
 

  

Faktaark: Cases 25. januar 2021 

  

 

Erstatningsmodellen for minkavlere indebærer, at der ydes erstatning for tre ho-
vedelementer: 

1. En erstatning for mink, der er slået ned i 2020, men som ikke er pelset, og 
derfor ikke kan sælges i 2021

2. En erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030
3. Den forventede restværdi af minkavlerens udnyttede kapitalapparat, herunder 

stalde, bure mm.
 

Ved beregning af minkavlernes erstatning tages der udgangspunkt i en række indi-
viduelle forhold, herunder antal dyr på bedriften, den historisk opnåede skindpris, 
avlerens omkostningseffektivitet og produktionsapparatets restlevetid.

Jo flere dyr, jo højere skindpris, jo højere effektivitet og jo længere restlevetid for 
kapitalapparatet, jo højere beregnet erstatning. Det indebærer, at der vil være vari-
ation i, hvor stor erstatning, hver avler modtager.

I det følgende gives eksempler på en skønnet erstatning til forskellige typer mink-
avlere.

Den gennemsnitlige avler                                                                                                    
Den første case tager udgangspunkt i en omtrentligt gennemsnitlig dansk minkav-
ler med omkring 2.6701 avlstæver på sin minkfarm.  

Avleren leverer skind af gennemsnitlig kvalitet og får derfor i erstatningsberegnin-
gen en gennemsnitspris på sine minkskind. Det betyder, at skindprisen for dyr 
slået ned i 2020 vil ligge mellem 160 og 250 kr. per skind. I beregningen for tabt 
fremtidig indtjening vil skindprisen ligge på 333 kr.

Avleren har gennemsnitlige produktionsomkostninger og avlerens kapitalapparat 
(stalde, bure, maskineri mm) vurderes at have en restlevetid på 15 år.  

 

1 Data om minkavleres størrelse, gæld og produktionsomkostninger indhentet fra SEGES. 
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En sådan avler står til en erstatning for aflivede dyr på 2,7 – 4,1 mio. kr. Hertil 
kommer erstatning for tabt fremtidig indtjening og restværdien af avlerens kapital-
apparat på i alt 8,9 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Gennemsnitlig  minkavler Mio. kr.

Erstatning for dyr aflivet i 2020 2,7 – 4,1

Tabt fremtidig indtjening 7,6

Restværdi af kapitalapparat 1,3

Erstatning i alt 11,6-13,0

  

Gennemsnitlig gæld 8,72 

 
En gennemsnitlig minkavler har 8,7 mio. kr. i samlet gæld. En væsentlig del af er-
statningen vil således skulle gå til at indfri gæld i minkbedriften.

Avleren med høj skindkvalitet                                                                                                    
Avlere, der formår at producere skind af særligt høj kvalitet og sælge dem til en 
højere pris, vil få en højere beregnet erstatning.

Det kan illustreres ved at se på en avler med samme antal avlstæver og produkti-
onsomkostninger som den gennemsnitlige avler, men som med de samme om-
kostninger producerer skind af højere kvalitet, som bliver solgt for 5 pct. mere 
end den gennemsnitlige avlers skind.

Det betyder, at skindprisen for dyr slået ned i 2020 vil ligge mellem 168 og 263 kr. 
per skind. I beregningen for tabt fremtidig indtjening vil skindprisen ligge på 349 
kr.

En sådan avler står til en erstatning for aflivede dyr på 2,8 – 4,4 mio. kr. Hertil 
kommer erstatning for tabt fremtidig indtjening og restværdien af avlerens kapital-
apparat på i alt 10,6 mio. kr., jf. tabel 2.

 

 

2 Data om gæld dækker minkavlerens samlede gæld. Den vil derfor i nogle tilfælde også dække gæld i jord og 
eventuelle stuehuse, som ikke overtages af staten. Den gennemsnitlige gæld tilknyttet minkdriften vurderes 
derfor lavere end de oplyste 8,7 mio. kr. 
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Tabel 2. Avler med høj skindkvalitet Mio. kr.

Erstatning for dyr aflivet i 2020 2,8 – 4,4

Tabt fremtidig indtjening 9,3

Restværdi af kapitalapparat 1,3

Erstatning i alt 13,4-15,0

  

Gennemsnitlig gæld 8,73 

 

En gennemsnitlig minkavler har 8,7 mio. kr. i samlet gæld. En væsentlig del af er-
statningen vil således skulle gå til at indfri gæld i minkbedriften.

Avleren med høje omkostninger                                                                                                              
Avlere, der har en mindre effektiv drift og dermed højere produktionsomkostnin-
ger, vil få en lavere beregnet erstatning.
 
Det kan illustreres ved at se på en avler med samme antal avlstæver og skindkvali-
tet som den gennemsnitlige avler, men som har 10 pct. højere produktionsom-
kostninger per produceret skind.

Avleren har gennemsnitlig skindkvalitet, og det betyder, at skindprisen for dyr 
slået ned i 2020 som for den gennemsnitlige avler vil ligge mellem 160 og 250 kr. 
per skind. I beregningen for tabt fremtidig indtjening vil skindprisen som for den 
gennemsnitlige avler ligge på 333 kr.

En sådan avler står til en erstatning for aflivede dyr på 2,7 – 4,1 mio. kr. Hertil 
kommer erstatning for tabt fremtidig indtjening og restværdien af avlerens kapital-
apparat på i alt 6,3 mio. kr., jf. tabel 3.

 

 

 

 

3 Data om gæld dækker minkavlerens samlede gæld. Den vil derfor i nogle tilfælde også dække gæld i jord og 
eventuelle stuehuse, som ikke overtages af staten. Den gennemsnitlige gæld tilknyttet minkdriften vurderes 
derfor lavere end de oplyste 8,7 mio. kr.  
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Tabel 3. Avler med højere omkostninger Mio. kr.

Erstatning for dyr aflivet i 2020 2,7 – 4,1

Tabt fremtidig indtjening 5,0

Restværdi af kapitalapparat 1,3

Erstatning i alt 9,0-10,4

  

Gennemsnitlig gæld 8,74

 
En gennemsnitlig minkavler har 8,7 mio. kr. i samlet gæld. En væsentlig del af er-
statningen vil således skulle gå til at indfri gæld i minkbedriften.

 

 

4 Data om gæld dækker minkavlerens samlede gæld. Den vil derfor i nogle tilfælde også dække gæld i jord og 
eventuelle stuehuse, som ikke overtages af staten. Den gennemsnitlige gæld tilknyttet minkdriften vurderes 
derfor lavere end de oplyste 8,7 mio. kr.  
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