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Minkskandalen er dråben, der får bægeret til at 

flyde over 

I sidste nyhedsbrev indledte jeg med at skrive om regeringens håndtering 

af coronasmitte blandt mink. Og her en måned senere lægger jeg endnu en 

gang ud med at adressere regeringens håndtering af coronasmitte blandt 

mink. For siden da har det udviklet sig til en decideret skandale.   

 

At S-regeringen famler i blinde, som jeg skrev sidst, har næsten vist sig at 

være en underdrivelse. Først skulle flere millioner mink aflives, selvom de 

ikke er smittede, og nu skal et helt erhverv lukkes. Det betyder, at rigtig 

mange mennesker står til at miste hele deres livsgrundlag. 

 

Et helt erhverv er alt sammen væk med en skæbnesvanger beslutning 

truffet af Mette Frederiksen og hendes regering. En beslutning, som senere 

har vist sig at være i strid med loven. 

 

Folkesundheden kommer selvsagt først. Det må der ikke herske tvivl om. 

Men vi må ikke glemme de mange mennesker, hvis levegrundlag hviler på 

det her erhverv. Nogle minkfarme bygger på flere generationers hårdt 

arbejde, og jeg synes, det er helt forfærdeligt at tænke på, at alt det nu 

er slut. 

 

Siden statsministerens beslutning har hun gjort alt i sin magt for at skubbe 

ansvaret fra sig. Hun har med andre ord forsøgt at kaste fødevareminister 

Mogens Jensen og hans embedsmænd under bussen for en ordre, hun selv 

har givet. En ordre, hun som statsminister er øverst ansvarlig for. 



 

Regeringen kan ikke være bekendt at behandle minkavlerne sådan. Det er 

simpelthen ikke rimeligt. Og som minimum burde regeringen da sørge for 

rimelig kompensation. De har endnu ikke tilkendegivet, at minkavlerne skal 

have fuld erstatning. Men det kræver vi i Venstre. For minkavlerne skal 

have fuld erstatning, når regeringen lukker hele deres erhverv. 

 

I Venstre har vi stor respekt for minkavlerne. Derfor kræver vi, at 

danskerne og minkavlerne får de svar, som de har krav på. Det 

sundhedsfaglige grundlag skal frem, lovgivningen skal være på plads, og 

minkavlerne skal selvfølgelig have fuldt erstatning. Det kan ikke være 

anderledes. 

 

Hvis der er belæg for, at smitte blandt mink udgør en trussel mod 

folkesundheden, skal vi i samarbejde med minkavlerne bekæmpe 

smittespredningen. Men det skal ske med respekt for både minkavlerne og 

dansk lovgivning. Det har ikke været tilfældet med regeringens håndtering. 

 

Regeringen har ene og alene stået og taget den her beslutning – en ulovlig 

beslutning vel og mærket. Det er ved at være på tide, at regeringens 

egenrådige og enevældige tilgang slutter. Det er gået for vidt, og det er på 

tide at inddrage Folketingets partier og genetablere den demokratiske 

proces. 

  

 



 

Coronaen indtog Christiansborg 

Tirsdag den 3. november ramte coronaen for alvor Christiansborg. Det skete 

efter, hele fem folketingsmedlemmer inden for 24 timer meddelte, at de var 

testet positiv for corona. 

 

Det skabte en del postyr, og statsministerens planlagte spørgetime blev 

derfor også aflyst. Men Folketingets Præsidium kaldte hurtigt til møde samme 

dag, og derfra blev der fra Folketingets side handlet hurtigt og resolut. Der 

blev bl.a. indført nye restriktioner ift. hvor mange gæster og tilhørere, der 

kunne være på Christiansborg, ligesom rundvisningerne blev aflyst. På denne 

måde sikrede vi os, at det vigtige parlamentariske arbejde kunne fortsætte. 

 

Det var næsten som taget ud af en film. For alle de coronasmittedes kontorer 

blev låst af og sikret med afspærringsbånd, så de kunne blive rengjort og 

desinficeret. Det var lidt surrealistisk at se. Men også tankevækkende. For 

hvem havde troet for et år siden, at vi skulle opleve sådan noget. 

 

I Venstre fik vi også en forskrækkelse, da vores forsvarsordfører og tidligere 

minister Lars Christian Lilleholt blev indlagt på Odense Universitetshospital 

som følge af coronasmitte. Efter en lille uges indlæggelse havde han det 



 

heldigvis så godt, at han kunne tage hjem igen. I skrivende stund er han 

desværre blevet genindlagt. Jeg trøster mig dog ved, at han er i gode hænder 

på hospitalet og ønsker ham god bedring.  

 

Coronarestriktionerne på Christiansborg gælder indtil videre til den 22. 

november. Alt tyder dog på, at der med hurtig handling er blevet taget hånd 

om smitten. Vi har mig bekendt hvert fald ikke haft yderligere smittede. 

 

Det er dejligt at vide, at vi i Danmark har et fantastisk sundhedsvæsen, der 

står klar til at hjælpe – særligt i denne tid. 

