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J.nr. 2020-19722 

Den 26. oktober 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 123 (MOF alm. del) stillet 

20. oktober 2020 efter ønske fra René Christensen (DF). 

Spørgsmål nr. 123 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 20/10-20 fra Landbrug & Fødevarer om 

hjemlen til aflivning af mink og rammen for erstatningshåndtering af smittet og ikke smittet 

besætning, jf. MOF alm. del - bilag 44?” 

Svar 

Jeg har forelagt brevet for Fødevarestyrelsen, der har svaret følgende: 

 

”Vi står i en alvorlig situation med et udbrud af COVID-19, der betyder, at mange mink skal aflives 

inden for kort tid. Antallet af minkbesætninger, der skal aflives, stiger dagligt.  

 

Mink i smittede besætninger aflives efter § 14 i bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr 

(bekendtgørelse nr. 1455 af 8. oktober 2020). Mink i besætninger i en radius af 7,8  km fra en smittet 

besætning aflives efter § 15 i samme bekendtgørelse. 

 

Erstatning for såvel de aflivede dyr som driftstab sker efter § 56 i lov om hold af dyr, der henviser til 

erstatningsbekendtgørelsen. Af erstatningsbekendtgørelsens § 8 fremgår, at ejeres driftstab beregnes 

ud fra en skalaværdi.  

 

Erstatning for aflivede dyr behandles i erstatningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1323 af 26. 

november 2015) §§ 6 og 7. I foråret 2020 blev tre minkfarme aflivet og modtog erstatning efter disse 

bestemmelser. På daværende tidspunkt blev erstatningen fastsat ud fra en taksation. Taksation ved 

brug af et taksationsudvalg er tidskrævende, da dyrene skal vurderes ud fra de konkrete forhold på det 

konkrete tidspunkt. Der er derfor risiko for, at taksation ved brug af et taksationsudvalg vil forsinke 

aflivningsprocessen. Bl.a. af denne grund har Fødevarestyrelsen fastsat skalaværdier frem for den 

taksationsprocedure, som er beskrevet i erstatningsbekendtgørelsen. Af § 7, stk. 3 fremgår, at 

erstatning for aflivede dyr skal ske ud fra godkendte skalaværdier, hvis sådanne findes.  

 

Aflivning af mink på grund af smitte med COVID-19 er et nyt område, som ikke er behandlet tidligere. 

Det har derfor ikke tidligere været relevant at fastsætte skalaværdier for mink. Derfor er fastsættelsen 

af skalaværdier også sket i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og minkavlernes 

brancheorganisation. 

 

Minkavlere med smittede minkfarme ydes erstatning efter en erstatningsordning, der har eksisteret i 

mere end 30 år. I henhold til denne ydes der fuld erstatning for dyrenes skind og herudover 20 pct. 

Driftstabserstatning, dvs. delvis dækning for tabet af avlsdyrenes merværdi ud over skindprisen. 
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Ordningen gælder for såvel minkavlere som landmanden, hvis dyr skal aflives pga. fugleinfluenza eller 

kogalskab. Princippet for erstatning er således ens for alle – uanset hvilke dyr man har.  

 

Ved aflivning af ikke-smittede besætninger, der er beliggende inden for en radius af 7,8 km fra en 

smittet besætning, ydes der fuld erstatning for dyrenes skind og fuld driftstabserstatning, da denne 

situation er at sidestille med ekspropriation.” 

 

 

 

 

Mogens Jensen  / Nikolaj Veje 

 


