
Bekæmpelse  
af mink
– en invasisiv art  
i Danmark

 

Der findes ikke et samlet overblik over hvor der er mink  
i Danmark. Hjælp os med at indsamle informationer  
om minkens tilstedeværelse ved at indberette mink på 
Arter.dk

Har du lyst til at hjælpe med bekæmpelsen af mink i dit 
nærområde, er du velkommen til at rette henvendelse  
til en af Naturstyrelsens lokale enheder eller til kontakt-
personer for regulering i jægerrådet i din kommune.

Udover at regulere mink, er der mulighed for i særligt 
prioriterede områder at låne fælder. Du kan også 
indberette dine observationer af mink i dit lokalområde. 
På den måde kan dit kendskab til de vilde mink sikre en 
effektiv bekæmpelse i lokalområdet og indgå i fastlæg-
gelsen af bestandens størrelse i den danske natur. 

Du kan også indgå i et lokalt korps, som har ansvaret  
for at opsætte og tilse fælder. Der er mulighed for at 
deltage på kurser i håndtering og opsætning af fælder, 
samt udlån af udstyr der skal bruges til fangst af mink. 
Der anvendes fælder, som enten dræber minken 
øjeblikkeligt eller sender en sms-alarm, når et dyr er  
gået i fælden. En opgave, man kan løse i fællesskab  
med andre naturinteresserede.
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Hvad kan du gøre?

For at få yderligere information om minkbekæmpelse 
er der flere muligheder.

Du kan klikke ind på Miljøstyrelsens 
hjemmeside.  
https://mst.dk/natur-vand/natur/
national-naturbeskyttelse/invasive- 
arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/ 
bekaempelse/bekaempelse-mink/

Du kan kontakte Naturstyrelsen. Der  
ligger en oversigt over Naturstyrelsens 
lokale enheder, der kan hjælpe dig med  
at komme i gang.
https://naturstyrelsen.dk/lokale- 
enheder/

Kontaktpersoner for regulering i jæger- 
rådene kan vejlede dig i det praktiske 
arbejde.
https://www.jaegerforbundet.dk/
om-dj/kontakt/#jaegerraad

Vil du vide mere?



Den amerikanske mink (Neovison vison) er invasiv  
i den danske natur. Det vil sige, at det er en art, der 
bevidst eller tilfældigt er blevet indført i den danske  
natur, og nu klarer sig så godt, at den udgør en  
væsentlig trussel mod de hjemmehørende arter. 

Det er forbudt at sætte mink ud i det fri. De mink, der 
opholder sig i naturen, trives så fint, at de har etableret 
vildtlevende bestande. 

De udgør bl.a. en trussel mod hjemmehørende arter  
i sårbare naturområder og er en væsentlig trussel mod 
mange arter af ynglende jordrugende fugle og små 
pattedyr. Mink jager jordrugende fugle væk, æder 
æggene og trækker fugleungerne ned under vandet,  
så de drukner, hvorefter den fortærer dem. Mink  
forårsager store skader på fuglebestande i de områder, 
hvor den færdes. Mink kan også volde skade på privates 
hold af høns eller kaniner, og mange boligejere har  
også haft den som ubuden gæst i fiskedammen. 

I mange havne blev mink bevidst sat ud som led i 
rottebekæmpelse. Der er dog ikke nogen dokumentation 
for, at mink kan bekæmpe rotter effektivt i havneområdet. 

Mink kan til gengæld volde megen skade i havnen.  
Den kan tage måger, der sover på molen, eller hoppe  
op på bordene, hvor folk spiser. Mange fiskere har haft 
uanmeldt besøg af mink ombord på bådene som blind 
passager, hvor den kan ødelægge fiskegarn, slæbe garn  
i maskineriet, stjæle fisk eller bygge rede. Også lystbåde 
er et yndet opholdssted for mink, hvor de balancerer ud 
på fortøjningerne, bygger rede i lystbåden og har toilet  
i hynderne.

Mink er i familie med grævling, skovmår, husmår, ilder, 
lækat, brud og odder. Mink foretrækker levesteder tæt 
ved vand, er hurtig i bevægelserne og meget adræt,  
og meget aggressiv i sin jagtform. 

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  
derfor ikke har tilpasset sig til.

Ilder Mink Husmår

Mink og andre mårdyr
Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2020 forvaltningsplan for 
mink, mårhund og vaskebjørn. Med hensyn til bekæm-
pelsen af mink er hovedelementerne en geografisk 
fokuseret indsats mod mink ved anvendelse af slagfæl-
der og fælder med sms-teknologi. Naturstyrelsen har 
udpeget indsatsområder fordelt i hele landet, hvor  
det er vurderet at minken udgør en trussel i forhold til 
hjemmehørende arter som f.eks. jordrugende fugle.  

Mink kommer oprindeligt fra minkgårde, hvor de avles i 
forskellige farver, mens vilde mink - efter få generationer 
i naturen – får den naturlige brune farve eventuelt med 
små lyse tegninger på underkæben og halsen. Mink  
kan forveksles med ilder, men ilderen har en maske  
i hovedet. Mink er meget territorial og vil færdes alene 
– undtagen i parringstiden.

Mink lever både ved ferskvand- og saltvandsområder 
samt lavvandende fjordområder. Den foretrækker 
vandløb, søer, moser og fjorde med en frodig bevoks-
ning på bredderne. Havneområder er også et yndet 
opholdssted for mink. Her kan den nemt finde føde  
så som fisk, fiskeaffald eller ynglende fugle og deres æg.

Kære naturgæst og jæger

Hvorfor bekæmpe mink?

Hvor ser man mink?

Problemer med mink  
i naturen

Problemer med mink  
i havne

Hvordan ser mink ud?