  

 

 



Regeringens vej til ud af krisen er ikke 

tilstrækkelig 

Regeringen har i sinde at øge boligjobordningen. Det skal ifølge 

regeringen hjælpe dansk økonomi i gang igen. Men der bare et problem med 

det initiativ. Det er meget dyrt, og det skaber alt for få jobs. Vi får med 

andre ord ikke nok for pengene, og de kunne være brug meget bedre. 

 

Coronaen har ramt den danske økonomi. Det kommer ikke som nogen 

overraskelse. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at kickstarte den igen. Det 

er regeringen nu kommet med et bud på. Men det er som sagt en ineffektiv 

og dyr vej at gå. 

 

Hvis du spørger mig, er det helt skørt at skrue op for tilskuddet til 

håndværkerregningerne, når deres ordrebøger allerede fyldte. De 

har simpelthen ikke plads til flere ordre. 

 

Boligjobordningen er kun et af tre elementer i regeringens plan. Men hele 

planen er ligesom den øgede boligjobordningen næsten ikke mere værd end 

det papir den er trykt på. For der er overordnet set meget få ekstra job og 

meget lidt vækst i pakken. 

 

Faktisk har tænketanken CEPOS, der har brugt regeringens egne 

regnemodeller, regnet på planen, og de er kommet frem til, at regeringens 

plan kun vil øge beskæftigelsen med 1.000 personer og øge landets BNP med 

0,05 pct. Det må altså være en ommer. 

 



 

Lad os i stedet bruge penge klogere, så vi for alvor kan kickstarte dansk 

økonomi. Lad os eksempelvis kigge på de sidste to ugers indefrosne 

feriepenge. Bare det initiativ vil have en langt større effekt end regeringens 

samlede plan. 

 

Lad os i stedet give en håndsrækning til dem som virkelig er pressede – 

hotellerne, restauranterne osv. 

  

 

 

Der er forskel på at styre et land, og at lede et 

land  

Lørdag den 14. november holdte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, 

sin landsmødetale. Det var godt nok i en digital udgave og dermed i nogle 

noget anderledes omgivelser end normalt, da vi desværre blev nødt til at 

aflyse vores landsmøde som følge af corona. Men ikke desto mindre gik hans 



budskab klart igennem. For jeg mener – ikke så overraskende, vil nogle nok 

mene – at det var en fremragende tale med visioner om, hvordan vi gør 

Danmark til et land, hvor alle har muligheden for at udleve sine drømme. 

 

”Der er forskel på at styre et land, og at lede et land”. Sådan blev det bl.a. 

sagt i talen. 

 

I min optik er der ingen tvivl om, at en god leder går forrest og viser vejen, 

og at en dårlig leder derimod sidder ved sit skrivebord på øverste etage og 

styrer alt og alle – stort som småt. Og desværre har vi fået det sidste i Mette 

Frederiksen og S-regeringen. For vi har fået en regering, der har en egenrådig 

og enevældig tilgang til vores folkestyre. En regering, der ikke har formået at 

leve op til den tillid, som Folketinget viste dem i foråret, da corona for alvor 

ramte Danmark. 

 

Derfor er det på tide, at vi får en ny epidemilov, der begrænser de 

vidtgående beføjelser, som regeringen har fået. Det er på tide, at de 

demokratiske spilleregler igen bliver indført, så Folketingets partier bliver 

inddraget, og alle oplysninger kommer frem.   

 

Nu skal alt ikke handle om corona. For der findes forhåbentlig en fremtid, 

hvor hverdagen ikke udelukkende omhandler corona. Derfor har vi i Venstre 

også visioner for, hvor Danmark skal hen, og hvordan vi igen får gang i 

økonomien, den grønne omstilling og sikrer bedre velfærd, når vi kommer på 

den anden side. 

 

I Venstre ved vi – modsat mange andre partier på Borgen – at pengene skal 

tjenes, inden de kan bruges. Derfor er der behov for en ansvarlig økonomisk 



 

politik, der skaber arbejdspladser og gør Danmark både grønnere og rigere. Vi 

mener, at velfærdssamfundet er til for borgeren – ikke omvendt. Derfor skal 

vi udvikle vores velfærdssamfund, så det fremover er den enkelte borger, der 

er i centrum. Vi mener, at borgeren skal have valgmuligheder, så der kan 

vælges det tilbud, der passer bedst til en selv. Og så skal vi selvfølgelig have 

en stram og konsekvent udlændingepolitik. Men der skal også være plads til 

dem, der vil Danmark – dem der vælger Danmark til. 

 

I Venstre tror vi på et borgerligt-liberalt Danmark. Et Danmark, hvor alle har 

mulighed for at gå sine egne veje. Det er det, vi arbejder for i Venstre. 

  

 

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har spørgsmål, ønsker at jeg skal deltage i et arrangement eller kigge på 

en sag, så kontakt mig gerne (ved at besvare denne mail) eller 

min medarbejder: 

 

Politisk medarbejder Peter Poulsen: vpepo@ft.dk 
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