
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 7226 8400 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Slotsholmsgade 10 1216 København K. T +45 7226 8400 F +45 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 

Kære Preben Bang Henriksen 

 

Som bekendt har et bredt flertal i Folketinget torsdag den 10. december 2020 

besluttet, at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse af forløbet 

vedrørende aflivning af alle mink.  

 

De nærmere rammer for og afgrænsning af den kommende kommissionsun-

dersøgelse er endnu ikke faldet på plads, herunder i forhold til den under-

søgte periode, undersøgelsens temaer mv. 

 

Jeg bliver løbende stillet en række mundtlige og skriftlige spørgsmål om 

sagen fra bl.a. Retsudvalget. En lang række skriftlige spørgsmål om sagen 

er allerede besvaret, ligesom jeg indtil videre ad to omgange har besvaret tre 

samrådsspørgsmål fra Retsudvalget om sagen. 

 

Jeg har stor forståelse for, at der er tale om en sag, som påkalder sig stor 

politisk interesse, og hvor udvalget naturligt har et ønske om at stille rege-

ringen spørgsmål. Indtil de nærmere rammer for og afgrænsning af den 

kommende kommissionsundersøgelse er faldet på plads, finder jeg – som 

det er sædvanligt og naturligt, når der gennemføres en sådan uafhængig un-

dersøgelse eller er udsigt hertil – imidlertid af principielle grunde ikke an-

ledning til at besvare flere mundtlige eller skriftlige spørgsmål om sagen. 

Det gælder også de spørgsmål fra Retsudvalget, der allerede er stillet, og det 

kommende samråd P (Alm. del), der endnu ikke er berammet. 

 

Jeg håber på udvalgets forståelse herfor. 

 

Når de nærmere rammer for og afgrænsning af den kommende kommissi-

onsundersøgelse er på plads, vil jeg naturligvis være indstillet på at besvare 
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yderligere mundtlige og skriftlige spørgsmål om sagen, som klart måtte 

falde uden for den kommende kommissionsundersøgelses kommissorium. 

 

Et lignende brev er sendt til formanden for Folketingets Miljø- og Fødeva-

reudvalg. 

 

Nick Hækkerup  

   / 

Henrik Skovgaard-Petersen 
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