
 
 

 

 

 

 

 

 

SSI’s svar til høring over L 77 vedr. aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af 

mink 

 

Ved mail af 19. november 2020 har Miljø- og Fødevareudvalget anmodet Statens Serum 

Institut (SSI) om bemærkninger til ovennævnte forslag, som er fremsat af regeringen den 

10. november 2020. 

 

SSI har alene bemærkninger til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.1.3 

Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning. Disse følger 

herunder.  

 

Bemærkninger til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.1.3 Miljø- og 

Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 

 

Efter SSI’s opfattelse bør de to første afsnit i punkt 2.1.3, hvori SSI’s risikovurdering 

opsummeres, slettes og erstattes med en tekst med fokus på den politiske beslutning om 

aflivning af mink.  

 

Det virker efter SSI’s opfattelse overflødigt at gentage SSI’s risikovurdering i dette afsnit, 

da denne er beskrevet i det foregående afsnit (punkt 2.1.2). Hertil skal det bemærkes, at 

det ikke er SSI, der har foreslået, at aflivning af mink, hvilket kan være opfattelsen med 

den nuværende opbygning af afsnittet. Det skal i den forbindelse understreges, at SSI med 

sin Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl af 3. november 2020 alene har 

foretaget en risikovurdering ift. human sundhed, hvis minkavlere efter aflivning af 

smittede dyr eller pelsning i 2020-sæsonen fortsætter minkproduktionen ind i 2021 som 

normalt. SSI har således ikke givet forslag til mulige løsninger. 

 

SSI foreslår på den baggrund, at de to første afsnit slettes og erstattes med følgende (eller 

lignende) tekst med fokus på den politiske beslutning:   

 

”Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om midlertidig forbud mod 

mink samt hjemmel for aflivning og tempobonus til de minkavlere, der 

afliver deres mink. Det er Miljø- og Fødevareministeriets opfattelse, at lov 

om hold af dyr ikke kan finde anvendelse i den foreliggende situation, hvor 

det er besluttet, at alle mink i besætninger med pelsdyrproduktion skal 

aflives. […] ”. 

 

SSI har ikke yderligere bemærkninger. 
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