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Til Fødevarestyrelsen 
Att.: 14@fvst.dk; sibzu@fvst.dk 
J. nr: 2021-14-30-00079 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold 
af mink (Forlængelse af det midlertidige forbud mod hold af mink) 
 
L&F vil gerne sige tak for muligheden for at kommentere på høring over forslag til lov om ændring 
af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (Forlængelse af det midlertidige forbud 
mod hold af mink) 
 
Det er L&F’s holdning, at der ikke er fremlagt et tilstrækkeligt fagligt grundlag for beslutningen om at 
forlænge det midlertidige forbud mod hold af mink. Det er stærkt kritisabelt, at der ikke forud for 
beslutningen har været gennemført et grundigt arbejde med en egentlig risikovurdering af minkhold 
i Danmark, hvor der blev set realistisk på forskellige scenarier for hold af mink og 
smitteforebyggende aktiviteters betydning, herunder vaccination af mink. Den yderligere 
forlængelse af forbuddet vil gøre det endnu vanskeligere bl.a. at sikre indkøb af nye avlsdyr i 
udlandet og sikre foderforsyning til dem i forhold til at genoptage produktionen. 
 
L&F vil stærkt opfordre til, at det arbejde igangsættes snarest. Og at der som led i den analyse ses 
nærmere på mulighederne for hold af mink med minimal risiko for spredning af COVID-19, 
herunder konkrete forslag til smittebeskyttelse på minkfarme, både i forhold til smitte fra mennesker 
til mink og fra mink til mennesker. Det opfordres også til at der ses på mulighederne for en 
vaccinationsstrategi for mink med belysning af, hvilken type vaccine der ville være relevant, forslag 
til overvågningsprogram mm. i forbindelse med hold af mink. I dette arbejder er det afgørende, at 
der sikres en bredere involvering af eksperter med indgående viden om mink-produktion og ved 
anvendelse af en One-Health tankegang. 
 
Det er afgørende, at det arbejde igangsættes allerede nu, så der kan etableres et ordentligt 
beslutningsgrundlag i god tid til en senere beslutning om eventuel genoptagelse af minkproduktion i 
Danmark. 
 
I forhold til spørgsmål om erstatning henvises til høringssvar fra L&F til høringen vedr. 
bekendtgørelse om nedlukningserstatning til minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Flemming Nør-Pedersen 
Konst. adm. direktør 
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