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MINKVIRKSOMHEDENS SAMTYKKEERKLÆRING 

Erklæring afgivet af: 

Navn på minkvirksomhed: 
CVR-nr./CPR-nr.: 
Adresse:
Postnr.og by:
(”Minkvirksomheden”)

og 

Over for: 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 

31 2600 Glostrup 

Minkvirksomhedens samtykkeerklæring vedrørende Fødevarestyrelsens udbetaling af for-
skud på erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold 
af mink 

I henhold til §§ 1 og 3 i bekendtgørelse nr. 2462 af 10. december 2021 om minkvirksomhedens 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 (acontobekendtgørelsen) 

tildeler og udbetaler 
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Fødevarestyrelsen efter ansøgning forskud på erstatning og kompensation som følge af aflivning af og 

midlertidigt forbud mod hold af mink (”Forskud”).

Det er en forudsætning for tildeling og udbetaling af Forskud, at Minkvirksomheden har opnået sam-

tykke til udbetaling heraf fra alle rettighedshavere med tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens ak-

tiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden 

tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed, jf. acontobekendtgørelsens § 4.  

Minkvirksomheden bekræfter ved sin underskrift på denne erklæring, at der, som angivet i Skema 1, er 

følgende tinglyste rettigheder i minkvirksomhedens aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke 

del af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accesso-

risk virksomhed: 

Skema 1: Tinglyste rettigheder i Minkvirksomhedens aktiver*

Rettighedshaver 

Indsæt navn og 

CVR-nr.

Rettighed  

Indsæt typen af 

pantebrev/servitut, 

samt hvilket aktiv 

pantebrevet/servi-

tutten omfatter 

Eks: Skadesløsbrev

med virksomheds-

pant 

Dato og 
Løbenummer 
Indsæt dato og 

løbenummer på 

pantebre-

vet/servitutten 

Hovedstol (DKK) 

Indsæt hovedstolen 

på pantebrevet og 

ved ejerpantebreve 

også hovedstolen på 

rettighedshaverens 

underpant 

Prioritet 

Indsæt pantebrevets 

prioritet og ved ejer-

pantebreve også ret-

tighedshaverens prio-

ritet i underpantet 

Restgæld 
(DKK) 
Indsæt rettig-

hedshaverens ak-

tuelle restgæld 

hos minkvirk-

somheden, der er 

sikret i henhold 

til rettigheden
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* Se trin 4 i Fødevarestyrelsens trin-for-trin vejledning for instruktion om, hvordan Skema 1 udfyldes.

Minkvirksomheden erklærer over for Fødevarestyrelsen, at denne ved indhentelse af gyldigt 

under-skrevne samtykkeerklæringer har opnået samtykke fra alle rettighedshavere med tinglyste 

rettigheder 

Rettighedshaver 

Indsæt navn og 

CVR-nr.

Rettighed  

Indsæt typen af 

pantebrev/servitut, 

samt hvilket aktiv 

pantebrevet/servi-

tutten omfatter 

Eks: Skadesløsbrev

med virksomheds-

pant 

Dato og 
Løbenummer 
Indsæt dato og 

løbenummer på 

pantebre-

vet/servitutten 

Hovedstol (DKK) 

Indsæt hovedstolen 

på pantebrevet og 

ved ejerpantebreve 

også hovedstolen på 

rettighedshaverens 

underpant 

Prioritet 

Indsæt pantebrevets 

prioritet og ved ejer-

pantebreve også ret-

tighedshaverens prio-

ritet i underpantet 

Restgæld 
(DKK) 
Indsæt rettig-

hedshaverens ak-

tuelle restgæld 

hos minkvirk-

somheden, der er 

sikret i henhold 

til rettigheden
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i Minkvirksomhedens aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt 

eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed, jf. aconto-

bekendtgørelsens § 4, og bekræfter (sæt kryds): 

☐ at ingen af rettighedshaverne har anmodet om transport i et givent beløb af Forskuddet (”Sam-
tykkebeløbet”) i forbindelse med afgivelse af samtykke.

ELLER 

☐ at en eller flere af rettighedshaverne har anmodet om transport i Forskud ved angivelse af et

Samtykkebeløb.

Minkvirksomheden giver hermed hver rettighedshaver, der har anmodet om udbetaling af et Samtykke-

beløb, transport (”samtykketransport”) i Forskuddet med et beløb svarende til det Samtykkebeløb, som

hver rettighedshaver har anmodet om i deres underskrevne samtykkeerklæringer (og som er gengivet i 

Skema 2 nedenfor). Indsendelsen af denne erklæring til Fødevarestyrelsen skal samtidig anses som un-

derretning om de pågældende transporter. Minkvirksomheden bekræfter, at betaling af samtykketrans-

porterne kun kan betales med frigørende virkning til de pågældende rettighedshavere.  

