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Finansiel Stabilitet 

Sankt Annæ Plads 13, 2.tv 

1250 København K 

 

Sendt til: shr@fs.dk 

Kopi til: mail@fs.dk 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere 

 

Finansiel Stabilitet har den 14. juni 2021 sendt bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere 

minkavlere i høring med svarfrist den 21. juni 2021.  

 

Landbrug & Fødevarer og SEGES takker for muligheden for at bidrage med et høringssvar. Vi har 

gennemgået høringsmaterialet og har følgende bemærkninger:  

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer finder det altid uhensigtsmæssigt at gennemføre høringer med under 3 ugers 

svarfrist.  

 

Generelt bør man sikre, at så få som muligt indtræder i et rådgivningsforløb med Finansiel Stabilitet. 

Det er meget uhensigtsmæssigt, at unge nystartede landmænd skal indtræde i et forløb med 

Finansiel Stabilitet, blot fordi de har været så uheldige at starte/overtage en bedrift kort før 

nedslagningen. Det vil gøre det ekstra problematisk for unge driftige mennesker, der kan se frem til 

op til 5 år som teknisk insolvente efter deres taksationsforretning, der i værste fald først afsluttes i 

2024. Det svarer til, at de (i værste tilfælde) først vil være gældfrie i 2029.  

 

Specifikke bemærkninger 

 

Ad § 1, stk. 1 

Det fremgår af stk. 1, at gældsrådgivningen er vederlagsfri for modtageren.  

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at det præciseres, at værdien af rådgivningen også er skattefri 

for modtageren.  

 

Ad § 1, stk. 3   

”Personer, som har en personligt ejet virksomhed, kan ikke modtage gældsrådgivning efter 

ordningen. Dette gælder dog ikke, hvis den personligt ejede virksomhed er ophørt, og der således 

ikke udøves erhvervsmæssig aktivitet i virksomheden” 

 

Det er vigtigt, at der kan ydes rådgivning så tidligt som muligt af hensyn til optimal afhjælpning og 

omkostningsminimering. Landbrug & Fødevarer finder det derfor også uhensigtsmæssigt, at 

personer med en personligt ejet virksomhed ikke kan modtage gældsrådgivning, idet omfang de 

formodes at være insolvente. I visse tilfælde kan man forestille sig, at det kan være nemmere at 

hjælpe personen, hvis virksomheden fortsat eksisterer, selv om den erhvervsmæssige aktivitet er 

minimal. 

 

Det bemærkes endvidere, at passiv virksomhed der kan anses for uvæsentlig i forhold til 

gældsrådgivningen ikke bør anses for erhvervsmæssig virksomhed, der afskærer muligheden for 
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gældsrådgivning. I lovbemærkningerne er der lagt vægt på, om det er virksomhed som minkavleren 

driver, hvilket kan indikere at kun aktiv virksomhed skal afskære gældsrådgivning. Der kan dog f.eks. 

være situationer, hvor der opnås en vis indkomst ved bortforpagtning efter minkproduktionen er 

ophørt. Ligeledes kan der være tale om mindre ”passiv virksomhed” som f.eks. vindmølleandele, 

udlejning af forældrekøbslejligheder eller lignende, som ikke er væsentlige i forhold til 

gældsrådgivningen. Det er uhensigtsmæssigt hvis gældsrådgivningen skal være betinget af at alle 

aktiver, hvorpå der opnås en erhvervsmæssig indkomst er afstået.  

 

Det bemærkes ligeledes, at det af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag (L193) fremgår, at 

hvis minkavleren har drevet virksomhed i regi af en personligt ejet virksomhed, kan minkavleren først 

blive omfattet af ordningen med gældsrådgivning, når minkavlerens virksomheder er afviklet eller 

under afvikling. Bekendtgørelsen bør ændres så det sikres, at det ikke er en betingelse, at alle 

virksomheder er afviklet. Det må efter forarbejderne være tilstrækkeligt at disse forsøges solgt eller 

afviklet. 

 

Uddrag fra L193 side 161-162: 

”Det er alene fysiske personer, der kan modtage gældsrådgivning efter den foreslåede ordning, og 

gældsrådgivningen skal omhandle minkavlerens personlige formue. Gældsrådgivning kan således 

ikke i medfør af ordningen ydes til en virksomhed, herunder minkavlerens virksomhed eller anden 

virksomhed, som minkavleren driver. Det gælder også, selvom virksomheden er insolvent efter at 

have modtaget erstatning og kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod 

hold af mink. Hvis minkavleren har drevet virksomhed i regi af en personligt ejet virksomhed, kan 

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

er afviklet eller under afvikling.” 

