
Kære havnegæst…
Den amerikanske mink er et problem i mange
danske havne
I mange havne er mink bevidst blevet sat ud som led i rotte-
bekæmpelse. Der er dog ikke noget, der tyder på, at rotte-
bestanden som følge af minkens tilstedeværelse i havnen,
er blevet mindsket.

Minken kan til gengæld volde meget skade i en havn,
selvom den ser sød ud, og virker forholdsvis tam. Den kan
tage måger der sover på stenmolen, jage katte væk eller
hoppe op på bordene, hvor folk spiser.

Mange fiskere har haft uanmeldt besøg af mink. Den hop-
per ombord på bådene som blind passager, hvor den kan
ødelægge fiskegarn, slæbe garn i maskineriet, stjæle fisk
eller bygge rede.

På mange af Skov- og Naturstyrelsens arealer bliver der
sat fælder op og holdt øje med minkens færden. Da Styrel-
sen ikke har adgang til alle arealer, hvor minken forekom-
mer, kan du hjælpe os med at indsamle informationer om
minkens tilstedeværelse.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis du ser mink i havnen, kan du f.eks. tage kontakt til den
lokale havnefoged og høre, om havnen allerede foretager
minkbekæmpelse. Du kan også kontakte Skov- og Natur-
styrelsen, eventuelt gennem det nærmeste statsskovdistrikt
og anmelde dine observationer. På den måde kan vi få et
overblik over, hvor minken færdes og hvor stor bestanden
er i den danske natur.

Hvordan ser minken ud?
Mink avles på farme i forskellige farver, men i naturen har
den oftest en mørk chokoladebrun pels med små lyse teg-
ninger på underlæben og halsen. Minken kan forveksles
med ilderen, men kan let skelnes fra denne ved ilderens
karakteristiske maske i ansigtet.

Minken er meget territorial. Det vil sige, at den det meste
af året færdes alene, undtagen i parringstiden, hvor han-
og hunminkens territorium overlapper.

Hvorfor bekæmpe mink?
Den amerikanske mink (Mustela vision) er ikke naturligt
hjemmehørende i Danmark. Den blev i 1930erne indført til
Europa og Danmark fra Nordamerika med henblik på pels-
avl. Siden er mange dels undsluppet fra farme, dels bevidst
blevet udsat i naturen.

Invasiv art
Minken er en såkaldt invasiv art. Det vil sige en art, der
bevidst eller ubevist er blevet introduceret og nu klarer sig
så godt, at de udgør en væsentlig trussel mod andre dyr i
den danske natur. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen i sam-
arbejde med Danmarks Jægerforbund igangsat et større
minkbekæmpelses-projekt.

Problemer med minken
Det er ikke tilladt at udsætte mink i naturen, men det er
alligevel sket, og mange af dem trives nu så fint, at de har
etableret vildtlevende bestande. Over det meste af Europa
udgør mink i dag en trussel i naturen.

I Danmark er mink en væsentlig trussel mod mange arter
af ynglende fugle og små pattedyr. Minken jager rugende
fugle væk, hvorefter æggene ædes, og fugleungerne bli-
ver trukket ned under vandet, druknes og fortæres. Minken
kan hurtigt udrette store skader på vandfuglebestanden i
de områder, hvor den færdes.

Hvor ser jeg mink?
Minken lever både ved ferskvands- og saltvandsområder.
Den foretrækker vandløb, søer og moser med en frodig be-
voksning på bredderne og lavvandede fjordområder.
Havneområder er et yndet opholdssted for minken fordi
den nemt kan finde føde – og hurtigt sprede sig til andre
områder.

Minken og andre mårdyr
Minken er i familie med grævling, skovmår, husmår, ilder,
lækat, brud og odder.

Til forskel fra ilderen er minken mere “vandgående”, hur-
tigere i bevægelserne og langt mere aggressiv i sin jagt-
form. Det betyder at de ynglefugle og pattedyr, der holder til
i vådområderne, udsættes for en trussel, som ikke tidligere
har været tilstede i Danmark, og som de der-for ikke er
forberedte på.

Projektet
Formål
Projektet skal belyse hvorledes man kan komme minken
effektivt til livs blandt andet ved hjælp af fældefangst og
hjælp fra særligt interesserede frivillige. Det er nok ikke
muligt at udrydde den helt, men dog at få bestanden så
tilpas meget ned, at skaderne af dens aktiviteter mindskes
drastisk. Projektet danner baggrund for tilblivelsen af en
national handlingsplan for bekæmpelse af mink.

Mink fanget i trådfælde.

Aktiviteter
Der er udpeget fire pilotområder rundt om i landet; Ring-
købing Fjord, Vejlerne, Læsø og på Bornholm, hvor der
sker der en særlig indsats for at indsamle viden om be-
kæmpelse af mink.

På statsskovdistrikterne er der desuden igangsat for-
søg med bekæmpelse i samarbejde med de lokale jagt-
foreninger, hvor der fanges mink i fælder.

I de danske havne gennemføres der en større indsats i
løbet af 2007 og 2008 for at få hjælp til aktiv bekæmpelse
og kortlægning af minkens færden.

Samarbejdspartnere
Projektet støttes aktivt af: Dyrenes Beskyttelse, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening,
Dansk Pelsdyravlerforening, Fødevarestyrelsen, Zoologisk
Museum og Danmarks Miljøundersøgelser.



Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk F
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Vil du vide mere?
For at få yderligere information om projektet og minkbekæm-
pelse kan du klikke ind på www.minkbekaempelse.dk eller
tage kontakt til Skov- og Naturstyrelsen, Naturområdet:
natur@sns.dk, telefon: 3947 2210, eller via dit lokale stats-
skovdistrikt.

Du kan på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside finde en
oversigt over statsskovdistrikterne: www.skovognatur.dk


