
 

 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 20. januar 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

310 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Per Larsen (KF). 

 

Spørgsmål nr. 310:  

”Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der lå bag ikke at informere Folketin-

gets Sundheds- og Ældreudvalg den 10. september 2020 om, at Sundheds- og Ældre-

ministeriet overvejede at anbefale at slå alle mink i Danmark ned, som det fremgår af 

en intern mail fra Statsministeriet den 9. september 2020, samt om ministeren me-

ner, at udvalget fik de bedst mulige forudsætninger for at kunne komme med forslag, 

der ville kunne have bremset smitten, og dermed potentielt kunne have undgået 

nedslåningen af alle mink i Danmark.” 

 

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 pågående arbejde i kommissionen og af retssikkerhedsmæssige hensyn for de in-

volverede. Jeg kan henvise til justitsministerens besvarelse af REU alm. del spm. 411, 

hvori der gives en beskrivelse af, hvordan der under skiftende regeringer har været 

praksis for ikke at besvare spørgsmål fra folketingsmedlemmer, når der gennemføres 

en uafhængig undersøgelse eller er udsigt hertil. Besvarelsen er vedlagt som bilag.  

 

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 har i den for-

bindelse afgivet forklaring til Minkkommissionen den 26 november 2021 og 4. januar 

2022.  
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Side 2 

Jeg håber på udvalgets forståelse herfor.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Anna Margarethe Holt Läu 

 


