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J.nr. 2020-18170  

Den 10. februar 2021 

 

Til landets kommuner    

   

   

 

Til kommunerne  

 

Jeg har d. 13 oktober 2020 sendt brev til jer, hvori jeg orienterer om den 

midlertidige dispensation, jeg har givet minkavlerne fra reglerne om 

kontinuitetsbrud. 

 

Jeg meddelte herved 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 

 

Folketinget vedtog i december 2020 lov om aflivning af og midlertidigt forbud 

mod hold af mink, der fastsætter et midlertidigt forbud mod hold af mink til og 

med den 31. december 2021. Loven har samtidigt skabt hjemmel til, at jeg, for så 

vidt angår mink, kan træffe foranstaltninger og fastsætte regler om dispensation 

fra reglerne om helt eller delvist bortfald af afgørelser efter § 59 a i lov om 

husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om 

miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf. 

 

For at sikre at de minkaflevere, der måtte ønske at starte op igen efter udløbet af 

forbuddet, ikke bliver ramt af kontinuitetsbrudsreglerne, meddeler jeg derfor 

dispensation fra reglerne i § 59 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning 

m.v. og §§ 78 a og 78 b i lov om miljøbeskyttelse samt regler fastsat i medfør heraf. 

Dispensationen er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 30. december 2020 

til og med den 31. december 2022. 

 

Samtidig meddeler jeg en forlængelse af den dispensation, jeg gav d. 28. oktober 

2020 fra reglerne i § 33 i lov om miljøbeskyttelse og §§ 10-12 i lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dispensationen er gældende fra den 28. 

oktober 2020 til og med den 31. december 2022. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Lea Wermelin 

 