 

Ad § 2  

”Følgende rådgivere kan yde gældsrådgivning under ordningen i denne bekendtgørelse, jf. dog § 12:  

1) Advokater.  

2) Godkendte revisorer.  

3) Finansielle rådgivere, som lever op til kravene for at kunne betegne sig som uafhængige, jf. § 9 i 

lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere” 

 

Der bør indsættes et nyt punkt således, at det sikres, at minkavlerne har mulighed for at vælge 

rådgivning ved økonomi- eller skattekonsulenter inden for jordbrugsfaglige områder, som i mange 

tilfælde udarbejdede deres regnskaber og i forvejen yder dem assistance og rådgivning om finansielle 

forhold. De fleste minkavlere har fået udarbejdet deres regnskaber ved DLBR-virksomhederne, som 

er et branchesamarbejde, bestående af 31 regnskabscentre og rådgivningsvirksomheder fordelt over 

hele landet. DLBR-virksomhederne tilbyder rådgivning om regnskab, driftsøkonomi, finansiering, jura 

mv. og har igennem flere år blandt andet også tilbudt kriserådgivning til bl.a. kriseramte landmænd.  

 

En del af DLBR-virksomhederne er rådgivere, der iht. revisorlovens § 17 er godkendte revisorer, og 

som dermed er direkte omfattet af ordlyden i udkastet. Men dette gælder imidlertid ikke alle DLBR-

virksomheder. Det er derfor vigtigt, at bestemmelsen udvides, så der sikres minkavlerne adgang til 

at anvende DLBR virksomhederne, som rådgiver. Det er de rådgivere, der er bekendte med deres 

forhold, og som har mulighed for at yde en kvalificeret gældsrådgivning indenfor den økonomiske 

ramme som fastsættes i bekendtgørelsens §§ 14 og 15. Vi foreslår specifikt, at der indsættes et nyt 

punkt 3 f.eks.: ”drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder” 

 

Der kan evt. henvises til formuleringen i den juridiske vejledning om partsrepræsentanter (afsnit 

A.A.7.4.2.2.),  hvor DLBR virksomhedernes drifts-, økonomi- eller skattekonsulent sidestilles med 
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revisor og advokater.  "advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, drifts-, økonomi- eller 

skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder, medlem af organisationen FSR-Danske 

Revisorer, eller er ansat hos en af de nævnte grupper," 

 

Ad § 10 

Landbrug & Fødevarer finder formuleringen af § 10 uhensigtsmæssig i sin helhed. Det bør være 

mere objektivt klart for den insolvente, hvornår rådgivningen finansieres af Finansiel Stabilitet, og 

hvornår det er for egen regning.  

 

Af § 10, stk. 5, sidste pkt. følger: 

 

”Udgifter til gældsrådgivning efter tidspunktet, hvor der foretages eller burde være foretaget en 

konstatering, jf. stk. 2, dækkes ikke af Finansiel Stabilitet." 

 

Herved kan det i visse tilfælde være op til en konkret vurdering, hvornår ”der burde have været 

foretaget en konstatering”. Et forhold som er enormt bebyrdende og uhensigtsmæssig at pålægge 

den økonomisk nødlidende, der nemt kan være i vildfarelse, og i god tro modtage omkostningstung 

rådgivning.  

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der indarbejdes en forpligtelse for rådgiver, således at denne 

er forpligtet til – i god tid – at informere om hvornår det maksimale tidsforbrug er nået, jf. § 15.  

 

Ad § 22  

”En ekstern rådgiver, jf. § 2, der yder gældsrådgivning efter ordningen, er forpligtet til at 

videregive de oplysninger, der indgår i et rådgivningsforløb, til Finansiel Stabilitet, når Finansiel 

Stabilitet anmoder herom.”   

 

Bestemmelsen forekommer vidtgående, og bør begrænses til oplysninger, som er absolut 

nødvendige til brug for tilsynet. Når der henses til de begrænsninger, der i videregivelse af andres 

evt. følsomme oplysninger bør det sikres, at rådgiver ikke ender i en regelkonflikt. Landbrug & 

Fødevarer og SEGES ønsker at få oplyst, hvorvidt der vil blive indført procedurer, der sikre f.eks. et 

tilstrækkeligt samtykke til at rådgiver uden konflikt med andre regler kan udlevere oplysninger til 

Finansiel Stabilitet? 

 

Landbrug & Fødevarer og SEGES er naturligvis tilgængelige for yderligere dialog.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Morten Holm Østergaard 

Erhvervspolitisk chef 

 

D +45 3339 4049 

M +45 3137 3111 

E moos@lf.dk 


