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Tidsforløb med vigtigste hovedpunkter
2

April: Farme 

smittet i Holland

Juni: Nordjysk 

farm smittet. Og 

to mere. Alle tre 

slås ned

Screening af 125 

farme. 0 syge

Juli: Regeringen 

ændrer strategi til 

smittebeskyttelse 

og inddæmning

Ny bekendtgørelse 

om smittebeskyttelse, 

samt screening

August: Fjerde farm 

findes smittet.

Flere farme findes 

smittet. Vendsyssel 

eksploderer

1. oktober: 

Regeringen indfører 

nedslagning i 7,8 km 

zoner

12. oktober: Samlet 

ændringsforslag fra 

foreningen. Bevar 

avlsdyr m.m.

16. november: 

oktober: Rød politisk 

aftale om lovhjemmel, 

erstatning m.v.

4. november: 

Regeringen kræver 

alle mink væk

28. oktober: Nyt 

samlet forslag fra 

foreningen. Bevar 

avlsdyr



Håndtering gav politisk eksplosion, ”minkgate”
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”Minkgate” betød tidlig erstatningsforhandling, men 
sammenbrud og ren rød aftale
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Rød aftaletekst af 16. november:
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På den baggrund besluttede regeringen den 3. november 2020, at alle mink 

på de danske minkfarme aflives (inkl. avlsdyr) af hensyn til den danske 

folkesundhed.

Dette vil få meget store økonomiske konsekvenser for minkavlerne og de dertil 

knyttede følgeerhverv. 

I nogle tilfælde, hvor en minkvirksomhed afvikles, kan sådanne 

foranstaltninger have karakter af ekspropriation efter grundlovens § 73. 

Uanset om det er tilfældet eller ej, er aftalepartierne enige om, at minkavlerne 

og de meget minkavlsafhængige følgeerhverv skal behandles, som om der er 

tale om ekspropriation. I forlængelse heraf er aftalepartierne enige om, at 

minkavlerne skal have fuldstændig erstatning.



Hvad ligger der så i kortene?
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To erstatningsmuligheder:

1) Fuld erstatning for permanent lukket farm og virksomhed.

2) ”Dvale-ordning” med kompensation i 2021.

Særlig taksationskommission.

Individuel taksation, hvor egne særlige forhold kan tages i betragtning.

Behov for politisk aftale om visse principper for erstatningsopgørelsen.

Erstatning også til de nære følgevirksomheder.

Diverse støttemuligheder (uddannelse, erhvervsomlægning m.v.).



Nogle delmål i dialog med regeringen m.fl.
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❑ At der er tale om erstatning baseret på ekspropriation (ikke kompensationer).

❑ At erstatning for fremtidig indtjening baseres på skindpriser 2010-2019.

❑ At erstatning for fremtidig indtjening beregnes for 10 år.

❑ At 2020-produktionen erstattes særskilt og ikke indgår i ekspropriationserstatningen.

❑ At der findes en god og fair løsning for erstatning af ubenyttet kapacitet.

❑ At er findes en god og fair løsning for forskellig erstatning af gode eller mindre gode aktiver.

❑ At der anvendes det for erhvervet mest optimale beregningsgrundlag (seneste regnskab, lav ejerløn, 

brugsværdi, lav diskonteringsfaktor m.v.).

❑ At der fastlægges en skattemæssigt og momsmæssigt optimal model, hvor dette er muligt at justere.

❑ At der anvendes et fair farmindeks for den faktiske produktionskvalitet på hver enkelt farm.

❑ At der skabes plads til inddragelse af helt individuelle forhold (taksation).

❑ At taksationskommissionerne får en hensigtsmæssig sammensætning.

❑ At der opnås aftale om fuld dækning af afrydnings/reetableringsomkostninger.

❑ At pelserier, fodercentraler og KF, samt øvrige i følgeindustrien, tilgodeses på lige fod med avlere.

❑ At der etableres en hurtig (a conto) delvis udbetaling til avlerne.

❑ At ordningen er til at forstå og til at administrere.

❑ At forskelsbehandlingen mellem smittede og ikke-smittede fjernes.

❑ At loftet på 199 kr. i 2021-prisen for destruerede dyr fjernes.

❑ At L 77 ændres hensigtsmæssigt jf. erhvervets interesser.



Hvem taler vi med?
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Og så skal der vedtages en egentlig lov
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