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I midten af juni blev de første minkfarme i Nordjylland konstateret smittet med COVID-
19, og virusset har siden bredt sig, hvorfor regeringen på anbefaling af veterinær- og 
sundhedsmyndighederne den 1. oktober 2020 besluttede at slå alle smittede besætninger, 
samt besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer, ned. Per 9. november er der kon-
stateret smitte på 229 farme.  
 
I en risikovurdering af 3. november 2020 fra Statens Serum Institut er det sidenhen 
konkluderet, at en fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebæ-
rer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge 
COVID-19 med vacciner.  
 
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 aftaleparti-
erne enige om, at minkavlerne skal have fuldstændig erstatning. Erstatning ydes til virk-
somheder som følge af beslutninger gennemført af danske myndigheder. 
 
Aftalepartierne er enige om at hindre udbredelse af COVID-19 i mink af hensyn til fol-
kesundheden. Aftalepartierne er enige om med det formål hurtigst muligt at vedtage lov-
hjemmel med henblik på, at regeringen gennemfører følgende foranstaltninger: 
 

1. Midlertidigt forbud mod hold af mink 
Aftalepartierne er enige om midlertidigt at forbyde hold af mink. Hold af mink forbydes 
foreløbigt indtil den 31. december 2021, idet det i samme periode samtidig forbydes at 
ind- og udføre levende mink til og fra Danmark, til- og fraføre levende mink mellem 
besætninger i Danmark. 
 

2. Aflivning af mink  
Aftalepartierne er enige om at skabe hjemmel til den påbudte aflivning af alle mink i 
besætninger, som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af 
dyr.  
 

3. Tempobonus 
I tillæg til den del af erstatningen, som vedrører værdien af skindene og driftstabet ud-
betales en tempobonus på 30 kr. pr. mink til minkavlere, der har aflivet alle mink i be-
sætningen senest den 19. november 2020. Herudover udbetales for minkavlere belig-
gende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland 
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og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. novem-
ber 2020, en yderligere bonus på 10 kr. pr. mink.  
 

4. Videre proces 
Aftalen er en stemmeaftale. 
 
Fødevareministeren har d. 10. november 2020 fremsat lovforslag, der skal tilvejebringe 
de nødvendige hjemler til udmøntning af aftalen. Lovforslaget vil blive præciseret og 
eventuelt opdelt på baggrund af denne aftale.  
 
Aftalepartierne er enige om at stemme for lovforslaget, der vedrører denne aftale, når 
høringen er gennemført. Som det fremgår af lovforslaget og dets bemærkninger bemyn-
diges ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling til at fastsætte regler om erstatning 
og kompensation som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. Der vil efter 
aftale med partierne ske en nærmere fastsættelse af sådanne regler, herunder i forhold til 
udmøntningen af bemyndigelser, jf. i øvrigt nedenfor om erstatnings- og kompensations-
modeller.   
 
Aftalepartierne er i lyset af den særlige situation enige om, at tilpasse § 6, så der kræves 
retskendelse til adgang på offentlig og privat ejendom med henblik på håndhævelse af 
loven i stedet for adgang uden retskendelse.  
 
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil fremlægge en redegørelse om regeringens 
beslutningsgrundlag, der relaterer til de forskningsmæssige resultater og anbefalinger ift. 
mink. En høring over redegørelsen skal finde sted senest inden 3. behandlingen af lov-
forslag om Lov om aflivning og midlertidig forbud mod hold af mink med henblik på at 
give større indsigt i beslutningsgrundlaget, og kvalificere partiernes stillingtagen til det 
samlede lovforslag. 
 
Aftalepartierne inddrages forud for udstedelse af de nødvendige bekendtgørelser og vej-
ledninger.  
 
De økonomiske konsekvenser af lovforslaget hjemles ved aktstykker og på fremtidige 
bevillingslove. Aftalepartierne er enige om at stemme for finansieringen af aftalen. 
 
Der tages et generelt forbehold for statsstøttegodkendelse. 
 
Regeringen vil fortsætte forhandlingerne om erstatnings- og kompensationsmodeller mv. 
med Folketingets partier og inddrage pelsdyrbranchen.  
 
 


