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Mink-vurderingen forplumrer mere, end den oplyser (kronik af 17. november 2022, Politiken) 

Af lektor, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen, Københavns Universitet 

 

Siden Minkkommissionen offentliggjorde sin beretning 30. juni 2022 har det været debatteret vidt 

og bredt, om der bør rejses en rigsretssag i anledning af den såkaldte minkskandale. 

Spørgsmålet om, hvorvidt Folketinget skal indhente en uvildig advokatvurdering, er et knudepunkt i 

debatten, der som følge af tingets nye sammensætning er blevet en del af de verserende 

regeringsforhandlinger. Debatten er aktuel, fordi det falder uden for Minkkommissionens 

kompetence at tage stilling til ministeransvarlighed. Rigsretten er enekompetent på det område. 

Det vakte naturligt nok en del opmærksomhed, da tre professorer 7. november uopfordret sendte 

en redegørelse på 30 sider til Folketinget med en juridisk vurdering af sagen. Forfatterne er 

professor emeritus i offentlig ret, dr.jur. Jørgen Albæk Jensen, professor i forfatningsret, ph.d. Jens 

Elo Rytter og professor emeritus i strafferet, lic.jur. Jørn Vestergaard. 

I følgebrevet anfører de tre professorer: 

»Fra politisk og anden side har der (…) vedholdende været ønsker om en retlig vurdering af 

spørgsmålet om ministeransvar i forbindelse med Minksagen. 

På grundlag af en gennemgang af Minkkommissionens beretning fremlægger vi hermed en uvildig 

retlig vurdering af spørgsmålet om statsminister Mette Frederiksens forhold med det formål at 

bidrage til yderligere klarhed over sagen. 

For god ordens skyld skal det bemærkes, at vurderingen ikke er tilvejebragt på opdrag fra nogen 

side. Den er udarbejdet på eget initiativ med afsæt i vores faglige virksomhed som 

universitetsprofessorer.« 

Det vil være de fleste bekendt, at de tre professorer konkluderer, at der ikke er grundlag for at 

antage, at statsminister Mette Frederiksen vil blive dømt i Rigsretten. Den sammenfattede 

konklusion, som de fleste nok har scrollet direkte ned til, lyder i sin helhed: 

»Sammenfattende kan det med en høj grad af sikkerhed konstateres, at der ikke i 

Minkkommissionens beretning er tilstrækkelige holdepunkter for en antagelse om, at der ville kunne 

være grundlag for alvorligt at bebrejde statsminister Mette Frederiksen, at hun på pressemødet den 

4. november 2020 ikke var opmærksom på, at der ikke var hjemmel til aflivning af alle mink eller til 

udbetaling af tempobonus. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger, der giver grundlag for 

antagelser om, at der ville kunne gøres retligt ansvar gældende mod Mette Frederiksen. Det kan 

følgelig ikke forventes, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes efter ministeransvarlighedsloven 

for grov uagtsomhed, endsige for et forsætligt forhold i forbindelse med beslutningen og 

udmeldingen om aflivning af alle mink.« 

Jeg ønsker ikke at tage stilling til substansen i sagen, men jeg har en række principielle indvendinger 

mod notatet og fremgangsmåden, der til dels er overset i den offentlige debat. 

Der er mange grunde til, at redegørelsen bør vække opsigt. Indholdets nyhedsværdi er ikke en af 

dem. Professorernes holdning til sagen var på forhånd kendt, idet de allerede adskillige gange har 

udtalt sig offentligt om de centrale spørgsmål. 



Netop de tre professorer udtalte allerede 2. juli 2022 – dvs. to dage efter at Minkkommissionen 

udgav sin beretning på mere end 4.000 sider – i Dagbladet Information, at de ikke anså det for 

sandsynligt, at Mette Frederiksen kunne blive dømt for grov uagtsomhed. Dette forhold er de i øvrigt 

helt åbne om. 

Problemet er, at de dermed efter gængse standarder har gjort sig selv inhabile. Mennesker har en 

velkendt tilbøjelighed til at være ærekære og forsvare deres blotlagte synspunkter. Professorer er 

vist ingen undtagelse. 

Hvis der teoretisk var blevet rejst en rigsretssag, så kunne de eksempelvis ikke være blevet udpeget 

til dommere i sagen – vel at mærke også forud for offentliggørelsen af notatet. Som advokater havde 

de heller ikke kunne få opdraget. 

Formålet med en uvildig vurdering er jo at få friske øjne på sagen. Derfor er det efter min opfattelse 

en tilsnigelse, når professorerne over for Folketinget og i medierne kalder deres vurdering »uvildig«. 

Politikere, journalister og andre bør ikke lade sig forblænde af den betydelige etos, hvormed 

budskaberne bliver leveret, når det i følgebrevet og andre steder fremhæves, at redegørelsen er 

skrevet med afsæt i deres »faglige virksomhed som universitetsprofessorer«. 

