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Orientering om beregning og udbetaling af erstatning i forbin-
delse med aflivning af mink 
 

I forbindelse med påbud om aflivning af mink i din besætning er du berettiget til 

udbetaling af erstatning. 

 

Du vil i din e-boks modtage et brev, som indeholder en konkret beregning af den 

erstatning, som du vil modtage.  

 

Når du modtager brevet skal du tage stilling til, hvordan og hvornår din erstatning 

skal udbetales. Du skal være opmærksom på, at du skal svare på dette brev, før du 

får udbetalt din erstatning. 

 

Der er to muligheder, som er følgende: 

 

1. Én udbetaling beregnet ud fra godkendte skalaværdier på mink. Skalavær-

dierne er afhængige af tidspunktet for aflivning og pelsindexet. Det bety-

der, at du får udbetalt summen af erstatning for dyr og for driftstab på 

samme tid.  

 

2. En aconto udbetaling, hvor erstatningen bliver udbetalt ad to omgange. 

Dvs. der udbetales et aconto beløb efter aflivning og med en slutafregning 

efter september-auktionen 2021. Du får udbetalt erstatning for driftstab 

sammen med aconto udbetalingen. Slutafregningen udregnes på baggrund 

gennemsnitsprisen på alle Kopenhagens Furs auktioner i 2021. Slutafreg-

ningen er afhængig af tidspunktet for aflivning og pelsindexet. 

 

I vedlagte bilag kan du se et eksempel på hver af de to muligheder.  

 

Du får udbetalt erstatning med hjemmel i lov om hold af dyr1 og erstatningsbe-

kendtgørelsen2. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020. 
2 Bekendtgørelse nr. 1323 af 26. november 2015 om erstatning og udgifter ved bekæmpelse 

og forebyggelse af husdyrsygdomme. 

 



 

Bilag 
 

 
 

I eksemplet ovenfor er den prisafhængige slutafregning beregnet på basis af en gennemsnits-

pris i 2021 på 176 kr. pr. skind, aflivning den 9. oktober 2020 samt et pelsindeks på 100. De 

176 kr. er samme pris, som erstatningen er beregnet efter, hvis den fulde erstatning udbetales 

i 2020. I eksemplet bliver skalaværdien 165,20 kr. for avlshunner og 141,30 kr. for hvalpe.  
 

Hvis markedsprisen for skind i 2021 bliver højere end 176 kr., er det fordelagtigt at få erstat-

ningen for hvalpe og avlshunner udbetalt med et acontobeløb i 2020 og slutafregning i 2021. 

Bliver markedsprisen i 2021 derimod lavere end 176 kr., vil straks-udbetaling af erstatningen 

være fordelagtig. 
 

Der er fastsat et prisspænd for markedsprisen i 2021, som bruges til beregning af slutafreg-

ningen i 2021. Prisspændet er mellem 153 og 199 kr. pr. skind (de sparede udgifter til pels-

ning og salg mm. er ikke indeholdt i dette beløb). 

 

Der er i eksemplet forudsat et pelsindeks på 100. Erstatningen til den enkelte ejer afhænger 

af det opgjorte besætningsspecifikke pelsindeks. 

Mulighed 1 - Udbetaling af den fulde erstatning  i 2020

Forudsætninger

Avlshunner (inkl. goldtæver) 1.900              Stk.

Hvalpe 10.000           Stk.

Døde mink i fryseren fra og med 1/10 2020 5                      Stk.

Skalaværdi af en hvalp (markedspris for skind fraktrukket sparede omkostninger*) 141,30 Kr.

Skalaværdi af en avlshun (markedspris for skind fraktrukket sparede omkostninger*) 165,40 Kr.

Værdi af en mink i fryseren 50,00 Kr.

Beskrivelse Antal Pr. stk. Niveau I alt 

Smittede Erstatning for hvalpe 10.000 141,30 kr. 100% 1.413.000 kr. 

Erstatning for avlshunner 1.900 165,40 kr. 100% 314.260 kr.     

Estatning for mink i fryseren 5 50,00 kr. 100% 250 kr.             

Driftstab for avlshunner 1.900 258,16 kr. 20% 98.101 kr.       

I alt 1.825.611 kr. 

Ikke-smittede Erstatning for hvalpe 10.000 141,30 kr. 100% 1.413.000 kr. 

Erstatning for avlshunner 1.900 165,40 kr. 100% 314.260 kr.     

Estatning for mink i fryseren 5 50,00 kr. 100% 250 kr.             

Driftstab for avlshunner 1.900 258,16 kr. 100% 490.504 kr.     

I alt 2.218.014 kr. 

Mulighed 2 - Acontoudbetaling af erstatning  i 2020 og 2021

Forudsætninger

Avlshunner (inkl. goldtæver) 1.900              Stk.

Hvalpe 10.000           Stk.

Døde mink i fryseren fra og med 1/10 2020 5                      Stk.

Acontoudbetaling for en hvalp 100,00 Kr.

Acontoudbetaling for en avlshun 100,00 Kr.

Værdi af en mink i fryseren 50,00 Kr.

Beskrivelse Antal Pr. stk. Niveau I alt 

Smittede Aconto Erstatning for hvalpe 10.000 100,00 kr. 100% 1.000.000 kr. 

Erstatning for avlshunner 1.900 100,00 kr. 100% 190.000 kr.     

Estatning for mink i fryseren 5 50,00 kr. 100% 250 kr.             

Driftstab for avlshunner 1.900 258,16 kr. 20% 98.101 kr.       

Prisafhængig slutafregning 2021 (aflivning 9/10 2020) 537.260 kr.     

I alt 1.825.611 kr. 

Ikke-smittede Aconto Erstatning for hvalpe 10.000 100,00 kr. 100% 1.000.000 kr. 

Erstatning for avlshunner 1.900 100,00 kr. 100% 190.000 kr.     

Estatning for mink i fryseren 5 50,00 kr. 100% 250 kr.             

Driftstab for avlshunner 1.900 258,16 kr. 100% 490.504 kr.     

Prisafhængig slutafregning 2021 (aflivning 9/10 2020) 537.260 kr.     

I alt 2.218.014 kr. 

* Omfatter foder, pelsning, salgsafgift, løn, energi mm.) 
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