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Indledning
Bidmærker kan registreres som mørke pletter på lædersiden af minkskind efter pelsning (foto 1). Det antages, at hårsækkene ødelægges ved bid og at bidmærkerne opstår
som ”pletter” af melaninkorn fra de ødelagte hårsække. Bidmærker tages som udtryk for aggressionsniveauet hos mink holdt parvis eller i grupper. Der er imidlertid tvivl om,
hvorvidt bidmærker afspejler aggression eller de blot afspejler en forsinket modning af vinterpelsen uden relation til aggressionsniveauet mellem mink.

Formålet har været at besvare følgende spørgsmål:
1) Kan kunstige bid genfindes som bidmærker efter pelsning?
2) Er bidmærker kun genkendelige, hvis biddene påføres mens vinterpelsen vokser?
3) Er bidmærkerne lettere at genkende hos mørke mink end hos lyse mink?
4) Øges antallet af bidmærker jo længere tid mink holdes i grupper?

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

Konklusion
Kunstigt påførte bid kan genfindes som bidmærker på lædersiden af brune mink ved pelsning, hvis de er påført mens vinterpelsen modnes dvs. efter efterårsjævndøgn (uge
39). I denne periode øges forekomsten af bidmærker jo længere tid de holdes i grupper. Der kan ikke registreres bidmærker på hvide mink fordi hvide mink har hvide
melaninkorn, der modsat mørke melaninkorn ikke kan erkendes på skindets hvide læderside. Bidmærker afspejler niveauet af aggression hos mink og er dermed en pålidelig
og gyldig velfærdsindikator hos mink.

Materiale og metode
Tyve brune og 20 hvide mink, indhuset enkeltvis, blev bedøvet (foto 2) og påført kunstige bid med en ”bidemaskine” (foto 3) i efteråret uge 38, 40, 42, 44 og 46. Bid med spids
tand og 1, 2 og 3 bars tryk samt bid med bred tand og 2 og 3 bars tryk blev benyttet. Kun 3 bars tryk med spids tand penetrerede skindet. Ved pelsning registrerede vi om de
kunstige bid kunne genfindes som bidmærker på lædersiden af skindet.
For at undersøge hvornår mink påfører hinanden bidmærker blev 120 brune mink indhuset i grupper på 4 mink i klatrebure. Gruppeminkene blev successivt flyttet til enkeltvis
indhusning i uge 38, 40, 42, 44 og 46 for at forhindre yderligere bid. Ved pelsning registrerede vi antallet af bidmærker hos mink i de successivt opløste grupper.

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

Foto 2. Bedøvelsesvæsker Foto 4. TrykmålerFoto 3. Bid-/trykmærkning
af mink
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Kunstige bid kunne genfindes som bidmærker på brune mink. Antallet af genfundne bidmærker på brune 
mink var reduceret, når biddene var påført tidligt (uge 38) og efter at vinterpelsen var modnet (uge 46).
Bid påført i uge 46 kunne kun erkendes som røde mærker på brune mink.

Bid påført på hvide mink kunne, uanset tidspunktet de blev påført, ikke erkendes som bidmærker men 
kun som røde mærker. 

Procent genfundne kunstige bidmærker

Røde mærker på lædersiden 
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Antal bidmærker hos brune gruppemink flyttet 
enkeltvis i uge 38, 40, 42 , 44 og 46 Jo længere tid mink holdes i grupper, jo flere bidmærker har de.

I alt udgik 20 mink af forsøget pga. sygdom, bidskader eller død, alle mink der 
havde været holdt i grupper. 

Inden efterårsjævndøgn udgik 1 ud af 6  mink pga. bidskader. Efter 
efterårsjævndøgn udgik 10 ud af 14 mink pga. bidskader. 
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Sorte bidmærker på lædersiden
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Forskellige bogstaver (A, B, C) angiver statistisk forskel (P < 0.0001)


