
 

 

navn • adr1 • adr2 • adr3 • postnr by  
Tlf. Nr • Fax nr • CVR nr • EAN nr • • web  
 

dep 

J.nr. 2021-4373  

Ref. sisbl 

Den 25. juni 2021 

 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1521 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 23. juni 2021. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 1521 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

”Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeren forventer at modtage godkendelse fra EU-Kommissio-

nen for reglerne for taksationskommissionen, og hvornår ministeren agter at nedsætte en arbejdsgruppe 

med et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere, der skal stå for vurderingerne af erstatningen til 

forhenværende minkavlere? Der henvises til indslag i TV Avisen (DR) den 22. juni 2021 kl. 18.30 (mi-

nuttal 18:32 - 20:58).” 

Svar 

EU-Kommissionen har den 7. april 2021 godkendt erstatningsordningen i den politiske aftale af 25. ja-

nuar 2021 om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 for så vidt angår er-

statning og kompensation til minkavlere og følgeerhverv, der lukker ned permanent (nedlukningserstat-

ning), og kompensation til minkavlere, der ønsker at genoptage minkdriften i 2022 (dvalekompensa-

tion).  

 

Det er en del af den politiske aftale, at der skal oprettes særlige erstatnings- og taksationskommissioner, 

som skal træffe afgørelser om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhvervsvirk-

somheder, der nedlukker permanent, og dvalekompensation til minkvirksomheder, der nedlukker mid-

lertidigt.  

 

Erstatnings- og taksationskommissionerne skal behandle omkring 1.250 sager på baggrund af et helt 

nyt administrationsgrundlag. Derudover skal erstatningsudmålingerne foretages på baggrund af en 

konkret vurdering af den enkelte minkvirksomhed mv., og der skal i den forbindelse endvidere foretages 

besigtigelse af produktionsanlæggene. Derfor er det forventningen, at sagerne om behandling af ned-

lukningserstatning kommer til at tage op til tre år.  

 

Det er målsætningen, at der skal udpeges i alt 20 formænd til erstatnings- og taksationskommissionerne, 

hvoraf 16 formænd skal behandle sager om nedlukningserstatning til minkvirksomheder. Ministeriet 

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vurderer, at den enkelte kommission i gennemsnit vil kunne afgøre 

ca. 70 sager i løbet af en periode på 36 måneder. Det antages på den baggrund, at alle sagerne kan være 
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afviklet ca.  3 år efter oprettelsen af erstatnings- og taksationskommissionerne. Det bemærkes, at der er 

tale om en skønsmæssig vurdering, og at ministeriet ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at 

vurdere mere præcist, hvor lang tid hvert enkel sag vil kræve, og hvor mange sager de enkelte formænd 

vil kunne behandle. 

 

Jeg vil gerne understrege, at det er regeringens ønske, at minkavlerne og berørte følgeerhvervsvirksom-

heder kan få behandlet deres sager om erstatningsudmåling så hurtigt som det efter omstændighederne 

er muligt. Måtte der opstå mulighed for at rekruttere flere personer til kommissionsarbejdet, så vil jeg 

også benytte mig heraf.  

 

Regeringen ønsker endvidere at skabe klare rammer for minkavlerne og følgeerhvervene med hensyn til 

dispositioner i den mellemliggende periode, indtil erstatnings- og taksationskommissionernes afgørelse 

foreligger. Regeringen arbejder derfor målrettet mod, at der kommer en afklaring så hurtigt som muligt. 

I den forbindelse ses der bl.a. på en række muligheder i forhold til dokumentation af aktiver og værdien 

heraf, kompensation for vedligehold og muligheder for frasalg af aktiver mv.  

 

 

Rasmus Prehn  
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