
Staten har allerede udbetalt 5,6 mio. kroner i gennemsnit pr. minkavler 

 

Hvornår får minkavlerne deres erstatning? Det spørgsmål får jeg tit. Fra pressen. Fra borgerne. 

Jeg forstår det godt. For i den offentlige debat er der en opfattelse af, at minkavlerne stadig sidder og 

venter på deres berettigede og rimelige erstatning tikker ind på kontoen. 

Det er en sandhed med nuancer. 

Faktum er, at minkavlerne nu samlet har fået udbetalt over 6,5 mia. kroner i erstatning. Det svarer til 5,6 

mio. kroner i gennemsnit pr. minkavler. Det betyder faktisk, at minkavlerne på nuværende tidspunkt har 

fået halvdelen af deres penge. 

Erstatningssagerne er komplicerede sager. Groft sagt kan man sige, at udbetalingen falder i to dele. Den 

første del er den erstatning, avlerne skal have for tab mv. forbundet med aflivningerne af mink i 2020. Den 

anden del er erstatning og kompensation for permanent nedlukning af minkvirksomheden som følge af det 

midlertidige forbud mod hold af mink, som vi har lige nu. 

Vi er stort set i mål med den første del – og rigtig godt i gang med den anden, hvor mange minkavlere har 

fået forskud på nedlukningserstatning. Det betyder, at de har fået en del af pengene udbetalt som et 

forskud og nu venter på at få den endelige udbetaling. 

Der er tale om en enorm kompleks og hidtil uprøvet opgave. Så det kræver også, at alle spiller med og 

hjælper hinanden. Vi skal hele tiden finde nye gode løsninger. For eksempel har vi sørget for, at de 

minkavlere, som er klar til at komme i gang med nye projekter, har mulighed for at søge om at få revet 

deres minkfarme ned tidligt, imens staten får udbetalt de sidste penge. 

Arbejdet med udbetalingerne skal nemlig gøres grundigt og ordentligt. Det har minkavlerne krav på. Det 

skylder vi dem. Det er kun fair og rimeligt. 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fuld og hel erstatning til minkavlerne på cirka 19 mia. 

kroner. Det er store beløb. Og helt rimeligt i den situation, minkavlerne står i. 

Af de 19 mia. forventes cirka 13 mia. kroner at gå til minkavlerne, imens de resterende penge skal bruges 

på bl.a. fuldstændig kompensation til følgeerhverv, nedrivningsopgaver, taksationskommissioner mm.  

Så de 6,5 mia. kroner, som allerede er udbetalt, svarer altså til halvdelen af det beløb, der forventes i 

erstatninger til minkavlerne. 

Derfor er det ganske enkelt ikke rigtigt, når særligt borgerlige politikere tordner mod regeringen for at nøle 

med udbetalingsarbejdet. Vi er i fuld gang! 

 


