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Besvarelse af spørgsmål nr. 634 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 634 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. februar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV).  

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

 

Henrik Skovgaard-Petersen 
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Spørgsmål nr. 634 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren oplyse, hvad der stod i feltet "Dokumentation: 
(Hjemmel)", jf. det oplyste i svar på REU alm. del – spm. 431, i 

actioncardet vedrørende Rigspolitiets action card om minkafliv-

ning 6. november, og hvem der legalitetskontrollerede dette?” 

 

Svar: 

 

Så vidt jeg er orienteret, pågår der fortsat i regi af Udvalget for Forretnings-

ordenen drøftelser om tilrettelæggelsen af en undersøgelse, der bl.a. skal 

omfatte Rigspolitiets rolle i forløbet vedrørende aflivning af alle mink, her-

under for så vidt angår det actioncard, der blev udarbejdet til brug for sam-

taler med minkavlere uden for smittezonerne. Som jeg tidligere har givet 

udtryk for, bakker regeringen op om en sådan undersøgelse. 

 

På den baggrund finder jeg fortsat – indtil de nærmere rammer for og af-

grænsning af undersøgelsen er faldet på plads, og som det er sædvanligt og 

naturligt, når der gennemføres en sådan uafhængig undersøgelse eller er ud-

sigt hertil – af principielle grunde ikke anledning til at besvare flere mundt-

lige eller skriftlige spørgsmål om sagen. 

 

Jeg henviser i den forbindelse til min besvarelse af 12. januar 2021 af 

spørgsmål nr. 431 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Der kan endvi-

dere henvises til min besvarelse af 25. januar 2021 af spørgsmål nr. 370 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. 

 


