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Udbetaling af endelig skinderstatning ved afliv-
ning af mink som følge af COVID-19 mv. 
 
 
 

 

 

Kære minkavler 

 

D. 9. september 2021 blev bekendtgørelsen om endelig skinderstatning m.v. ved 

aflivning af mink som følge af COVID-19 udstedt med ikrafttræden d. 1. oktober 

2021.  

 

Udbetalinger fra oktober 2021 

Fødevarestyrelsen udbetaler endelig skinderstatning fra uge 40 og et stykke tid 

frem. Vi udbetaler fra samme tidspunkt kompensation for eget arbejde i forbin-

delse med aflivning af mink til de avlere, der ikke allerede har indgået aftale med 

Fødevarestyrelsen om at få udbetalt honorar (fortrinsvis avlere i zone 3). Desuden 

udbetaler vi fra samme tidspunkt erstatning for destruerede dyr/skind, som vi har 

registreret har ligget på frys. Du behøver som udgangspunkt ikke foretage dig no-

get, da vi allerede har alle relevante oplysninger. 

 

Vi anvender Dansk Pelsdyravlerforenings pelsindeks til erstatningsbe-

regning 

Fødevarestyrelsen har fra Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. modtaget indekse-

ringer for danske avleres prisniveau (pelsindeks). Dansk Pelsdyravlerforening 

a.m.b.a. sender dine pelsindeks til dig sammen med yderligere information.  

 

Fødevarestyrelsen anvender pelsindekset for 19/20 til beregning af endelig skind-

erstatning og driftstabserstatning for den eller de besætninger, vi i forbindelse med 

andre udbetalinger har registreret tilhører din virksomhed. Hvis du senere søger 

forskud på nedlukningserstatning, anvender vi tilsvarende pelsindekset for 

17/18/19 til beregning af forskudserstatningen. Hvis du har bemærkninger til kob-

lingen mellem pelsindeks og CVR-nummer eller besætningsnummer, skal du 

skrive til mink@fvst.dk senest d. 1. oktober 2021.  

 

Fødevarestyrelsen beregner og udbetaler i første omgang den endelige skinderstat-

ning ud fra det pelsindeks for 19/20, vi har modtaget fra Dansk Pelsdyravlerfor-

ening. Du kan efter udbetalingen få foretaget en ny erstatningsberegning, hvis du 

kan dokumentere, at dit pelsindeks er væsentligt lavere end skindkvaliteten af de 

destruerede skind, der skal erstattes. Hvis du har spørgsmål til dit indeks, kan du 

få hjælp fra Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. 

 

Har dine forhold ændret sig? 

Hvis du ikke allerede har udfyldt og indsendt ”Erklæringen om erstatning, kom-

pensation og tempobonus” i forbindelse med ansøgning om forskud på erstatning 

og tempobonus ved aflivning af mink som følge af COVID-19, skal du udfylde og 
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indsende denne. Ændrer dine forhold sig, efter du udfyldte og indsendte erklærin-

gen, er du f.eks. blevet eller bliver du kriseramt efter den 30. juni 2021, skal du 

genindsende erklæringen. For yderligere oplysninger se Fødevarestyrelsens hjem-

meside her.  

 

Har du haft andre afledte udgifter? 

Fødevarestyrelsen kan efter anmodning tildele kompensation for ekstraordinære, 

rimelige udgifter, du har haft i forbindelse med aflivning af mink, samt eventuelle 

tab som følge af aflivningen. Du kan ansøge om kompensation ved at sende en 

mail til mink@fvst.dk. 

 

Spørgsmål  

Du kan finde flere informationer på Fødevarestyrelsens hjemmeside, under punk-

tet ’Udbetaling til minkavlere’ eller gennem dette link. Vi opdaterer løbende om 

kommende udbetalinger.  

 

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål på www.fvst.dk, er du velkommen til at 

sende spørgsmålene til mink@fvst.dk. Alternativt kan du lægge besked hos Føde-

varestyrelsens Kunderådgivningen på tlf. 72 27 69 00, og du vil blive kontaktet ef-

terfølgende. Vi har åbent mandag – torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Roos 

Udbetalingsenheden 

Fødevarestyrelsen 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/betaling/Sider/Udfyld-erkl%C3%A6ring-for-forskud-p%C3%A5-erstatning-for-skindv%C3%A6rdi-og-tempobonus.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/betaling/Sider/default.aspx

