
Har Nordjyske helt glemt, at coronasmitten spredte sig fra minkfarm til minkfarm? 
 
Nordjyske 6. april 2022 
 
Søndag over morgenkaffen kunne jeg læse en leder af Karl Erik Stougaard her i Nordjyske med hårde 
anklager mod regeringen uden hold i virkeligheden.  
 
Der bliver sendt en lang række fordomme og fejlslutninger afsted om regeringens håndtering af situationen 
i november 2020, da coronasmitten rasede på de danske minkfarme. At man på lederplads her i avisen skal 
læse fri fantasi, påtaget forargelse, halve sandheder og overdrivelser i modstrid med fakta, det har jeg 
immervæk ikke oplevet før. Som følger af dansk politik og journalistik de sidste mere end 25 år, håber jeg 
virkelig ikke, at det er den nye standard. 
 
Lad mig stilfærdigt minde om den situation vi stod i tilbage i november 2020.  
 
Til trods for, at vi gjorde alt for at stoppe coronasmitten på danske minkbesætninger, så bredte den sig som 
en steppebrand. Fra minkfarm til minkfarm. Fra mink til mennesker. 
 
I september 2020 var der smitte på 9 minkfarme. 
 
I november 2020 var der smitte på 279 minkfarme. 
 
Læs lige de tal en gang til. 
 
Da det så allerværst ud i Nordjylland, var ca. 60 procent af alle positive coronasvar relateret til mink. 
 
Dansk erhvervsliv følte sig truet. Særligt på eksporten. Man frygtede et større økonomisk tilbageslag i de 
store erhvervsorganisationer. Udlandet så med bekymring på udviklingen i Danmark. Storbritannien 
stoppede øjeblikkeligt indrejse fra Danmark. 
 
Sådan var situationen. 
 
Det virker helt ved siden af skiven, hvis man forestiller sig, at regeringen dengang bare havde set til og sagt: 
Det kan godt være, minksmitten eksploderer. Og det kan godt være, at sagkundskaben frygter, at dét at 
fortsætte den eksisterende minkproduktion i Danmark kan true effekten af verdens COVID19-vacciner. 
Men vi venter da og ser, hvad der sker. 
 
Dét ville have været dybt uansvarligt. 
 
For regeringen har det hele vejen igennem handlet om folkesundheden. Folkesundheden er den direkte 
årsag til, at vi nu har et midlertidigt forbud mod minkhold i Danmark. Jeg understreger, at det er et 
midlertidigt forbud.  
 
Eksperterne fra Statens Serum Institut er lige nu i gang med at lave en ny risikovurdering. Den skal danne 
grundlag for en politisk drøftelse af, om det er realistisk at åbne for minkproduktion i Danmark igen, og 
hvordan det i så fald vil foregå.  
 
For regeringen er risikoen for folkesundheden udslagsgivende for, om minkerhvervet kan genoptages. Det 
handler om danskernes ve og vel. 
 



For minkavlerne er situationen nu, at vi har lavet en god og solid ordning, som sikrer fuldstændig 
erstatning. Det er en bred politisk aftale med Folketingets partier på knap 19 mia. kr., hvor langt 
størstedelen af pengene går direkte til erstatning til minkavlerne. 
 
Minkavlerne kan selv vælge mellem nedlukningserstatning eller dvalekompensation. De fleste har valgt 
nedlukningserstatning, og nogle få har valgt dvalekompensation.  
 
Beslutningen i november 2020 var smertelig, men nødvendig. Ikke at sætte danskernes sundhed først ville 
have været uansvarligt. 
 


