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Den 3. november 2020 blev det besluttet, at alle mink på de danske minkfarme 
måtte aflives af hensyn til den danske folkesundhed. På den baggrund er der ind-
gået en politisk aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af 
COVID-19.

Aftalen indebærer, at minkavlerne får erstatning for tabet af deres forretning, og 
de avlere, der gerne vil blive i erhvervet, får mulighed for at vælge en dvalemodel.

 

Minkavleren vælger erstatningsmodel eller dvalemodel
Som det første vælger minkavleren, om minkavleren ønsker at fortsætte i minker-
hvervet, når det igen bliver muligt at holde mink i Danmark, eller om avleren øn-
sker at lukke ned og modtage erstatning for nedlukningen af sin minkfarm. Så-
fremt minkavlere vil fortsætte sin minkbedrift, modtager minkavleren støtte efter 
dvalemodellen. Såfremt minkavleren vælger at lukke ned, modtager minkavleren 
erstatning beregnet gennem erstatningsmodellen.

Taksators vurderinger af minkfarme
Såfremt minkavleren har valgt dvalemodellen, vil minkavleren modtage kompen-
sation for faste omkostninger i dvaleperioden.

3. Udbetaling af erstatning

Erstatningen udbetales hurtigst muligt. Minkavleren har mulighed for at 
klage over erstatningens størrelse. Konkurstruede avlere kan få særlig hjælp.

2. Individuel vurdering

En taksaktor gennemgår minkavlerens farm og fastsætter de relevante 
værdier afhængig af valget af model.

1. Minkavleren ønsker erstatning eller dvale

Avleren vælger mellem en dvalemodel og en erstatningsmodel.
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Vælger avleren at træde ud af erhvervet og få erstatning, bliver erstatningen fast-
lagt med udgangspunkt i minkavlerens konkrete forretning. Det betyder, at en tak-
sator skal foretage en individuel vurdering af minkfarmen, så erstatningen bliver 
tilpasset den enkelte minkavlers økonomiske og produktionsmæssige forhold.

Da minkavlerne står i en helt ekstraordinær situation og har behov for hurtigst 
muligt at få vished omkring sin fremtidige økonomi, er det besluttet, at taksator 
hurtigst muligt skal i gang med arbejdet, og at der afsættes de nødvendige ressour-
cer til, at takseringerne kan afsluttes inden for en rimelig tidshorisont.

Der lægges op til, at taksators vurderinger tager udgangspunkt i en opgørelse udar-
bejdet af minkavleren selv over erstatningsberettigede aktiver. Taksator vil heref-
ter danne sig et billede af farmen og gennemgå regnskaber, relevante tilladelser 
mm. Heri ligger også, at der ved taksering tages udgangspunkt i en dialogbaseret 
tilgang mellem avler og taksator.

Såfremt minkavleren ikke selv har ressourcer til at opgøre de erstatningsberetti-
gede aktiver, lægges der op til, at taksator og minkavler i fællesskab gennemgår 
minkfarmens aktiver.

For følgeerhverv vil taksator fastslå andelen af virksomhedens omsætning, der er 
minkrelateret, ligesom taksator skal vurdere, om produktionen kan omlægges til 
anden aktivitet. Her vil taksator bl.a. skulle vurdere om omstilling er mulig, hvad 
omkostningerne er ved en omstilling, og om dette står i et rimeligt forhold til ind-
tjeningspotentialet ved en ny type aktivitet.

Udbetaling af erstatning
Aftalepartierne er enige om, at udbetaling af erstatningsbeløb i alle varianter skal 
ske hurtigst muligt.

Ud over erstatning skal minkavlerne også have udbetalt en række honorarer. Ud-
betaling af honorar for aflivning af mink er allerede igangsat. Udbetaling af hono-
rar for hurtig aflivning, den såkaldte ”tempo-bonus”, forventes at blive påbegyndt 
i løbet af februar 2021.

Forskudsbetaling af skinderstatning for de aflivede mink i 2020, som skulle have 
genereret indtægt i 2021, forventes at blive påbegyndt i februar. Endelig afregning 
af skinderstatningen og driftstabserstatningen forventes at ske i løbet af marts.

Udbetaling af erstatning for nedlukning af minkavlernes forretning vil ske hurtigst 
muligt efter taksator har færdiggjort sin vurdering. Der sigtes dog efter, at der vil 
blive udbetalt et beløb forud.

Udbetaling af erstatning til følgeerhverv vil ske hurtigst muligt, efter taksator har 
færdiggjort sin vurdering af disse.
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Hurtig mulighed for gældssanering
Der kan være minkavlere, som på grund af de senere års krise i erhvervet har øko-
nomiske udfordringer og høj gæld, og som derfor har særligt behov for hjælp til at 
komme videre.

For at understøtte avlere i en vanskelig proces etableres en mulighed for gratis bi-
stand i regi af en særlig enhed i Finansiel Stabilitet for de avlere, der står over for 
en konkurs.

Første skridt vil være, at enheden hjælper avleren med at få overblik over sin øko-
nomiske situation.

Herefter kan enheden bistå avleren i en dialog med kreditorerne om at få gælden 
nedbragt til et håndterbart niveau eller eventuelt helt eftergivet. Enheden vil i for-
handlingssituationen kunne vejlede avleren om, hvornår det vurderes hensigts-
mæssigt at indgå en frivillig aftale, og hvornår avleren vurderes med fordel at 
kunne søge om egentlig gældssanering ved skifteretten.

I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, overgår 
sagen til skifteretten til behandling om gældssanering. I den forbindelse vil der i 
enheden lægges vægt på, at de materialer, der løbende er udarbejdet til brug for de 
frivillige forhandlinger, overdrages i en form, så materialet kan indgå i den videre 
sagsbehandling i skifteretten.


	Faktaark: Proces for udbetaling af erstatning eller dvale 
	Minkavleren vælger erstatningsmodel eller dvalemodel
	Taksators vurderinger af minkfarme
	Udbetaling af erstatning
	Hurtig mulighed for gældssanering


