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Hvorfor skal minkene aflives?  

At S-regeringen famler i blinde under coronakrisen begynder efterhånden 

at stå ganske klart. For i disse uger aflives millioner af mink som følge af 

coronakrisen. Selv hvis minkene ikke er smittede, risikerer de at skulle 

aflives. Dermed står rigtig mange familier til at miste deres levebrød helt 

uden at få en rimelig kompensation af staten. 

 

Det skyldes en beslutning om, at samtlige mink på minkfarme inden for en 

afstand af 7,8 kilometer skal slås ihjel, hvis bare en enkelt minkfarm er 

ramt af coronasmitte. 

 

Beslutningen har den socialdemokratiske regering truffet helt uden nogen 

som helst form for politisk involvering. Kun en sølle orientering kunne det 

blive. Men på dette tidspunkt var beslutningen allerede truffet, og vi andre 

havde intet at skulle have sagt. 

 

Det er blot et af en lang række af eksempler, hvor regeringen har ageret 

ualmindeligt egenrådigt uden at fremlægge nogen form for sundhedsfagligt 

belæg. 

 

I Venstre er vi naturligvis indstillet på at følge sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger. Men så længe der intet sundhedsfagligt grundlag er, så har 

jeg meget svært ved at se, hvorfor raske mink skal aflives. Det er trods alt 

helt almindelige og hårdtarbejdende danskeres levebrød, vi taler om her. 

 

Sådan mener jeg ikke, at vi kan være bekendt at behandle vores 

minkavlere. Det er simpelthen ikke rimeligt. Og som minimum burde 
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regeringen da sørge for rimelig kompensation. Men det er bare ikke 

tilfældet. 

 

Hvor er dokumentationen for, at man ikke kan nøjes med at isolere mink og 

menneskene, der passer dem? Hvorfor er det nødvendigt at slå raske mink 

ihjel?  Og hvorfor er det lige præcis en radius på 7,8 kilometer zoner, man 

tegner på landkortet, når man ikke mener COVID-19 er en luftbåren virus? 

 

Lad os nu træffe beslutningerne på et oplyst og sundhedsfagligt grundlag i 

stedet for at famle i blinde. Det er, det mindste vi kan gøre for vores 

medborgere. 
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Dansk erhvervsliv fortjener respekt  

Som skrevet ovenfor er minksagaen blot et blandt en lang række af 

eksempler, hvor regeringen handler egenrådigt uden at inddrage hverken 

de øvrige partier eller de berørte virksomheder samt borgere. Det mener 

jeg er et udtryk for mangel på respekt fra regeringens side. 

 

Derfor mener jeg, at det er ved at være på høje tid, at regeringen giver 

dansk erhvervsliv den respekt, de fortjener. For de fortjener bedre end 

den konstante usikkerhed, som de er blevet mødt med siden coronaens 

udbrud i foråret, hvor rigtig mange fortsat ikke har fået udbetalt 

kompensation. Virksomhederne ved heller ikke, hvordan de skal forholde 
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eller omstille sig, hvis smittetallene pludselig stiger fra den ene dag til den 

anden. Her har vi eksempelvis set, at regeringen tidligere har indført 

gennemgribende restriktioner med mindre end 24-timers varsel. 

 

Virksomheder skal simpelthen ikke stå med hatten i hånden, for at blive 

kompenseret, når staten tvinger dem til at lukke. Det kan heller ikke 

passe, at regeringen giver virksomheder og borgere mindre end 24 timer til 

at omstille hele deres forretning. Det er bare for dårligt. 

 

Det er uden tvivl svært at forudsige og navigere under coronaen. Men jeg 

tror faktisk, at vi kunne hjælpe virksomhederne med mere 

gennemsigtighed og forudsigelighed i håndteringen af corona. 

 

Her kunne vi med fordel lade os inspirere af Irland, der har en plan, der 

viser hvordan borgere og virksomheder skal forholde sig ved det aktuelle 

smitteniveau i den pågældende region, samt hvordan restriktionerne 

ændrer sig, når smittetallet stiger eller falder. 

 

I Danmark har vi fantastisk dygtige virksomheder, der har taget et kæmpe 

ansvar både før og under coronakrisen. De fortjener bedre. De fortjener 

respekt. 
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Regeringen vil reducere udlejning af 

sommerhuse 

For nyligt fremlagde Erhvervsstyrelsen et udkast til en ny vejledning for 

udlejning af sommerhuse. Som Venstres turismeordfører læste jeg 

selvfølgelig vejledningen, og jeg kan love for, at jeg spærrede øjnene op, 

da jeg læste, at Erhvervsstyrelsen og regeringen nu vil reducere 

udlejningen af danske sommerhuse med hele seks uger om året – fra de 

normale 41 uger til 35 uger. Noget, som vil have massive konsekvenser for 

de danske sommerhusejere, dansk turisme og alle forretningerne i 

feriebyerne. 

