
Mens politikerne lokalt og nationalt har travlt med at diskutere, om de danske minkavlere skal ydes erstatning 
eller kompensation som følge af de indgreb, som erhvervet gennemgår i disse dage, og ikke mindst om der 
overhovedet er lovhjemmel hertil, befinder hundredvis af minkavlere sig i en situation, hvor bunken af  
ubesvarede spørgsmål kun bliver større og større.

Hos DAHL Advokatpartnerselskab følger vi udviklingen tæt. Vi har i den forbindelse oprettet en digital ”Q&A-
hotline”, hvor de berørte minkavlere har mulighed for at stille spørgsmål til vores eksperter om ekspropriation, 
erstatning og de skattemæssige konsekvenser heraf, eller - om nødvendigt - insolvensretlige forhold. Eksper-
terne vil inden for 24 timer bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål.

Stil dine spørgsmål til vores Task Force

Det er gratis at stille spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, skattemæssige og insolvensretlige for-
hold via vores Q&A, og du kan som avler eller familiemedlem stille præcis dé spørgsmål, som netop du har brug 
for at få besvaret.

Du kan tilgå vores digitale Q&A-hotline for minkavlere ved at klikke her eller benytte denne URL i din browser: 
https://bit.ly/36sXhav. På platformen kan du – udover at stille spørgsmål om erstatning og kompensation - også 
finde information om ekspropriationsprocessen, ny lovgivning, der vedtages, relevante artikler mv. Siden vil 
løbende blive opdateret. Har du iøvrigt spørgsmål relateret til emnet, er du også velkommen til at kontakte en af 
vores specialister. 
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