Samtidig erklærer undertegnede rettighedshavere, der har anmodet om udbetaling af et Samtykkebeløb 

(samt eventuelle rettighedshavere af eksisterende transporter, hvis relevant) over for Fødevarestyrels en 

ved deres underskrift på denne samtykkeerklæring, at udbetalingen af Forskuddet til de forskellige ret-

tighedshavere skal ske efter den prioritetsrækkefølge, som fremgår af nedenstående Skema 2. 

Den angivne prioritetsstilling i Skema 2 har alene betydning for udbetaling af Forskud og dermed ikke 

for øvrige udbetalinger fra Fødevarestyrelsen, som eventuelle eksisterende transporter også måtte om-

fatte.  

Skema 2: Udbetaling og fordeling af forskud*

Prioritet  Transporttype  

Indsæt alle 

eksisterende transpor-

ter/ 

samtykketransporter i 

prioriteret rækkefølge

Transportens hovedstol (DKK)  

Eksisterende transport (ubegrænset): Indsæt ”ubegrænset”.  

Eksisterende transport (beløbsbegrænset): Indsæt hovedsto-

len på transporten som anmeldt til Fødevarestyrelsen. 

Samtykketransport: Indsæt Samtykkebeløb.

Rettighedshaver og 
CVR-nr. 
Indsæt navn og CVR-nr.

1. 

2. 

3. 

4.
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Prioritet  Transporttype  

Indsæt alle 

eksisterende transpor-

ter/ 

samtykketransporter i 

prioriteret rækkefølge

Transportens hovedstol (DKK)  

Eksisterende transport (ubegrænset): Indsæt ”ubegrænset”.  

Eksisterende transport (beløbsbegrænset): Indsæt hovedsto-

len på transporten som anmeldt til Fødevarestyrelsen. 

Samtykketransport: Indsæt Samtykkebeløb.

Rettighedshaver og 
CVR-nr. 
Indsæt navn og CVR-nr.

5. 

6. 

7. 

* Se trin 5.2 og 5.3 i Fødevarestyrelsens trin-for-trin vejledning for instruktion om, hvordan Skema 2 udfyldes.

Den del af forskuddet, der udbetales direkte til Minkvirksomheden, vil blive reduceret tilsvarende med 

de udbetalinger, der foretages i henhold til ovenstående samtykketransporter og eksisterende transpor-

ter, der omfatter Forskuddet.  

For Minkvirksomheden, 

Dato 

Navn: Navn: 

For 

Dato 

Navn: Navn: 

For 

Dato 

Navn: Navn: 

8.

9.
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Navn: Navn: 

For

Dato:

Navn: Navn: 

For
Dato: 

Navn: Navn: 

For 

Dato: 

Navn: Navn: 

For

Dato:
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	Dato og Løbenummer Indsæt dato og løbenummer på pantebre vetservituttenRow3: 
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	Dato og Løbenummer Indsæt dato og løbenummer på pantebre vetservituttenRow9: 
	Hovedstol DKK Indsæt hovedstolen på pantebrevet og ved ejerpantebreve også hovedstolen på rettighedshaverens underpantRow9: 
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	Prioritet Indsæt pantebrevets prioritet og ved ejer pantebreve også ret tighedshaverens prio ritet i underpantetRow12: 
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	Prioritet Indsæt pantebrevets prioritet og ved ejer pantebreve også ret tighedshaverens prio ritet i underpantetRow14: 
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	Hovedstol DKK Indsæt hovedstolen på pantebrevet og ved ejerpantebreve også hovedstolen på rettighedshaverens underpantRow15: 
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	Rettighed Indsæt typen af pantebrevservitut samt hvilket aktiv pantebrevetservi tutten omfatter Eks Skadesløsbrev med virksomheds pantRow6: 
	Transporttype Indsæt alle eksisterende transpor ter samtykketransporter i prioriteret rækkefølge8: 
	Transportens hovedstol DKK Eksisterende transport ubegrænset Indsæt ubegrænset Eksisterende transport beløbsbegrænset Indsæt hovedsto len på transporten som anmeldt til Fødevarestyrelsen Samtykketransport Indsæt Samtykkebeløb8: 
	Rettighedshaver og CVRnr Indsæt navn og CVRnr8: 
	Transporttype Indsæt alle eksisterende transpor ter samtykketransporter i prioriteret rækkefølge9: 
	Transportens hovedstol DKK Eksisterende transport ubegrænset Indsæt ubegrænset Eksisterende transport beløbsbegrænset Indsæt hovedsto len på transporten som anmeldt til Fødevarestyrelsen Samtykketransport Indsæt Samtykkebeløb9: 
	Rettighedshaver og CVRnr Indsæt navn og CVRnr9: 


