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Besvarelse af spørgsmål 38 alm. del stillet af udvalget den 24.11.2020 

efter ønske fra Eva Kjer Hansen (Venstre). 

 

Spørgsmål: 
I forlængelse af svaret på spm. 28 (EUU – alm. del, 2020-21) bedes mini-

steren oversende det skriftlige materiale, som måtte være sendt mellem re-

geringen og Kommissionen i sagen om kompensation til danske minkav-

lere for det ulovlige påbud om aflivning af alle danske mink 

 

Svar: 
Efter konsultation af EU kommissionen kan jeg oplyse at korrespondance 

med EU-Kommissionen fra 5. november 2020 og frem indeholder korre-

spondance om kompensation for COVID-19 udbruddet og restriktionerne i 

de 7 nordjyske kommuner, tempobonusordningen angående nedslagning af 

mink på minkfarmene, erstatning til minkfarme hvor minkene er nedslåede, 

samt en omstillingsfacilitet for minkfarmere der vil omstille til andre er-

hverv / beskæftigelse. 

 

Der er tale om følgende:  

 

E-mail  Titel  Bilag  

5. november 2020 

- Mail til DG Konkur-

rence,  

- Svar fra DG Konkur-

rence 

Danish regional Lock 

Down due to virus 

mutation in Minks – 

new compensation 

scheme 

Ingen bilag 

14. november 2020 Draft Danish Scheme Note on an envisaged 

Danish Aid scheme 

for COVID 19 com-

pensation of mink 

farmers and related 

business 

17. november 2020 Note on a Tempo-bo-

nus related to the rapid 

culling of Minks 

Note on a Tempo bo-

nus Scheme related to 

the rapid culling of 

minks in Denmark 
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20. november 2020 

- Spm. fra EU DG 

Konkurrence 

- Svar til DG Konkur-

rence 

Note on a Tempo bo-

nus related to the rapid 

culling of minks 

Ingen bilag 

2. december 2020 

- Mail til Kommissio-

nen 

- Svar fra DG Konkur-

rence med spørgsmål   

Mink compensation 

scheme 

Draft envisaged Dan-

ish Aid scheme for 

COVID 19 compensa-

tion of mink farmers 

and related business  

 

Sagen afventer aktuelt at der indgås en politisk aftale, der kan forelægges 

og afklares statsstøtteretligt med EU-Kommissionen samt herefter formel 

notifikation og godkendelse. 

 

Det bemærkes, at de anførte e-mails og notater der indgår i korrespondan-

cen med EU-Kommissionen, ikke kan udleveres efter offentlighedsloven, 

da oplysningerne er underlagt en skærpet tavshedspligt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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