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J.nr. 2022-4085 

Den 21. juni 2022 

 

Til landets kommuner og erstatnings-  

og taksationskommissioner og overerstatnings-  

og taksationskommissioner til behandling af sager om minkerstatninger     

   

   

 

Dispensation vedrørende levende hegn på minkfarme i henhold til § 

8a, stk. 4, 2. pkt. i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold 

af mink (minkloven)1 

 

Til landets kommuner og erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og 

taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til 

minkvirksomheder     

 

Minkvirksomheder modtager efter ansøgning fuldstændig erstatning og kompensation for 

permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift fra den 1. januar 2021 - den 31. december 

20302. Ved erstatning eller kompensation for fast ejendom er det et vilkår for erstatningen 

eller kompensationen, at staten erhverver ret til bortskaffelse af bygninger, 

bygningsinstallationer mv., der er en del af den faste ejendom, jf. minklovens § 8a, stk. 2.  

 

For at undgå unødig nedrivning af beplantning på nedlukkede minkfarme, meddeler jeg en 

dispensation, jf. § 8a, stk. 4, 2. pkt., til, at staten ikke erhverver ret til bortskaffelse af levende 

hegn i tilknytning til tidligere minkfarme. Det betyder, at levende hegn ikke skal fjernes i 

forbindelse med statens håndtering af nedrivningen af produktionsbygningerne, jf. § 21 i 

bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder som følge 

af det midlertidige forbud mod hold af mink, hvis minkvirksomheden anmoder om, at staten 

ikke skal bortskaffe det levende hegn, og at erstatningsudmålingen ikke påvirkes heraf.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rasmus Prehn 

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov nr. 10 af 6. januar 2022 om aflivning af og midlertidigt forbud mod holdaf mink. 
2 Bekendtgørelse nr. 2463 af 11. december 2021 om fuldstændig erstatning og kompensation til 

minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det 

midlertidige forbud mod hold af mink. 

 


