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Til høringsparterne  

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og 
midlertidigt forbud mod hold af mink (Forlængelse af det midlertidige 
forbud mod hold af mink) 
 

 

 
Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og 

midlertidigt forbud mod hold af mink (Forlængelse af det midlertidige forbud mod hold af mink) i høring 

hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste. 

 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til udkastet senest den 

20. oktober 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 

2021-14-30-00079. De modtagne høringssvar fra eksterne parter vil blive offentliggjort på 

Høringsportalen og sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 
Lovforslagets baggrund og hovedindhold  

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe hjemmel til at forlænge det midlertidige forbud mod hold af 

mink til den 31. december 2022 for at hindre risiko for udbredelse af COVID-19 i mink og mellem mink 

og mennesker af hensyn til folkesundheden.  

 

I november 2020 blev alle opdrættede mink i Danmark aflivet for at forhindre spredning af COVID-19 i 

mink af hensyn til folkesundheden. Ved vedtagelse af Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod 

hold af mink blev hold af mink forbudt frem til og med 31. december 2021.  

 

Sundhedsmyndighederne vurderer, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en 

sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse. Det fremgår af Statens Serum Instituts opdaterede 

risikovurdering af 14. juni 2021 ”Sundhedsfaglig vurdering af risiko for den humane sundhed ved evt. 

genoptagelse af hold af mink efter 2021”. 

 

Statens Serum Institut har på et møde den 28. september 2021 givet Folketingets partier en mundtlig 

opdatering af sin risikovurdering fra 14. juni 2021. Statens Serum Institut har forud for mødet oplyst, at 

det er Statens Serum Instituts vurdering, at konklusionerne i den sundhedsfaglige vurdering af risiko 

for den humane sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 2021 af den 14. juni 2021 fortsat er 

gældende. 

 

Den nuværende lov om forbud mod hold af mink gælder til og med den 31. december 2021. Det er 

Fødevareministeriets opfattelse, at en forlængelse af forbuddet mod indførelse og hold af mink vil skulle 

ske ved en lovændring. Det foreslås derfor at forlænge forbuddet mod indførelse og hold af mink til og 

med den 31. december 2022. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.  

På grund af det midlertidige forbud mod hold af mink, og fordi minkbranchen generelt oplever store 

udsving i skindpriserne, er de økonomiske konsekvenser for minkavlerne i relation til dvaleperioden i 

2022 vanskelige at vurdere. Skindprisen bliver formentligt højere på kort sigt grundet det relativt lavere 

udbud, mens produktionsomkostningerne må forventes at kunne blive højere, da hele 

minkproduktionen har været sat i stå. På lidt længere sigt kan udenlandske minkproducenter måske 

opveje den produktion af minkskind, som Danmark leverede; alt andet lige med prisfald til følge. På det 

foreliggende grundlag kan størrelsesordenen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser ikke vurderes. 

Principper for agil erhvervsrettet regulering og digitaliseringsklar lovgivning 

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke findes at være 

relevante for lovforslaget. Det er endvidere Fødevarestyrelsens vurdering, at principperne for 

digitaliseringsklar lovgivning heller ikke er relevante for lovforslaget. 

 

Forholdet til EU-retten 

Lovforslaget vurderes at være i overensstemmelse med EU-rettens regler om den fri bevægelighed for 

varer og den fri etableringsret. 

Ikrafttræden 

Det foreslås, at lovændringen træder i kraft den 1. januar 2022.  

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail til 14@fvst.dk og i kopi 

til sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2021-14-30-00079. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Sibel Zuferov 

Fuldmægtig, cand.jur. 

Center for Dyresundhed 
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