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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris besvarelse af spørgsmål nr. 134 til L 77, forslag til lov om 

aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, stillet den 1. december 2020 af Erling Bonnesen 

(V), Karsten Lauritzen (V).  

 

Spørgsmål nr. 134 til L 77 

”Ministeren bedes kommentere høringssvaret fra SSI, jf. L 77 – bilag 11, herunder at SSI mener, at de 

nuværende formuleringer i lovforslaget kan forstås sådan, at det er SSI der har foreslået aflivning af 

mink, og at dette ikke er korrekt?” 

Svar 

Statens Serum Institut (SSI) har i høringssvaret anført, at bemærkningerne i afsnit 2.1.3. i lovforslaget 

er formuleret således, at de kan lede til den antagelse, at det er SSI, der har foreslået at aflive mink.  

SSI understreger, at de med 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, og 

at SSI således ikke har givet forslag til mulige løsninger. 

 

Det understreges, at det ikke har været hensigten med formuleringen af bemærkningerne at antyde, at 

SSI har anbefalet aflivning af mink, men at hensigten er at beskrive, at det var en politisk beslutning, 

som regeringen tog på baggrund af risikovurderingen fra SSI.  

 

Jeg skal her desuden henvise til, at afsnit 2.1.3 i lovforslagets bemærkninger vedrører den forslåede 

ordning og Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser om den foreslåede ordning, og at afsnittet 

således indeholder en beskrivelse af hvilke tiltag, som det, bl.a. på baggrund af den rikovurdering SSI 

har udarbejdet, er fundet fornødent at iværksætte.  
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