkvist et al. 1993 bekræfter, at hvis vi fortsat selekterer for kropsvægt og fortsat 
fodrer efter ædelyst indtil pelsning, så får vi lavere kuldstørrelse og andel overlevende hvalpe.  
 
Linie 74, hvor dyrene blev selekteret for maksimal indeks for kropsvægt med et minimums 
indeks for kuldstørrelse. Projektet på Foulum ‘Store mink – store udfordringer - selektion for 
store dyr uden uønskede følgevirkninger’ viser at kuldstørrelsen reduceres ved selektion for 
maksimal kropsvægt ved livdyrvurdering (tabel 5). 
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Tabel 5. Kuldstørrelse ved anden tælling i linie 74, som er fodret efter ædelyst og selek-
teret efter maksimal indeks for kropsvægt ved livdyrvurdering og et kuldindeks på 
100.  
År Gennemsnitlig kuldstørrelse talt 11-21 dage efter fødsel ± s.e. 
2003 5.96±0.35 
2004 5.93±0.34 
2005 4.82±0.35 
2006 4.70±0.33 

 
Det skal pointeres, at hvis fodringen ændres efter selektionen, så ved vi ikke hvordan resulta-
tet bliver. 
 
Den ugunstige sammenhæng mellem kropsvægt og reproduktionsresultater er ikke kun et re-
sultat tilknyttet mink. Ræveproducenterne har samme problem med en jævn faldende kuld-
størrelse. Ræve er ligesom mink selekteret efter stor størrelse og avlsdyrene fodres efter æde-
lyst indtil pelsningen af lavere rangerende dyr er overstået (Koskinen et al. 2007, Peura et al. 
2007).   
 
Huld 
Spørgsmålet er, hvad der er årsag til den negative sammenhæng: er det vægten, fedningsgra-
den eller noget helt andet. Vi mangler grundlæggende viden om hvordan krops-
vægt/fedningsgrad påvirker reproduktionen hos mink. Hvilke fysiologiske mekanismer påvir-
kes og på hvilken måde påvirkes de? Og kan man ændre disse ved selektion? 
 
Minks kropsvægt afhænger af en kombination af kropslængde og fedningsgrad. To mink med 
samme vægt kan være vidt forskellige, den ene kan være lang og tynd, medens den anden kan 
være kort og tyk. Skønt minkens kropslængde ikke er let at måle, har vi målt den i en tidligere 
undersøgelse, i juli, september og december. Da fandt vi, at kropslængden ikke øgedes meget 
fra september til december (Hansen, 1997). Dette er i tråd med andres resultater (Reiten, 
1978, Lohi & Hansen 1989, Hansen et al. 1992).  
 
Når kropslængden er færdigudviklet begynder minken at lægge fedt på kroppen (Charlet-Lery 
et al. 1980, Enggaard-Hansen et al. 1981). Det betyder, at avlsdyr, der udelukkende er valgt 
efter kropsvægten ved livdyrvurdering også er federe (Clausen 2005), især hvis de er fodret 
efter ædelyst.  
 
I undersøgelsen fra pelsfarm Syd har vi ikke set på tævernes fedningsgrad, men minkene er 
farmfodret indtil pelsning. Det betyder at i oktober er dyrene i begyndende ”pelsningshuld”. 
Derfor kan resultaterne og sammenhængene udmærket overføres til praksis. 
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Tævens vægt fra parring til hvalpning 
Bækgaard et al. (2007) fandt, at det er vigtigt at tæverne øger kropsvægten fra marts til april 
ellers mistes der hvalpe. Årsagen kan være at i denne periode udvikles tævernes yver (Møller 
1996). Dette støttes af Hansen & Berg (2002), der fandt en gunstig genetisk sammenhæng 
mellem tæver, der havde en tilvækst fra parring til en uge efter hvalpning, over til tævens ev-
ne til at betinge tidlig vækst hos hvalpene – altså tæver, der tager jævnt på denne periode er 
klar til at producere mælk til hvalpene.  
 
Omkring hvalpning betyder tævens kropsvægt også noget. Tæver som vejer 100 g ekstra 1 
uge efter hvalpning har 0.9 pct færre levende fødte hvalpe (Hansen & Berg, 2007). Det er 
samstemmende med Malmkvist et al. (2005) og Bækgaard et al. (2007), som fandt at fede tæ-
ver havde en lavere kuldstørrelse.  
 
Kuldstørrelse kan øges ved selektion 
Tidligere undersøgelser har vist, at kuldstørrelse er arvelig. Både når kuldet er talt ved fødsel 
(Einarsson 1987), men også når hvalpene er talt ved 3 uger (Lagerkvist at al. 1993). Arvbar-
heden for kuldstørrelse er lav og den varierer mellem farme (Hansen & Berg 1999), men det 
betyder ikke, at man skal undlade prioritere den i sit avlsarbejde. Begge tidligere undersøgel-
ser havde en stigning i kuldstørrelse både ved fødsel (Einarsson 1987) og ved 3 uger (Lager-
kvist et al.1993). Lagerkvist et al. (1993) dokumenterede en avlsmæssig fremgang på 0.18 
hvalp/kuld/generation. Det betyder, at det ER muligt at øge kuldstørrelsen ved selektion. 
Børsting (1992) har vist at kuldstørrelsen ved fravænning er større, hvis tæverne vælges pga. 
kuldindeks frem for egen enkelt præstation. 
 
I svineproduktionen har man med stor succes øget kuldstørrelsen ved at avle efter antal små-
grise. Det genetiske niveau er hævet med 3-4 grise siden kuldstørrelse blev en del af avlsmålet 
i 1992. I dag avler man i svineproduktionen efter kuldstørrelsen på 5. dagen, dvs. en kombina-
tion af antal fødte og antal overlevende smågrise indtil dag 5 efter faring (Vernersen 2007). 
Kuldstørrelsen er vægtet meget (61%) højt i det samlede avlsindeks for hundyr racerne (Ver-
nersen 2007).  
 
 
Konklusion 
 
• Kuldstørrelse er arvelig om end arvbarheden er lav. 
• Procent overlevende af et kuld har også en genetisk komponent. 
• Kropsvægten er arvelig med en middelhøj arvbarhed. 
• Der er fundet ugunstige genetisk sammenhæng mellem høj oktobervægt og kuldstørrelse 

og mellem høj oktobervægt og procent overlevende i kuldet. 
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