  

Derfor har jeg naturligvis, sammen med Torsten Schack Pedersen (V) og 

Birgitte Bergman (K), kaldt erhvervsminister Simon Kollerup i samråd om 

sagen her på torsdag den 22. oktober. For vi vil til bunds i, hvordan man 
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kan forsvare at pålægge dansk turisme yderligere restriktioner, når 

branchen og alle følgeerhvervene fortsat kæmper med coronakrisens 

følger. 

  

I samme anledning var jeg sammen med borgmester Erik Buhl i Varde 

Kommune på besøg hos Købmand Hansens Feriehusudlejning for at drøfte 

forslaget om færre udlejningsuger, og hvilke konsekvenser det ville få. Ikke 

overraskende sagde Lars Ravnholt fra Købmand Hansens Feriehusudlejning, 

at det ville være et kæmpe slag i maven. 

  

I Venstre kan vi ikke acceptere færre udlejningsuger af sommerhuse. Og da 

slet ikke i en tid som denne. Det vil være skidt for økonomien, dårligt for 

lokalsamfundet og for de mange sommerhusejere, samt os der ønsker en 

uge i sommerhus med familien eller vennerne. 
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Folketingets åbning  

Efter sommerpausen åbnede Folketinget traditionen tro den første tirsdag i 

oktober – som i år var den 6. oktober. 

 

For mit vedkommende startede dagen en smule hektisk ud, da toget til 

København blev forsinket. Derfor fik jeg da også travlt med at 

omstrukturere mit morgenprogram. Men heldigvis var P4 Syd hurtige og 

omstillingsparate, så jeg kunne jeg deltage i mit første interview med 

Troels Ravn fra Socialdemokratiet over telefonen i toget. Selvom det bød 

på mindre udfordringer med forbindelsen, fik vi heldigvis gennemført 

interviewet. 

 

Da jeg endelig kom til Christiansborg kunne jeg skynde mig ned i 

Landstingssalen og deltage i endnu et interview, hvorefter jeg var til den 
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traditionsrige gudstjeneste – der i anledning af coronakrisen var flyttet fra 

Christiansborg Slotskirke til den meget flotte Holmens Kirke. 

 

Efter kongefamiliens ankomst til Christiansborg kunne Folketingets længst 

siddende medlem, Venstres egen Bertel Haarder, officielt erklære 

Folketinget for åbent ovenpå en lang og coronapræget sommerpause. 

 

Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med lovgivningen. Jeg 

glæder mig til at samarbejde med Folketingets øvrige partier, men også til 

at holde regeringen i ørerne, så både borgere og virksomheder kan komme 

så godt som muligt gennem coronakrisen.   

 

For selvom det burde give sig selv, glemmer regeringen ofte, at pengene 

skal tjenes, inden de kan bruges. Det vil vi i Venstre konstant minde dem 

om i dette folketingsår. 
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Aftale om genstart af dansk eksport og turisme 

er i hus 

Som formand for Folketingets Erhvervsudvalg og Venstres turismeordfører 

kunne jeg den 8. september glæde mig over, at vi havde indgået en aftale 

med regeringen og et bredt flertal i Folketinget om 27 nye initiativer til 

knap en halv milliard kroner. En aftale, som skal bidrage til at genstarte og 

hjælpe danske eksporterhverv og turisme gennem coronakrisen. 

 

Aftalen fulgte blandt andet op på anbefalingerne fra de otte 

genstartsteams, som vores formand, Jakob Ellemann-Jensen, tidligere 

havde foreslået. 

 

I Venstre mener vi, at vi har landet en rigtig god aftale. For aftalen 

betyder blandt andet, at vi styrker markedsføringen af Danmark som 
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destination for både ferie- og erhvervsrejser samt en plan for genstart af 

hovedstadens turisme, som har været særligt hårdt ramt af coronakrisen. 

Det er helt afgørende, at vi i denne tid hjælper dansk turisme gennem 

krisen. 

 

Vi er samtidig meget tilfredse med, at der er bred opbakning til Venstres 

forslag om genstartsteams for dansk eksport. 800.000 danske 

arbejdspladser udspringer af eksporten, og er derfor dybt afhængige af, at 

vi kommer helskindet gennem krisen. 

 

Aftalen er et stort skridt i den rigtige retning, men der er brug for 

yderligere initiativer, hvis vi skal sikre både eksporten og turismen i denne 

svære tid. 

  

  

Med venlig hilsen 

Anni Matthiesen 

  

 

 
  

 
  

 

 


