
  

 

 

TRO- OG LOVEERKLÆRING 

 

For minkavlere eller ejere af et følgeerhverv, der er ledige, 

men som fortsat har et CVR-nummer for at kunne få  

udbetalt erstatning fra staten 

(Målgruppe: Selvforsørgende ledige) 

 

 

For at få ret til uddannelse for ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeer-

hverv, efter § 97 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du udfylde og afle-

vere denne tro- og loveerklæring til dit jobcenter. Erklæring bruges som dokumen-

tation i forbindelse med jobcentrets sagsbehandling. 

 

Erklæringen afgives under ansvar efter straffelovens § 161, som omhandler falsk 

erklæring på tro og love til en offentlig myndighed. 

 

 

Navn:______________________________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________________________ 

 

Tlf:_______________________________________________________________ 

 

CPR: ______________________________________________________________ 

 

 

Jeg erklærer hermed på tro og love, at jeg har arbejdet inden for minkerhvervet el-

ler følgeerhverv i min virksomhed i hele eller dele af perioden fra og med den 1. ja-

nuar 2020 til og med den 22. marts 2021. 

 

Jeg erklærer videre på tro og love, at der ikke er aktivitet i virksomheden, og at 

virksomheden vil blive lukket, når erstatningssagen er afsluttet, jf. lov nr. 2185 af 

29. december 2020 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink med 

senere ændringer. 

 

 

Navn på virksomheden:_______________________________________________ 

 

Adresse på virksomheden: _____________________________________________ 

 

CVR.nr.: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Dato og Underskrift 

 

Efter straffelovens § 161 er det strafbart at afgive falsk, dvs. urigtig, erklæring på 

tro og love til en offentlig myndighed. 
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Tro- og loveerklæring - vejledning 
For minkavlere eller ejere af et følgeerhverv, der er ledige, 

men som fortsat har et CVR-nummer for at kunne få udbe-

talt erstatning fra staten 

(Målgruppe: Selvforsørgende ledige) 
 

Læs nedenstående vejledning inden du udfylder tro- 

og loveerklæringen 
 

 

Du skal udfylde en tro- og loveerklæring om, at du har arbejdet i minkerhvervet el-

ler følgeerhverv i din virksomhed i hele eller dele af perioden fra og med den 1. ja-

nuar 2020 til og med den 22. marts 2021, for at få ret til uddannelse efter § 97 b i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

Derudover skal du være ledig og omfattet af en af målgrupperne i lovens § 97 b. 

 

En person kan omfattes af målgruppen selvforsørgende ledige (§ 6, nr. 12), hvis 

personen ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage of-

fentlig hjælp til forsørgelse m.v. Med beskæftigelse menes både beskæftigelse som 

selvstændig og lønmodtager. 

 

Du skal derfor også erklære på tro og love, at der ikke er aktivitet i din virksomhed, 

selvom der fortsat er et CVR-nummer, og at virksomheden vil blive lukket, når er-

statningssagen er afsluttet. 

 

Det betyder, at du erklærer, at der ikke er nogen aktivitet knyttet til virksomhedens 

CVR-nummer, men der alene er korrespondance med offentlige myndigheder om 

erstatning i forbindelse med lukningen. Der må dermed heller ikke i øvrigt være 

nogen aktivitet/beskæftigelse i virksomheden, fx udlejning af maskiner. 

 

Du skal være opmærksom på, at for at blive omfattet af målgruppen selvforsør-

gende ledige må du heller ikke drive anden virksomhed eller være beskæftiget som 

lønmodtager. Hvis du driver anden virksomhed/har andre CVR-numre/anden be-

skæftigelse, skal du derfor oplyse om dette til dit jobcenter. 

 

Du skal endelig være opmærksom på, at definitionen af følgeerhverv følger Aftalen 

mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv 

berørt af COVID-19 fra 25. januar 2021. 

 


