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Erstatnings- og taksationskommissioner til fastsættelse af erstatning 

og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv  

 

 

Bekendtgørelsen om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner 

til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv fastsætter, 

at der skal nedsættes seks erstatnings- og taksationskommissioner (1. instans) og fire overerstatnings- og 

taksationskommissioner (2. instans)1. 

Der skal beskikkes i alt omkring 20 formænd til erstatnings- og taksationskommissionerne (1. instans) og 

omkring 16 formænd til overerstatning- og taksationskommissioner (2.instans).  

Erstatnings- og taksationskommissionerne har påbegyndt deres arbejde primo 2022 og ministeren for 

fødevarer, landbrug og fiskeri har på nuværende tidspunkt beskikket 22 formænd, primært med baggrund 

som dommere. 

Erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne er etableret  

som uafhængige forvaltningsmyndigheder. Kommissionerne er således ikke underlagt instruksbeføjelser.  

En oversigt over kommissioner, fordelt på regioner, fremgår af oversigten nedenfor. 

Oversigt over kommissioner Geografisk område 

Dvalekompensation 

 

Sager om kompensation til minkvirksomheder, 

som ønsker at genoptage den minkspecifikke del 

af virksomheden i 2022   

Hele landet 

Permanent nedlukning, minkvirksomheder 

 

Sager om erstatning og kompensation til 

minkvirksomheder ved permanent ophør af den 

minkspecifikke del af virksomheden samt 

eventuelle til virksomheden tilknyttede pelserier 

og udlejning af burkapacitet. 

Region Nordjylland 

Region Midtjylland 

Region Syddanmark 

Region Sjælland og Region Hovedstaden 

Permanent nedlukningskompensation til 

følgeerhverv 

 

 

Hele landet 

                                                           
1 Jf. bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til 

behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv i medfør af § 8, stk. 5, § 

10 a, stk. 1, og § 10 b i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, jf. lovbekendtgørelse nr. 1211 af 7. juni 

2021. 
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Overtaksationskommissioner 

 

Klager over taksationskommissionernes afgørelser 

om dvalekompensation og nedlukningserstatning 

til minkvirksomheder og følgeerhverv 

Hele landet  

 

 

Målsætning for behandling af sager 

Det er en overordnet målsætning, at alle sager om nedlukningserstatning til minkvirksomheder så vidt muligt 

er afklaret i erstatnings- og taksationskommissionerne inden for tre år. Fødevarestyrelsen har modtaget i alt 

1223 ansøgninger fra minkavlere og følgeerhvervsvirksomheder, der har søgt om erstatning- og kompensation 

i forbindelse med permanent nedlukning og 14 ansøgninger om dvalekompensation.  

Den overordnede målsætning for sager om dvalekompensation er, at disse er igangsat og så vidt muligt 

færdigbehandlet seks måneder fra nedsættelsen af kommissionerne. På nuværende tidspunkt har én minkavler 

indsendt oplysninger og fået udbetalt dvalekompensation. 

Endelig er målsætningen for rene følgeerhvervsvirksomheder, at disse sager er færdigbehandlet inden for to 

år ud fra skønnet om, at ca. 150 følgeerhvervsvirksomheder, inklusiv virksomheder, der evt. ikke opfylder 

kriterierne for at være erstatningsberettigede, søger kompensation. På nuværende tidspunkt har ca. 300  

følgeerhvervsvirksomheder ansøgt om erstatning, og sagerne er under behandling.  

Der fastsættes endvidere en målsætning om, at sager, der påklages til overtaksationskommissionerne, skal 

være færdigbehandlet inden for seks måneder efter, at sagen påklages. 

Fødevareministeren afbeskikker formænd og medlemmer, når kommissionernes arbejde er tilendebragt. 

 

Afgrænsning af sagsområdet 

 

Erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommssionerne kommissionerne 

skal træffe afgørelse om fastsættelse af erstatning og kompensation i følgende sager:  

• Erstatning og kompensation til minkvirksomheder, som ønsker at nedlukke deres minkproduktion 

permanent. 

• Kompensation til minkvirksomheder, som ønsker at nedlukke deres minkproduktion midlertidigt 

(dvalemodellen).  

• Kompensation til følgeerhvervsvirksomheder. 

