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J.nr. 2020-14-81-05440
Ref. JAMNI
Den 5. november 2020  Telefonsamtaler om optælling af mink i raske besætninger

Baggrund til medarbejdere fra Fødevarestyrelsen
Alle mink i raske mink-besætninger skal tælles op for at kunne udmåle betaling til ejeren. Der skal laves 
aftaler med minkejere om at en myndighedsperson kommer til besætningen for at tælle op. Nogle 
besætninger vil være gået i gang med aflivning og pelsning. Der skal optælles avlsdyr, mink, døde mink og evt. 
pelse. Som grundlag for opgørelse af de mink fra besætningen, som allerede er sendt til pelseri anvendes en 
følgenseddel eller lignende. Forsøg at holde samtalen kort og fokusér på at få en aftale om optælling i hus 
samt start/slutdatoer for tømning af farmen. Der forventes oprettet en hotline for spørgsmål fra avlerne. 

[Til personlig orientering: Hjemmelsgrundlag ift. ekspropriation er under afklaring]

Talepinde
 Vis forståelse for den svære situation som avlere står i med tømning af deres farm for mink
 Som regeringen har forklaret på pressemøde arbejdes der på at finde måder at støtte erhvervet
 Jeg ringer fra Fødevarestyrelsen for at aftale et tidspunkt, hvor vi kan komme på besøg og optælle din 

minkbesætning.
 [Jeg arbejder ikke normalt med mink og er sat på opgaven i dag med at kontakte minkavlere]
 Som rask besæting kan du begynde at pelse dine mink (måske er du allerede er begyndt)
 Men det er nødvendigt at optælle din besætning for at kunne afklare en betaling – vi vil tælle både 

avlsdyr, øvrige mink, døde mink og de mink, som er sendt til pelsning (fx via følgeseddel)
 Det er naturligvis frivilligt om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage 

optællingen
 Der vil være mulighed for at opnå bonus for hurtig tømning af besætningen. Der er 20 kr. pr. mink i 

”tempobonus” ved at dyrene i farmen er aflivet senest 10 dage efter start. Dog senest 5 dage, hvis farmen 
har mindre end 7.500 dyr. 

 Erstatningen for selve dyrene er ved at blive afklaret og bliver opgjort særskilt.

Jeg skal bruge følgende oplysninger fra dig:
 Bekræft fulde navn
 Bekræft CHR-nummer og evt. undernummer
 Dato for hvornår optælling kan finde sted
 Forventet startdato for tømning af besætning
 Forventet slutdato for tømning af besætning
 Evt. andet telefonnummer til kontakt om det praktiske aftale om optællingen

Fortæl at mange ting omkring situationen lige nu er uafklaret og vi håber at have bemandingen klar til at 
starte optællingen på det aftalte tidspunkt. Der forventes oprettet en hotline for spørgsmål fra avlerne. 

En myndighedsperson vil efterfølgende komme og tjekke, at farmen er tom, når dette meddeles af 
besætningsejeren. Dette besøg gennemføres for at konstatere at aflivningen er sket indenfor den fastsatte tid. 
Derfor skal vi bruge den forventede afslutningsdato for tømningen af besætningen. 

Det er besætningsejeren eller pelseriet, der skal stå for container på samme måde som hvis pelsning skulle 
foregå på normal vis. [Hvis ingen container, må døde mink lægges på burene]

Ved andre spørgsmål kan du oplyse at minkavlere skal følge med på styrelsens hjemmeside: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Sider/default.aspx 

Efter samtalen
 Indskriv oplysninger i regneark-skabelon og send til aflivningmink@fvst.dk 

Til relevante medarbejdere
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