
 

 

 

Folketingets Sundheds- og ældreudvalg har den 4. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 458 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares 

af sundhedsministeren.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL). 

 

Spørgsmål nr. 458:  

”Ministeren bedes oplyse, hvilket opdrag der lå bag de vurderinger, Statens Serum In-

stitutkom med, som dannede grundlag for strategiskiftet i minkhåndteringer den 7. 

juli 2020, herunder om der forelå et bundet mandat om, at minkbranchen skulle 

overleve, eller nedslåningen af mink skulle stoppes, som Kåre Mølbak har udtalt til en 

høring om mink-forløbet ” 

 

Svar: 

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

tet, at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse af forløbet vedrørende af-

livning af alle mink, jf. Kommissorium for en granskningskommission om sagen om af-

livning af mink af 21. december 2020. Det bakker regeringen op om.  

 

Det er ministeriets vurdering, at spørgsmålet har en sådan tilknytning til forhold, som 

er omfattet af granskningskommissionens kommissorium, at de vil kunne blive ind-

draget eller belyst i kommissionens arbejde, hvorfor jeg ikke finder anledning til at 

besvare spørgsmålet. Dette er almindelig praksis blandt andet for ikke at foregribe 

det kommende arbejde i kommissionen og af retssikkerhedsmæssige hensyn for de 

involverede. Jeg kan henvise til justitsministerens besvarelse af REU alm. del spm. 

411, hvori der gives en beskrivelse af, hvordan der under skiftende regeringer har væ-

ret praksis for ikke at besvare spørgsmål fra folketingsmedlemmer, når der gennem-

føres en uafhængig undersøgelse eller er udsigt hertil. Besvarelsen er vedlagt som bi-

lag.  

 

Jeg besvarer naturligvis spørgsmål, som falder uden for granskningskommissionens 

kommissorium. Jeg vil desuden bemærke, at regeringen selvfølgelig samarbejder 

med og udleverer materiale til brug for kommissionsundersøgelsen.  

 

Jeg håber på udvalgets forståelse herfor.  
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