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Finansiel Stabilitet 

Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.,  

1250 København K 

Att. Søren Hesselbjerg Rasmussen og Signe Villumsen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til shr@fs.dk, 

vil@fs.dk, mail@fs.dk 

 

Høring over tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, 

lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne 

Investeringsfond og forskellige andre love (Øget investorbeskyttelse ved 

grænseoverskridende markedsføring af investeringsforeninger, oprettelse af 

gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet som følge af aftale om erstatning mv. til 

minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 samt styrket tilsyn med aktører på det digitale 

marked for finansielle ydelser m.v.). 

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Pelsdyravlerforening takker for muligheden for at afgive 

bemærkninger til udkast tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for 

skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks 

Grønne Investeringsfond og forskellige andre love, som er sendt i høring den 27. februar 2021.  

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Pelsdyravlerforening er generelt positive overfor de forslåede 

ændringer om etablering af en gældsrådgivningsenhed for tidligere minkavlere i Finansiel Stabilitet.  

Vi har dog nedenstående konkrete bemærkninger.  

 

Tidspunktet for rådgivning  

Det følger af lovforslagets afsnit 2.1.3, side 4-5, at ”Rådgivning vil blive ydet til tidligere minkavlere, 

der efter udbetaling af erstatning eller kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt 

forbud mod hold af mink er personligt insolvente. Endvidere vil rådgivningen blive ydet til de tidligere 

minkavlere, der sandsynligvis er personligt insolvente efter udbetaling af erstatning eller 

kompensation, dvs. hvor det endnu ikke er afdækket, om vedkommende er insolvent, men hvor der 

er forhold, der taler for, at dette kunne være tilfældet.” 

 

Det fremgår også, at ”Hvis minkavleren har drevet virksomhed i regi af en personligt eget virksomhed, 

kan minkavleren først blive omfattet af ordningen med gældsrådgivning, når minkavlerens 

virksomheder er afviklet eller er under afvikling”.  

 

På baggrund af ovenstående bemærkninger finder Landbrug & Fødevarer og Dansk 

Pelsdyravlerforening det uklart hvornår, der reelt kan ydes rådgivning. Ideelt set bør der kunne ydes 

rådgivning så tidligt som muligt med henblik på optimal afhjælpning og omkostningsminimering, dvs. 

også inden udbetaling af erstatning og kompensation. Under hensyn til at lovens ordlyd, jf. 

lovforslagets punkt 5, jf. § 63 b, er væsentligt mere klar end bemærkninger, må det dog desværre 

forstås således, at avlerne først kan modtage gældsrådgivning efter modtaget erstatning og 

kompensation.  

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Pelsdyravlerforening finder det uhensigtsmæssigt for alle parter, at 

avlerne skal afvente minkkommissionens resultater, hvilket kan tage op til flere år. 
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Med den manglende eller forkerte rådgivning i mellemtiden, vil der dermed være stor risiko for, at det 

vil være sværere, herunder en mere samfundsmæssig bebyrdende opgave at skabe økonomisk 

stabilitet for den enkelte avler.  

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Pelsdyravlerforening foreslår, at § 63 b, jf. lovforslagets nr. 5 affattes 

således:  

 

”§ 63 b. Finansiel Stabilitet opretter en enhed, der foranlediger, at tidligere minkavlere, som er eller 

formodes at være insolvente efter at have modtaget erstatning og kompensation i medfør af lov om 

aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning.” 

 

Indberetningsfritagelse  

Det følger af lovforslagets afsnit 2.1.3, side 5, at ”Det foreslås, at enheden betaler rådgiverens 

honorar direkte. Udgifterne til ordningen vil blive finansieret af Finansiel Stabilitet. Det foreslås i 

tilknytning hertil, at værdien af den vederlagsfri gældsrådgivning skal være skattefri for modtagerne.”  

 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Pelsdyravlerforening ønsker det i denne kontekst – af administrative 

hensyn – bekræftet, at rådgivningsydelsen heller ikke bliver indberetningspligtig for den tidligere 

minkavler.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen      

 

 
Maria Eun Elkjær  

Skattepolitisk chefkonsulent 

Landbrug & Fødevarer, Erhverv  

T: +45 2939 2503 

E: maee@lf.dk 

Sander Jacobsen  

Direktør  

Dansk Pelsdyravlerforening / Kopenhagen Fur, Farmer Services & Public Affairs  

T +45 22 68 09 32  

E sja@kopenhagenfur.com 


