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Den 19. juni 2021 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. S 1633 fra medlem af Folketinget Per Larsen (KF)  

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1633, som medlem af Folketinget Per Larsen (KF) 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 11. juni 2021.  

 

Spørgsmål nr. S 1633 fra medlem af Folketinget Per Larsen (KF) 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at der stadig den 11. juni 2021 er minkavlere, der ikke har 

fået erstatning for regeringens nedslagtning af minkene?” 

Svar 

Regeringen ønsker, at minkavlerne kan få udbetalt erstatning så hurtigt som muligt, og det arbej-

des der målrettet mod.  

 

Der er dog flere årsager til, at erstatningerne ikke kan udbetales på én gang. Dels er der flere for-

skellige typer af erstatning mv., der skal håndteres, dels er der mange sager.  

 

Det forventes, at alle minkavlere, som opfylder betingelserne, vil få udbetalt honorar for aflivning 

mv., forskud på skinderstatning og tempobonus i løbet af 2021. Det bemærkes, at udbetaling af 

endelig skinderstatning og driftstabserstatning til avlere, der vælger at få erstatningen beregnet ud 

fra auktionspriserne i 2021, først kan påbegyndes efter, at den sidste auktion i 2021 er gennemført. 

Dette vil efter Kopenhagen Furs auktionskalender være i slutningen af september 2021. 

 

Udbetaling af forskud på nedlukningserstatning vil kunne påbegyndes kort efter udløbet af den 

tremåneders ansøgningsfrist, der er lagt op til i udkast til bekendtgørelse om minkvirksomheders 

ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod 

hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen (bekendt-

gørelse om acontobetaling, dvalekompensaton og lukkeomkostninger), som er i høring på nuvæ-

rende tidspunkt. Det betyder, at udbetalinger til minkavlere, der har indsendt en revisorattesteret 

samtykkeerklæring til udbetaling af forskud, forventes at kunne påbegyndes i midten af oktober 

2021. 
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Endelig nedlukningserstatning til minkavlere, som nedlukker permanent, og kompensation til 

minkavlere, som nedlukker midlertidigt, vil kunne udbetales til den enkelte avler efter, at erstat-

nings- og taksationskommissionen har behandlet den enkeltes sag.    
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