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J.nr. 2020-23104 

Den 18. november 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg    

   

   

 

Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel 
til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til 
hele landet 
 

Jeg fremsender hermed min redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjem-

mel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet og 

Justitsministeriets notits vedrørende visse retlige spørgsmål med relation til rede-

gørelsen. 

 

Jeg skal indledningsvist dybt beklage, at jeg i forbindelse med, at jeg lørdag den 7. 

november 2020 bliver orienteret om, at der arbejdes på et nyt lovforslag, ikke om-

gående sikrer, at Miljø- og Fødevareministeriet tager kontakt til minkavlerne, og at 

det bliver kommunikeret til offentligheden, at der ikke er tilvejebragt hjemmel til at 

udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet. 

 

Jeg skal særligt beklage, at Fødevarestyrelsen i brev af 6. november 2020 til alle 

minkavlere i Danmark – uanset at det ikke var hensigten – er formuleret på en så-

dan måde, at brevet kan opfattes som et generelt påbud om aflivning af mink. Jeg 

konstaterer, at jeg ikke blev forelagt dette brev, før det blev udsendt.  

 

Som det fremgår af Justitsministeriets notits, er det samlet set Justitsministeriets 

vurdering, at myndighedernes ageren i det samlede forløb må anses for en tilside-

sættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer, der har til formål at sikre 

borgerne mod retstab og yde grundlæggende garantier mod uberettigede indgreb 

fra myndighederne, herunder vejledningspligten. Justitsministeriet finder således 

efter en samlet vurdering, at forløbet må betragtes som kritisabelt og beklageligt.  

 

Jeg finder det kritisabelt, at regeringen ikke i forbindelse med drøftelsen i Koordi-

nationsudvalget den 3. november 2020 bliver oplyst om, at der kan være et hjem-

melsproblem i forhold til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til 

hele landet.   

 

Som det fremgår af Justitsministeriets notits, er det på det foreliggende grundlag 

Justitsministeriets vurdering, at embedsværkets forberedelse af regeringens offent-

lige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes. 
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Jeg finder det ligeledes kritisabelt, at jeg ikke bliver gjort opmærksom på den mang-

lende lovhjemmel straks, da dette afklares. Min departementschef har beklaget for-

løbet over for mig. 

 

Jeg har noteret mig, at Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet meget skal beklage, at 

det actioncard, der er omtalt i redegørelsen, indeholdt formuleringer, som kunne 

give minkavlere grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge afliv-

ning af deres minkbesætninger. 

 

Jeg vil også gerne undskylde for den forvirring og utryghed det har skabt blandt de 

danske minkavlere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mogens Jensen 

 