Redegørelsen bør opfattes som et forvokset debatindlæg, der kommer i slipstrømmen på andre 

indlæg, og som i øvrigt ikke tilføjer væsentligt nyt til sagen. 

Der er flere problemer forbundet med undersøgelsens afgrænsning og konklusion. 

Det er klart, at opdraget er afgrænset af professorerne selv. Analysen tager således udelukkende 

afsæt i oplysninger fra Minkkommissionens beretning. Det er der i sig selv ikke noget mærkeligt i, 

men det er åbenbart, at der heri ligger væsentlige begrænsninger. 

Beretningen er fyldig og grundig, men den dækker ikke alle spørgsmål, herunder særligt i forhold til 

begivenhederne mellem pressemødet 4. november 2021 og 29. december samme år, hvor 

minkloven trådte i kraft. Det skyldes Minkkommissionens kommissorium, der var formuleret af det 

daværende politiske flertal, herunder regeringspartiet. 

Som det fremgår, mener professorerne ikke, at der er grundlag i Minkkommissionens beretning for 

alvorligt at bebrejde statsministeren, at hun ikke kendte til den manglende hjemmel under 

pressemødet 4. november. Den mening er de naturligvis berettigede til at have. Straks herefter 

tilføjer de imidlertid: »Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger, der giver grundlag for antagelser 

om, at der ville kunne gøres retligt ansvar gældende mod Mette Frederiksen«. 

Hvordan kan de drage den konklusion, når de ikke har forholdt sig til hele forløbet? Denne del af 

konklusionen er efter min opfattelse misvisende. 

Mere generelt mener jeg, at det er ganske opsigtsvækkende, hvor skråsikker konklusionen er. Nogle 

spørgsmål er stadig omgærdet af en vis tvivl, og hverken Minkkommissionen eller professorerne har 

vendt hver en sten. Det var en ekstraordinær situation, og der er ingen oplagte fortilfælde. Alligevel 

drager de den sammenfattende konklusion med en »høj grad af sikkerhed«. 

Et andet sted anføres, at det »med betydelig sikkerhed kan afvises, at statsministeren på en retligt 

ansvarspådragende måde har tilsidesat en embedspligt« ved ikke i perioden mellem KU-mødet 3. 

november og pressemødet at have adresseret hjemmelsspørgsmålet. Et tredje sted kan ikke med 

»rimelig sikkerhed fastslås, at det alvorligt ville kunne bebrejdes Mette Frederiksen som groft 



uagtsomt«, at KU-mødet 3. november 2020 blev tilrettelagt og gennemført på en uhensigtsmæssig 

måde. 

Den sikkerhed, hvormed konklusionerne drages, er særligt bemærkelsesværdig, når det samtidig 

fremgår, at professorerne stort set ingen forbehold tager. Lidt polemisk kan man tilføje, at det 

dermed er klart for enhver, at vi har at gøre med en anden ’genre’ end uvildige advokatvurderinger. 

Til sammenligning findes der flere forbehold i den advokatvurdering, der blev gennemført i 

anledning af instrukssagen, hvor det juridiske grundlag endda var klarere. Blandt andet tog 

advokaterne det generelle forbehold, at der kan komme nye beviser frem, og at Rigsretten kan 

foretage en anden bevisvurdering. 

Den slags forbehold tages jo ikke for sjov. Advokater er i kraft af deres profession godt bekendt med 

de usikkerheder, der normalt er forbundet med juridiske vurderinger, herunder bevisvurderinger, 

når disse skal trykprøves under retssager. 

Dette er måske almen viden for jurister, men det kan ikke antages, at politikere og journalister m.v. 

er bevidste herom. Der er derfor en risiko for, at vurderingen fortolkes med en større 

sandhedsværdi, end der er belæg for. Professorerne har deres faglige meritter i orden, men de er 

ikke sandhedsvidner. 

Personligt forbeholder jeg mig retten til at være i tvivl om flere centrale forhold. 

På visse centrale punkter er redegørelsen upræcis og egnet til at skabe misforståelser. 

Notatet bærer titlen ’Retlig vurdering af spørgsmålet om statsminister Mette Frederiksens ansvar i 

Minksagen’. Det fremgår af notatet, at de sigter til spørgsmålet om ministeransvarlighed. I 

sammenfatningen anfører professorerne: »Ved en retlig vurdering af statsminister Mette 

Frederiksens ansvar i Minksagen skal det tages i betragtning, at ansvar efter 

ministeransvarlighedsloven er et strafferetligt ansvar.« 

Det er forkert. Som jeg tidligere har informeret om i Berlingske, er det en kendsgerning, at 

ministeransvaret også kan fremtræde som et erstatningsansvar. Det fremgår udtrykkeligt af 

ministeransvarlighedslovens § 9 og flere steder i rigsretsloven. 

