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Orientering om ansøgning om permanent nedlukning 
eller midlertidig lukning (dvale) af din minkvirksomhed 
 
 
 

Kære minkavler 

 

Den 20. december 2021 trådte bekendtgørelse nr. 2462 om minkvirksomheders ansøgning om 

erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink 

som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen i kraft.  

 

Du kan søge om erstatning for permanent nedlukning eller dvale, hvis din virksomhed har 

været i drift frem til den 4. november 2020 eller er ophørt i perioden 15. juni 2020 til den 4. 

november 2020 og du har haft minkproduktion i 2018, 2019 eller 2020, eller hvis din 

virksomhed har været i drift frem til den 4. november 2020, og du har haft konkrete planer om  

at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021. 

 

Din minkvirksomhed er registreret i CHR-registeret med egenproduktion i 2018 og/eller 2019 

samt et CVR-nummer, der har været aktivt efter d. 15 juni 2020. Du har derfor muligvis ret til 

erstatning som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink.  

 

Det betyder, at du nu kan ansøge om permanent nedlukning af din minkvirksomhed eller 

midlertidig lukning med henblik på genoptagelse af din minkvirksomhed efter det midlertidige 

forbud mod hold af mink (dvale). 

 

 

Ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning og 
midlertidigt forbud mod hold af mink 
 

Du ansøger ved at udfylde og indsende en blanket til Fødevarestyrelsen via virk.dk. Du skal 

kun udfylde én blanket for alle dine besætninger inden for samme CVR-nummer. 

 

I blanketten kan du ansøge om erstatning og kompensation for permanent nedlukning af din 

minkvirksomhed eller kompensation for faste omkostninger i dvaleperioden ved midlertidig 

lukning med henblik på genoptagelse af din minkvirksomhed. 

 

Du skal udfylde og indsende blanketten digitalt til Fødevarestyrelsen via Virk.dk på dette link. 

På Virk.dk finder du mere information og en trin for trin-guide til, hvordan du udfylder og 

sender blanketten. Du skal udfylde og indsende blanketten senest den 1. april 2022. 

 

Fødevarestyrelsen oversender din ansøgning til erstatnings- og taksationskommissionen, som 

vil stå for sagsbehandlingen af ansøgning om endelig erstatning for permanent nedlukning 

eller kompensation for midlertidig lukning.  

 

Permanent nedlukning af din minkvirksomhed 

https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Ansoegning_om_erstatning_og_kompensation_som_foelge_af_aflivning_og_midlertidigt_forbud_mod_hold_af_mink_som_foelge_af_covid-19/
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Vælger du permanent nedlukning af din minkvirksomhed, kan du søge om et engangsbeløb til 

dækning af nedlukningsomkostninger. Fødevarestyrelsen behandler ansøgningerne om 

engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger  

 

Har du haft minkproduktion i 2020, kan du derudover søge om forskud på 

nedlukningserstatning. Du kan læse mere om betingelserne for at få forskud på 

nedlukningserstatning her (LINK). Hvis du ikke har haft minkproduktion i 2020 har du ikke 

ret til forskud på nedlukningserstatning. 

 

Fødevarestyrelsen sagsbehandler ansøgningerne om engangsbeløb til dækning af 

nedlukningsomkostninger samt forskud på nedlukningserstatning.  

 

Kompensation for faste omkostninger ved dvale 
 

Vælger du at lukke din minkvirksomhed midlertidigt (dvale), kan du søge om kompensation 

for faste omkostninger inklusive nødvendige driftsomkostninger til vedligehold og service af 

produktionsfaciliteter.  

 

Hvis du vælger dvale, kan du ændre dit valg til permanent nedlukning frem til den 31. 

december 2023. Blanketten lukkes ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 2022. Herefter er 

det muligt at vælge om ved at skrive til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk. 

 

Spørgsmål til blanketten 

 

Du kan finde flere informationer om blanketten og udbetalingerne på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside, under punktet ’Udbetaling til minkavlere’ eller gennem dette link. 

 

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

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

Fødevarestyrelsens Kunderådgivningen på tlf. 72 27 69 00, og du vil blive kontaktet 

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

 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Roos 
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