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J.nr. 2020-18170  

Den 22. oktober 2020 

 

Til landets kommuner    

   

   

 

Til kommunerne  

 

Som følge af covid-19 situationen har minkbranchen anmodet om en 

tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kontinuitetsbrud. 

 

Der har gennem en periode været en stigning i antallet af minkfarme, hvor 

besætningen er smittet med covid-19. Derfor er der flere minkproducenter, der 

ikke ønsker at have mink på ejendommen i en periode. Som følge af reglerne i 

husdyrreguleringen om kontinuitetsbrud kan dette i nogle tilfælde medføre tab af 

hel eller delvis produktionsret. 

 

En række minkfarme har pga. nedgang i sektoren stået tomme i 2 år og skal derfor 

have dyr ind til november 2020 for at undgå kontinuitetsbrud. Kopenhagen Fur 

har som følge af risikoen for smitte med covid-19 frarådet avlerne at flytte dyr ind 

på farmene i juni/juli måned - hvor indsætning af nye dyr normalt sker.  

 

Branchen oplyser, at hovedparten af de minkfarme, der har behov for 

dispensation, har en tilladelse/godkendelse meddelt efter §§ 10-12 i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 

For godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser 

og godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug finder kontinuitetsbrudsreglen i § 55, stk. 1, i bekendtgørelse om 

godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug anvendelse.  

 

For at sikre at der ikke sker unødig smittespredning af Covid-19 som følge af, at 

minkavlere indsætter dyr på farmene alene for at undgå tab af produktionsret er 

der meddelt dispensation fra reglerne i § 55, stk. 1, i bekendtgørelse om 

godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug for så vidt angår minkfarme med 

godkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse samt for tilladelser og 

godkendelser meddelt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. oktober 2020 til og med den 

31. december 2021. 

 

Jeg vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der er den 30. juni 2020 er 

meddelt en tidsbegrænset dispensation fra reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen. 

Dispensationen giver bl.a. mulighed for, at kommunerne kan gennemføre digitale 

tilsyn, når særlige sundhedsmæssige forhold relateret til COVID-19 taler for, at 
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tilsynet bør føres digitalt. Der henvises til Miljøstyrelsens Vejledning som følge af 

dispensation fra bekendtgørelse om miljøtilsyn, gældende i perioden d.d. til 31. 

december 2020. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lea Wermelin 
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