Redegørelsen forholder sig kun til spørgsmålet om strafansvar, som ganske vist er det centrale. Når 

det alligevel er nødvendigt at påtale den manglende præcision, skyldes det, at erstatningsansvar – i 

modsætning til strafansvar – potentielt også kan komme på tale ved simpel uagtsomhed. En 

rigsretssag står og falder dermed ikke formelt med spørgsmålet om grov uagtsomhed. 

For en god ordens skyld vil jeg understrege, at de erstatningsretlige spørgsmål primært er af 

teoretisk interesse i denne sag, hvor der er indgået en politisk aftale om kompensation. Alligevel bør 

denne vinkel være kendt af dem, der træffer beslutningerne. 

Mit sidste kritikpunkt angår selve fremgangsmåden. 

Spørgsmålet om en advokatvurdering er en varm kartoffel i dansk politik, og det er ikke underligt. 

Ifølge grundloven er det nemlig ene og alene Folketinget, der bestemmer, om der skal rejses en 

rigsretssag. Der er med andre ord tale om et politisk spørgsmål. Først hvis sagen bliver rejst, overgår 

spørgsmålet til den juridiske arena. 

Skulle man være i tvivl om denne arbejdsfordeling, kan man med fordel konsultere præmisserne i 

Rigsrettens dom mod Inger Støjberg: »Når Folketinget har besluttet at rejse tiltale mod en minister 



for dennes embedsførelse, jf. grundlovens § 16, tilkommer det ikke Rigsretten at afgøre, om en 

politisk reaktion ville have været tilstrækkelig. Afgørelsen heraf er alene Folketingets«. 

Et folketingsflertal kan vælge at rejse en rigsretssag på et tvivlsomt juridisk grundlag, ligesom det kan 

undlade at rejse en sag, skønt der er klart juridisk grundlag. Man kan imidlertid ikke altid vide på 

forhånd, om det juridiske grundlag er sikkert. Netop derfor er det ganske fornuftigt, at det er 

politikernes beslutning – og ansvar. 

I det lys mener jeg, at det er mærkværdigt, at de tre professorer henvender sig med deres »uvildige« 

redegørelse direkte til Folketinget – og særligt når der pågår regeringsforhandlinger, hvor alle ved, at 

spørgsmålet om en advokatvurdering er et forhandlingstema. For mig at se bevæger professorerne 

sig faretruende tæt på et politisk rum. 

Det gælder ikke kun Jørgen Albæk Jensen, der i Jyllands-Posten er citeret for at sige: »Det kunne 

være rart at få lukket den sag, så man kan snakke om noget mere væsentligt«. Den udtalelse faldt 

forståeligt nok flere for brystet, og Jens Elo Rytter udtalte til Ritzau, at det måtte »stå for Jørgens 

egen regning«. 

Arbejdsfordelingen mellem universitetsfolk og politikere er jo normalt den, at universitetsfolkene 

bidrager til at oplyse politikernes beslutningsgrundlag. Det er ganske normalt, at professorer m.v. 

henvender sig uopfordret til Folketinget. Det er godt og sundt. 

Hertil må der dog stilles to overordnede krav. For det første må det være soleklart, hvad der er en 

faglig vurdering, og hvad der er en politisk meningstilkendegivelse. Det kan illustreres med professor 

Lasse Lund Madsen, der for nylig i Information har udtalt, at han ikke vil anbefale en rigsretssag 

(politisk mening), skønt han mener, at statsministeren har handlet groft uagtsomt (faglig vurdering). 

For det andet må der stilles visse kvalitative krav til faglige indlæg. Deres formål skal være nøgternt 

og sagligt at oplyse. 

Det er således klart, at de tre professorer vil hævde, at de har et fagligt mandat: Deres formål er 

alene at skabe klarhed om sagens juridiske spørgsmål, som det fremgår af følgebrevet. Af 

ovenstående grunde mener jeg ikke, at de opfylder dette formål. Snarere tværtimod. 

Der må stilles skærpede krav til præcision og snilde, når man som fagperson intervenerer i en 

politisk proces. Den redegørelse, som Jørgen Albæk Jensen, Jens Elo Rytter og Jørn Vestergaard har 

begået, er i både form og indhold egnet til at skabe misforståelser. Det bidrog til, at medierne gik i 

selvsving med det udfald, at redegørelsen løb med den politiske opmærksomhed. Resultatet er, at 

professorerne – måske uforvarende – har kortsluttet en igangværende politisk-parlamentarisk 

proces på et tvivlsomt grundlag. Det er efter min opfattelse meget uheldigt. 

Som nævnt er professorernes vurdering et debatindlæg, og det skal behandles som et sådant. 

Jeg har personligt ingen (offentlig) holdning til, om der bør indhentes en advokatvurdering eller 

rejses en rigsretssag. Spørgsmålene er og skal være politiske. Lad os få dem tilbage i den politiske 

arena. 

 


