
Hvor er vi nu – og hvad forventer vi!



Sådan foregår mødet
• Der god tid til spørgsmål til sidst.

• Spørgsmål kan stilles på chatten, eller mundtligt, ved at skrive 
jeres navn I chatten

• Slå mikrofonerne fra for uønsket støj

• Mødet bliver optaget og videoen bliver lagt på hjemmesiden

• Præsentationen kan findes på hjemmesiden efter mødet



Agenda
• Kort om mink teamet I SAGRO

• Rækkefølge for sagsbehandling

• Sagsbehandlings proces

• Besigtigelse



Mink Teamet

Esbjerg Billund Herning

Maria Eugster KlugBodil Christensen Jens Mogensen Jesper Søndergård

Annie Langkjær Jensen

Klaus BirchChristen 
Nørgaard Jensen

Frederik Nygaard

Holstebro

Torben Lillegaard 
Nielsen

Teamansvarlig

Sebastian Høj
Gregersen

Ulrik Poulsen
Faglig ansvarlig

Torben Skov 
Simonsen

Team koordinator

Josephine Walcker

Gurli Koch Allan Graversen



Hvem har fået brevene
• Minksekretariatet har d. 1. december udsendt åbningsbreve.

• Har du ikke modtaget et åbningsbrev, kan det skyldes:

1. Du ikke har udfyldt de supplerende oplysninger

2. Du er følgeerhverv

• Mangler du at udfylde de supplerende oplysninger:

1. Find dit sagsnr. (kontakt evt. minksekretariatet)

2. Udfyld ”Blanket til supplerende virksomhedsoplysninger”

https://virk.dk/myndigheder/stat/TS/selvbetjening/Supplerende_oplysninger_om_minkvirksomhed/


Det vi forventede
2022 2023 2024

Kalibreringsrunde 1

Kalibreringsrunde 2

Produktionsrunde 1

Produktionsrunde 2

Kalibreringsrunde 3

Kalibreringsrunde 4

Produktionsrunde 3

Produktionsrunde 4

Følgeerhverv



Vores prioritering
2022 2023 2024

Kalibreringsrunde 1

Kalibreringsrunde 2

Produktionsrunde 1
Egen produktion i 2020
Ingen andre driftsgrene end bortforpagtning af jord
Ingen udleje eller leje af farme og burkapacitet

Produktionsrunde 2
Egen produktion i 2020
Skal have andre driftsgrene
Ingen udleje eller leje af farme og burkapacitet

Produktionsrunde 3
Egen produktion i 2020
Må have andre driftsgrene
Udleje eller leje af farme og burkapacitet

2025

Følgeerhverv
Lejer
Udlejer



Hvor er vi nu
• Vi har 6 sager med i kalibreringsrunde 1

• Den første afgørelse er lige kommet

• Vi har 12 sager med i kalibreringsrunde 2

• Besigtigelse afholde inden jul og først i det nye år

• Vi er i gang med sagsbehandling af de første 20 sager i produktionsrunde 1

• Advokat

• De skattemæssige aspekter



Sagsbehandlings processen
1. I bliver kontaktet af en rådgiver

2. I får fremsendt en mail med: 
a) Skema til optælling af aktiver

b) Evt. en oversigt over bilag vi skal bruge til opgørelsen

3. Udarbejdelse af oplysningsskema

4. Gennemgang af det udarbejde oplysningsskema med rådgiver og advokat, inden indsendelse til 
Minksekretariatet.

5. Minksekretariatet indkalder til besigtigelse



Besigtigelse
• Deltager:

• Minkavler med rådgivere

• 5 medlemmer taksationen 

• Fødevarestyrelsen 

• Minksekretariatet

• Besigtigelsen:

• Minkavler viser rundt på farmen

• Gennemgang af alle aktiver

• Taksation:

• Frembringelse af synspunkter og materiale

• Afgørelse?

• Kalibreringsemner

• Godkendes eller påklages til overtaksation

• Nedrivning?



Spørgsmål

Spørgsmål
skriv jeres navn i chatten

Du er også velkommen til at skrive spørgsmålet på chatten



Tak for i dag

Håber i vil deltage i vores fysiske arrangement til foråret, 
hvor vi ser nærmere på de første afgørelser og evt. skattemæssige afklaringer.

MinkNyt udkommer fremadrettet hvert kvartal