 

Minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder, der ønsker, at der tages stilling til spørgsmålet om 

ekspropriation, herunder spørgsmålet om udmåling af fuldstændig erstatning, skal indbringe sagen for 

domstolene. 

Parterne i sagerne er henholdsvis Fødevarestyrelsen på vegne af staten og den berørte minkvirksomhed eller 

følgeerhvervsvirksomhed, og det er parterne, der kan påklage erstatnings- og taksationskommissionernes 

afgørelser til overerstatnings- og taksationskommissionerne. Tilsvarende vil evt. forlig skulle indgås mellem 

Fødevarestyrelsen på vegne af staten og den berørte minkvirksomhed eller følgeerhvervsvirksomhed. 

Panthavere og andre rettighedshavere vil, efter omstændighederne, ligeledes kunne være parter i sagen og 

indbringe erstatnings- og taksationskommissionernes afgørelser til overerstatnings- og 
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taksationskommissionerne og evt. domstolene. 

Der er tale om en helt ny type af sager uden tidligere praksis.Fødevarestyrelsen, Minksekretariatet og 

erstatnings- og taksationskommissionerne er påbegyndt de 25 første besigtigelser i uge 20, og disse sager bliver 

behandlet i et særligt kalibreringsforløb inden resten af besigtigelserne bliver planlagt. Disse sager vil danne 

grundlag for praksis i besigtigelserne og arbejdet fremadrettet mellem Minksekretariatet, Fødevarestyrelsen 

og erstatnings- og taksationskommissionerne. Kommissionerne bliver sekretariatsbetjent af 

Minksekretariatet, der hører under Trafikstyrelsen og er placeret i Viborg. Det er ligeledes Minksekretariatet, 

som planlægger besigtigelserne, hvor alle parter deltager.  

Opgaver og vilkår 

 

Formanden for den konkrete erstatnings- og taksationskommission udtager til behandlingen af den enkelte 

sag fire medlemmer fra en liste udfærdiget af ministeren. Formanden og medlemmerne skal til behandling af 

den enkelte sag tilsammen have tilstrækkelig indsigt i vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar m.v., 

indsigt i revision og regnskab samt indsigt i minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed m.v. Dermed 

består erstatning- og taksationskommissionen ved behandling af den enkelte sag af én formand og fire 

medlemmer. Formanden for kommissionen skal i hver enkelt sag påse, at kommissionens medlemmer ikke er 

inhabile. Formanden kan beslutte at indkalde særlig fagkundskab, hvis det er nødvendigt i konkrete sager. 

 

Det er formandens opgave at indkalde til besigtigelsesforretning. I særlige tilfælde, herunder af hensyn til 

sagens omfang, kan formanden for en erstatnings- og taksationskommission bestemme, at der skal afholdes 

flere besigtigelsesforretninger. Formanden bestemmer antallet af besigtigelsesforretninger, herunder på 

hvilket tidspunkt den sidste besigtigelsesforretning har været afholdt. Under en besigtigelsesforretning 

gennemgås ejendommens aktiver med henblik på værdiansættelse. Endvidere holdes et besigtigelsesmøde, 

hvor sagens parter har mulighed for at fremlægge bemærkninger til sagen for hele kommissionen. 

En erstatnings- og taksationskommission er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 andre 

medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Derudover kan 

formanden, uden medvirken af kommissionens øvrige medlemmer, træffe afgørelse om processuelle 

spørgsmål og afgørelser om aktindsigt. 

Erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne er uafhængige 

instanser, der ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Medlemmer af 

erstatnings- og taksationskommissionerne og overerstatnings- og taksationskommissionerne skal fungere 

uafhængigt i deres virke i kommissionerne. 

Medlemmerne i erstatnings- og taksationskommissionerne modtager et honorar pr. mødedag. Honoraret 

udbetales efter samme model som hos Trafikstyrelsen, hvor der ydes honorar til medlemmerne i 

taksationssager på 2.500 kr. pr. mødedag, pr. 1. januar 2021. Trafikstyrelsen udbetaler honoraret til 

medlemmerne på baggrund af udfyldt afregningsbilag pr. dag/sag over deltagelse i forretninger samt 

eventuelle andre udgifter, f.eks. transportudgifter. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afholder 

kommissionernes udgifter, herunder honorarer til kommissionernes medlemmer, transport- og 

forplejningsudgifter m.v.   

 


