Økonomitabel
25. januar 2021

Økonomitabel i alt, før skat, tilbageløb og adfærd
Mio. kr.
Erstatning til avlerne
Erstatning til minkavlere 2022-2030*

8.900

Erstatning i 2021 for aflivede, ikke-pelsede dyr**

1.800 – 2.800

Dvaleordning***

60

Lukkeomkostninger

80

Indsats i Finansiel Stabilitet for konkursramte avlere****

30

Direkte erstatning, i alt

10.870 – 11.870

Til erhvervet generelt
Erstatning til følgeerhverv

3.000 – 4.000

Omstillingspulje

100

Til erhvervet generelt, i alt

3.100 – 4.100

Øvrige
Nedrivning af produktionsanlæg mv.*****

1.500 – 2.700

Minktaksationskommissioner

100

Øvrige, i alt

1.600 – 2.800

I alt

15.570 – 18.770

Andre initiativer
Suspension af dagpengeforbrug

250

Økologisk omstilling af fødevareproduktion, skovrejsning mv. (25 mio. årligt i 2021 og 2022)

50

*

Skøn for erstatninger er behæftede med usikkerhed, da de beror på den kommende taksationskommissions vurderinger af
de enkelte farme og minkafhængige følgeerhverv.
*Inklusiv erstatning til avlere for uudnyttet kapacitet (erstattes med handel og vandel). Baseret på 13 mio. producerede skind
årligt (på baggrund af 15,5 mio. skind i 2020, heraf 2½ mio. avlsmink). Under forudsætning af, at en pct. af avlerne vælger
dvalemodellen uden efterfølgende at foretage omvalg. Antagelsen er udtryk for et forsigtighedsprincip og skal ses i lyset af,
at der er væsentlig usikkerhed om, hvor mange avlere, der ønsker at anvende dvalemodellen, ligesom muligheden for omvalg
giver en yderligere usikkerhed om, hvor mange avlere, der i sidste ende vælger erstatningsmodellen.
** Baseret på en skindpris på 160 – 250 kr. for 11,3 mio. mink, der ikke er blevet pelset i 2020 i en situation, hvor alle vælger
aconto-modellen (der skønnes i alt 15,5 mio. mink i 2020, heraf 4 mio., der er nået at blive pelset). Inden udbetaling vil
skindprisen skulle korrigeres for sparede omkostninger (foder, pelsning mm). Endvidere baseret på, at der ydes 100 pct.
erstatning for driftstab til alle (dvs. ikke kun 20 pct. til smittede besætninger) og baseret på de nuværende gældende principper
for beregning af driftstab jf. FVST’s hjemmeside.
*** Kompensation for aflivede avlsdyr for minkavlere i dvale er inkluderet under ”erstatning til minkavlere 2022-2030”, da der
i dette beløb er antaget erstatning til samtlige minkavlere, og en eventuel erstatning for aflivede avlsdyr til minkavlere i dvale
ville skulle modregnes i dette beløb.
**** Omkostningerne til indsatsen afholdes af Finansiel Stabilitet.
***** Udgifterne til nedrivning og reetablering vil afhænge af, i hvor høj grad der er tale om særligt vanskelige materialer på
farmene, herunder fx asbest. Omfanget heraf vil først kunne vurderes præcist, når der er foretaget en inspektion af minkfarmene.

