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J.nr.  2021-47-169-02317 

Den 13. december 2021 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 142 (Alm. del), som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 9. november 2021. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Lise Bech (DF). 

Spørgsmål nr. 142 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

”Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de aflivede mink som befandt sig inden for smittezo-

nerne, og samtidig redegøre for, hvordan dette tal er opgjort? Vil ministeren herudover redegøre for, 

hvem der aflivede minkene på henholdsvis de smittede farme, i smittezonerne og uden for smittezo-

nerne? Der henvises til programmet Debatten, som blev vist på DR den 5. november 2021, hvor mini-

steren angiveligt oplyste, at 75 pct. af alle mink, som blev aflivet befandt sig inden for smittezonen.” 

Svar 

Jeg vil indledningsvist understrege, at der ikke er foretaget myndighedsaflivninger af mink i zone 3. Det 

er kun i zone 1 og 2, hvor der var hjemmel til at påbyde aflivning, at myndighederne har bistået med 

aflivninger af mink. Zone 1 er smittede besætninger. Zone 2 er besætninger inden for 7,8 km fra en 

smittet besætning. Zone 3 er besætninger, der er længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning. 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Fødevarestyrelsen, der har 

oplyst følgende: 

 

”Nedenstående tabel viser oversigt over antal aflivet mink fordelt på zoner. 

 

Zone Aflivet mink (mio.) Aflivet mink (i pct.) 

1 (smittede besætninger) 4,9 31,5 

2 (sikkerhedsradius på 7,8) 6,5 41,8 

1 og 2 11,4 73,3 

3 (uden for smittezonerne) 4,2 26,7 

I alt 15,6 100 

 

Det bemærkes, at tallene senest er opdateret af Fødevarestyrelsen den 19. november 2021. Tallene er 

forbundet med en mindre usikkerhed, idet der som led i erstatningsudbetalingerne fortsat udestår vali-

dering af et mindre antal af de af Fødevarestyrelsen, Forsvaret og Politiet manuelt foretagne optællinger. 

Tallene vil først kunne opgøres endeligt i forbindelse med erstatningsopgørelserne til minkavlerne. 
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Både minkavlere og myndigheder har stået for aflivningerne i zone 1 og 2. I disse zoner har minkavlerne 

selv stået for størstedelen af aflivningerne. Zoneinddelingen er fastsat på baggrund af minkbesætnin-

gernes endelige zonemæssige tilhørsforhold, da de sidste mink blev aflivet. Det bemærkes, at besætnin-

ger kan have skiftet zone undervejs i aflivningsprocessen, f.eks. i tilfælde af, at besætningen blev smittet 

undervejs i aflivningsprocessen, eller blev omfattet af zone 2, fordi en anden besætning i nærheden blev 

erklæret smittet. 

 

For så vidt angår zone 3 (uden for smittezonerne), viser Fødevarestyrelsens datagrundlag, at minkav-

lerne selv har foretaget alle aflivningerne, og at der ikke er foretaget myndighedsaflivninger.  

 

Det bemærkes, at der ikke er foretaget en systematisk datavalidering af datagrundlaget.”  
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