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Bekæmpelse af mink 
Minken i den danske natur. Beskrivelse 

 
Minken som indvandrer 

 
Minken har sit naturlige udbredelsesområde i Nordamerika, 
heraf navnet amerikansk mink. Den blev importeret til Danmark 
og resten af Europa til minkfarme i 1930'erne. Herfra er der 
undsluppet dyr, der efterhånden har etableret egentlige vildt-
levende bestande i de fleste europæiske lande. Desuden 
udsættes mink ulovligt. I Danmark findes den amerikanske 
mink over hele landet. 
 

Levevis 
Minken er ikke særligt sky. Undslupne mink er ofte aktive i dagtimerne, mens vilde mink mere er 
nataktive. 
 
Mink forsvarer territorier, der strækker sig over 2-3 km. Hanminkens territorier er noget større end 
hunminkens. Der er ikke væsentlig overlap mellem hanners og hunners territorier. I parrings-
sæsonen strejfer hannerne rundt for at parre sig med flest mulige hunner. 
 
Minkens slægtninge 
I Danmark tilhører minkens slægtninge familien af mårdyr: grævling, skovmår, husmår, ilder, 
lækat, brud og odder. 
 
Udseende 
Minken er efter danske forhold et mellemstort rovpattedyr. Den har en 
slank, aflang krop og et spidst hoved. Ørene er relativt store. Den har 
korte, kraftige ben og en tynd, cylindrisk hale. Minken har en mørk 
chokoladebrun pels og har små lyse tegninger på underlæben og halsen. 
 

 
 
 
 
 
   Amerikansk mink 
 
 

Ekskrementer 
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Forvekslinger 
Minken forveksles oftest med ilderen men kan skelnes fra 
denne ved ilderens karakteristiske maske i ansigtet.  
 
Minken kan også forveksles med odderen, som er en truet og 
dermed fredet art i Danmark. Odderen er dog dobbelt så stor 
som minken. 
 
Minken har en mørkere pels end odderen. Hovedet er mere 
spidst og halen er tynd og cylindrisk. Der er eksempler på at 

oddere er blevet forvekslet med mink selv når man har haft  
dyret i hånden. Hvis man har dyret så tæt på burde man nemt 

kunne kende odderen fra minken. Kig efter svømmehud mellem tæerne. Kun odderen har 
svømmehud. Samtidig har den mørke trædepuder hvor minken har lyse trædepuder. 
 
Når odder og mink tit forveksles, skyldes det at de lever i de samme områder. Ofte kommer man 
heller ikke tæt nok på dyrene, til at kunne se størrelsen og de detaljer som skiller dem fra hinanden.  
 
Levested 
Minken lever både ved ferskvands og saltvandsområder. Den foretrækker vandløb, søer og moser 
med en frodig bevoksning på bredderne og lavvandede fjordområder. Undersøgelser viser, at der er 
mange mink i danske havneområder, hvor de let kan finde føde og sprede sig. 
 
Ynglebiologi 
Minkens ynglesæson ligger om foråret. Parringen sker i februar-april måned. De befrugtede æg 
ligger herefter i en hviletilstand i hunnens livmoder i op til 50 dage. Den egentlige 
graviditetsperiode er på cirka 30 dage. Ungerne fødes i april-maj måned i en hule. Vilde mink får 
mellem 4-6 unger pr. kuld. Ungerne følger moderen ud af hulen i 6-8 ugers alderen og bliver 
selvstændige i løbet af efteråret. Mink bliver kønsmoden som 1-årige.  
 
Mere om minken 
Mink vejer normalt 0,7-1,1 kg. Hanmink kan opnå en vægt på 1,5 kg. Hunmink vejer sjældent over 
0,8 kg. Blandt mink i naturen ser man af og til de mange lysere farvevarianter, der er avlet frem i 
pelsproduktionen. Blandt den vilde bestand forsvinder variationerne imidlertid hurtigt. Blandt andet 
fordi mink med lysere eller anderledes pels ikke overlever så godt, som mink med den naturlige 
mørke pels. Samtidig er den mørke farve dominerende. Det vil sige at det kun en han og en hun 
med lys pels, der kan få unger med lys pels. Hvis en af forældrene har mørk pels, får ungerne også 
mørk pels.  
 
Føde 
Mink spiser små pattedyr og fisk. Herudover tager den fugle, fortrinsvis andefugle og vandhøns. I 
øvrigt er minken ikke kræsen og har en sød tand. 

Ilder med ansigtsmaske  
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Trusler mod den danske fauna  
Da minken er indført i Danmark og ikke naturligt hjemmehørende her, lever den ikke i en naturlig 
balance med naturen og har bl.a. ingen naturlige fjender, ud over mennesket. Til forskel fra ilderen 
er minken mere ”vandgående”, hurtigere i bevægelserne og langt mere aggressiv i sin jagtform, 
hvilket gør den til en bedre jæger. Dette betyder at de ynglefugle og pattedyr, der holder til i 
vådområder, er voldsomt udsatte for en jæger, som ikke tidligere har eksisteret i Danmark. De andre 
rovdyr (ræv, mår, grævling, lækat og brud), vi har i Danmark, er ikke gode svømmere, så derfor har 
minken fundet en niche, som ikke har været udnyttet af andre rovdyr – dette gør at byttedyrene ikke 
er forberedt på dette problem med minken. 
 
Andre eksempler på indførte arter er den iberiske skovsnegl (dræbersneglen) og kæmpe bjørneklo. 
 
Læs mere om minken og andre invasive arter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
 
www.skovognatur.dk eller www.minkbekaempelse.dk 
 
 


