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Til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg  

 

Til udvalgets orientering fremsendes hermed opgørelse af de faktisk afholdte udgifter i 2020 til 

indsatsen vedrørende bekæmpelse af COVID-19 i forhold til de afsatte midler på akt. 292 af 3. september 

2020 og akt. 131 af 17. december 2020. 

 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri orienterer hermed på vegne af Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet. 

 

Med akt. 292 af 3. september 2020 og akt. 131 af 17. december 2020 blev samlet afsat 720,6 mio. kr.  til 

dækning af merudgifter vedrørende bekæmpelse af COVID-19 i mink i regi af Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.  

 

En oversigt over de afsatte midler og de faktisk afholdte udgifter fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1: Merudgifter vedr. bekæmpelse af COVID-19 i mink i 2020 

Mio. kr. 2020-pl 
Afsatte 
midler 

Faktiske 
udgifter 

Afvigelse 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:       

§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen 628,8 526,2 -102,6 

 
Forsvarsministeriet: 

 
87,8 

 
79,8 

 
-8,0 

§ 12.23.02. Hæren 13,2  8,8  -4,4 

§ 12.41.01. Beredskabsstyrelsen 9,8  15,1  5,3 

§ 12.13.02. Materieldrift 24,8  24,2  0,6 

§ 12.14.02. Etablissementsdrift- og bygningsvedligeholdelse 40,0  31,7 -8,3  

 
Justitsministeriet: 

      

§ 11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed 4,0  4,1  0,1 

I alt 720,6 610,1 -110,5 

 

Som det fremgår af tabel 1, er der et samlet mindreforbrug på 110,5 mio. kr. i forhold til de afsatte midler. 

Den uforbrugte bevilling bortfalder. 

 

Mindreforbruget på 102,6 mio. kr. i Fødevarestyrelsen og mindreforbruget på 8,0 mio. kr. samlet i 

Forsvarsministeriet kan henføres til, at udgiftsestimatet var baseret på en række antagelser og skønnet 

med væsentlig usikkerhed. Mindreforbruget i Fødevarestyrelsen vedrører bl.a. færre estimerede udgifter 
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til honorering for rengøring og desinfektion og færre udgifter til laboratorieanalyser end oprindeligt 

estimeret. 

 

Merforbruget på 0,1 mio. kr. i politiets udgifter skyldes, at udgifterne til leje af kontorvogne til personale 

var dyrere end forventet. Merforbruget er afholdt inden for politiets ordinære bevilling for 2020. 

 

Det bemærkes, at opgørelsen kun vedrører faktisk afholdte udgifter i forhold til de afsatte midler i de to 

ovenfor nævnte aktstykker.  Udgifter til bekæmpelsen af COVID-19 i mink, som er finansieret ved 

omprioritering, indgår ikke. Udgifter til erstatninger og kompensationer mv. til minkavlere og 

følgeerhverv i henhold til politiske aftaler indgår heller ikke.  

 

I forhold til udgifterne i Fødevarestyrelsen på 526,2 mio. kr. kan det oplyses, at de 360,0 mio. kr. 

vedrører estimerede udgifter til honorering af minkavlere i smittede besætninger og besætninger inden 

for en radius på 7,8 km. fra en smittet besætning for arbejdet med aflivning samt honorering af 

minkavlere i smittede besætninger for rengøring og desinfektion. De 360,0 mio. kr. er således et estimat, 

som er bogført i regnskabet i 2020, da Fødevarestyrelsen i 2020 er forpligtiget til hensætte denne udgift 

i regnskab 2020. De faktiske udgifter til honorering kan først opgøres, når sagsbehandlingen for hver 

enkelt minkejer er afsluttet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Rasmus Prehn 


