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Fødevareministeriet 
Sendt via e-mail til 
tethe@fvm.dk og fvm@fvm.dk 
J.nr. 20-21-3686 

 
Høringssvar til 

udkast til bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og 
kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af 

COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen  

(”Forskudsbekendtgørelsen”) 

 Indledende bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der nu iværksættes en proces med acontoudbetaling for 
nedluknings- eller dvaleerstatning, hvilket har været ventet siden indgåelsen af den Politiske Aftale 
af 25. januar 2021 om erstatning mv. (Aftalen). Den foreslåede forskudsmodel må efter vores 
opfattelse gælde for alle, der har krav på erstatning eller kompensation i forbindelse med 
nedlukningen af minkvirksomheder. 

I overensstemmelse med gældende praksis på ekspropriationsområdet finder Landbrug & Fødevarer 
det rigtigt, at der indhentes samtykke til udbetalingen. Denne proces må imidlertid tilrettelægges så 
enkel som muligt, således at også Finans Danmark eksempelvis bistår med at udarbejde skabeloner 
eller andet materiale, der kan tages udgangspunkt i, især når og hvis der skal indhentes samtykke 
fra flere parter med tinglyst sikkerhed. 

Helt overordnet frygter Landbrug & Fødevarer, at der kan medgå endog meget lang tid med at 
indhente de fornødne samtykker. Vi foreslår derfor, at der indsættes en frist for, hvor hurtigt en 
anmodning skal behandles, herunder hos de respektive institutter fra modtagelsen af henvendelsen, 
så ansøgningen sikres prioritet. 

Det fremgår af høringsmaterialet, at der udsendes vejledningsmateriale. Landbrug & Fødevarer 
bakker op herom men anmoder om, at vejledningen sendes i kort høring forud for sin udstedelse 
samt, at den i øvrigt udarbejdes efter drøftelse med repræsentanter for henholdsvis minkavlerne, 
minkvirksomhederne og den finansielle sektor.   

Endelig foreslår vi, at der indsættes en nedre grænse for hvilke rettighedshavere, der skal give positivt 
samtykke, således at det ikke er nødvendigt, hvis panterettigheden udgør mindre end kr. 80.000. Det 
skal for god ordens skyld nævnes, at det foreslåede beløb ikke har sammenhæng til det i § 8, stk. 1 
tildelte engangsbeløb.   

Andet generelt 

Det bemærkes, at Aftalen skal udmøntes i fire bekendtgørelser, hvoraf tre nu er sendt i høring. Ud 
fra ønsket om en helhedsvurdering, finder Landbrug & Fødevarer det uhensigtsmæssigt, at 
bekendtgørelsen om endelig nedlukningserstatning mv. ikke er medtaget i en samlet høringsrunde.  

Specifikke bemærkninger:  

Ad. § 2: 
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Nr. 1: 

Der henvises i det hele til høringssvaret fra Dansk Pelsdyravler forening A.m.b.a for så vidt angår 
definitionen af ”minkvirksomhed”.  

 

Ad. § 3: 

Stk. 1: 

Forskudsmodellen ses som en mulighed, der gennemføres efter ansøgning. Det er fornuftigt, at der 
er tale om en valgfri ordning. 

Stk. 2: 

Bestemmelsen er uklar i sin opbygning, idet den både omtaler pelsindeks 89 og indeks 100 for 
reduktion. For at undgå fortolkningstvivl anbefales det at tydeliggøre bestemmelsens ordlyd.   

Stk. 4: 

Der er valgt et tilbagediskonteringstidspunkt til den 1. januar 2021 uden nærmere angivelse af 
baggrunden herfor, bortset fra at det antages, at det er ønskeligt at arbejde med et kalenderår. Dette 
år må dog i givet fald være førstkommende januar måned i udbetalingsåret, idet de berørte 
minkvirksomheder ikke har nogen indflydelse på processens længde.  

På den baggrund foreslås bestemmelsen ændret, så tilbagediskonteringen sker til det år efter året, 
hvor forskudsudbetalingen finder sted. 

Stk. 5: 

Bestemmelsen giver anledning til tvivl, og vi frygter, at der skabes en praksis med en skønsmæssigt 
fastsat lavere forskudsudbetaling trods panthaversamtykke og en ansøgning efter den proces, der 
vedtages. Vi opfordrer til at lade bestemmelsen udgå. 

 
Ad. § 4: 
 
Som angivet indledningsvist foreslår vi, at der sættes en nedre grænse for indhentelse af samtykke. 

 

Ad § 5: 

Landbrug & Fødevarer støtter denne bestemmelse, som også fremgår på s. 4 i vores høringssvar af 
30. april 2021. 

 

Ad. § 7: 

Det forekommer ikke oplagt, hvorfor der skulle være behov for, at staten overtager aktiver allerede i 
forbindelse med en forskudsudbetaling. Vi foreslår bestemmelsen fjernet.  

 

Ad. § 10: 

Det forudsættes, at den digitale infrastruktur er på plads, således at ansøgningsprocessen kan 
gennemføres uden IT- eller systemmæssige fejl, der påvirker forskudsudbetalingen i nævneværdig 
grad. 
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Ad. § 11: 

Stk. 3 

Vi foreslår, at oplysningerne også kan sendes fra en konsulent, der rådgiver minkvirksomheden. 

 

Ad. § 12: 

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for, at bekendtgørelsen er udarbejdet uden mulighed for 
modregning i anden gæld til det offentlige. 

 

Med venlig hilsen 

 
Flemming Nør-Pedersen 
Direktør 


