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Indledning

Lovgivningen tillader, at unge mink bliver indhuset i grupper (Foto 1) indtil kønsmodning/pelsning. Gruppeindhusning fremstår som en modsætning til

minkens naturlige solitære levevis i territorier, der forsvares over for artsfæller af samme køn. Adskillige undersøgelser har vist, at antallet af mink med

bidmærker er større, når mink holdes i grupper, end når de holdes parvis (en han + en tæve). Derudover er der flere bidmærker på mink med sår end hos

mink uden sår, og tæver har flere bidmærker end hanner, hvilket indikerer, at bidmærker skyldes sociale interaktioner mellem mink. Imidlertid er der rejst

tvivl om, hvorvidt de registrerede mærker afspejler aggression. Primært fordi en undersøgelse ikke har kunnet påvise arvæv eller andre spor efter

penetrering af huden og derfor har konkluderet, at ”bidmærkerne” ikke er bidmærker men skyldes en forsinket modning af vinterpelsen. På foto 2 er vist et

umodent skind, hvor hårfolliklerne stadig er synlige fra lædersiden, og på foto 3 er vist de mørke mærker i skindet, der betegnes bidmærker.

Formål med projektet:

1) Kan eksperimentel penetrering af og/eller trykskader på skindet forårsage de observerede mørke pletter på skindets læderside?

2) På hvilket stadie i pelsskiftet om efteråret kan bidskader/trykninger give anledning til bidmærker?

3) Er synligheden af bidmærker forskellig hos lyse og mørke mink?

4) Kan forekomsten af bidmærker relateres til aggression i forbindelse med dannelse af rangorden i august-september eller den begyndende kønsmodning

i oktober-november?

5) Er der en sammenhæng mellem bidmærker og forekomst af stereotypi og frygtsom adfærd?

Identical sets of welfare criteria - two different data sources – how do they relate? 

Definition af bidmærker

Bidmærker erkendes som mørke pletter på lædersiden af skindet (Foto 3-6), og kan derfor først identificeres ved pelsning. Foto 7 viser et skind uden

bidmærker. Det antages, at bidmærker opstår ved ødelæggelse af hårsækkene under vækst af vinterpelsen, men ikke nødvendigvis ved at biddet

gennemtrænger huden. Denne hypotese testes i projektet.

Bidmærker som velfærdsindikator

Antallet af bidmærker er benyttet som et kvantitativt mål for dyrets erfarede aggression og dermed velfærd. Bidmærker er et mere ”følsomt” mål for

aggression end bidsår, der relativt sjældent opstår som følge af aggression. Antagelsen om bidmærker som indikation på nedsat velfærd udgør den

væsentligste kritik af gruppeindhusning som produktionsform.

Foto 1. Gruppeindhusning i etagebure
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Foto 5. Bidmærker i nakke, på krop og ved halerod

Foto 7. Minkskind uden bidmærker


