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Høringssvar fra Østfold Bondelag på forslag til lov om forbud mot hold 
av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til 
pelsdyroppdrettere 

 

Bakgrunn 

Februar 2017 vedtok Stortinget med partiene H, FrP, KrF og Sp en bærekraftig utvikling 

av pelsdyrnæringa, med strengere krav til dyreholdet. Det ble foreslått et forbud mot 

gruppehold av mink og strengere dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og stell av dyr.  

 

Vedtaket kom på bakgrunn av regjeringas melding om framtida for pelsdyrnæringa. 

Meldinga var ei oppfølging av rapporten Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller 

styrt avvikling? som var levert av et offentlig oppnevnt utvalg. Utvalgets mandat var å ta 

stilling til framtida til pelsdyrnæringa i Norge, og utvalget gikk inn for ei bærekraftig 

utvikling. Samtidig foreslo utvalget flere tiltak for å bedre dyrevelferden. 

 

Norges Bondelag fikk i mars 2017 i oppdrag av regjeringa å koordinere utarbeidelsen av et 

dyrevelferdsprogram for mink, og forslaget til program ble utarbeida i nært samarbeid med 

pelsdyrnæringa og forskningsmiljøer. I regjeringsplattformen fra januar 2018 (Jeløy-

plattformen) gikk likevel daværende regjering inn for å avvikle pelsdyrnæringa i Norge 

innen 2025 med et forbud mot pelsdyroppdrett. Forbudet er videreført i den nye 

regjeringsplattformen fra januar 2019 (Granavoll-plattformen). 

 

 

Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 

Landbruks- og matdepartementet sendte den 22. november 2018 «Forslag til lov om forbud 

mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til 

pelsdyroppdrettere» ut på høring, med svarfrist 31. januar 2019. 

 

I høringsnotatet skisseres en lovtekst og det gis en kort begrunnelse for hvorfor regjeringa 

ønsker å avvikle næringa. Slik vi forstår dette mener departementet at et forbud bør 

begrunnes i to forhold:  



Østfold Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 

 25.01.2019 18/00818-28 

 

 at mink og rev har artstypiske behov som ikke blir tilfredsstilt i dagens driftsformer, 

men her vises det samtidig til at stortingsmeldinga om pelsdyrhold vurderte det som 

mulig å ha tilstrekkelig god dyrevelferd i denne næringa 

 at forbud mot pelsdyrforbud også kan/bør begrunnes i produksjonens formål, dvs. 

at det er noe annet enn mat. I notatet refereres det til ei domstolsbehandling i 

Nederland om tilsvarende tema som konkluderte med et skille mellom 

pelsproduksjon, som ikke betegnes som en livsnødvendighet, og kjøtt til 

menneskeføde, som betegnes som en livsnødvendighet. 

 

Østfold Bondelag ga følgende høringsinnspill til «Norsk pelsdyrhold - bærekraftig 

utvikling eller styrt avvikling» i mars 2015: Østfold Bondelag støtter Pelsdyrutvalgets 

anbefaling og går inn for bærekraftig utvikling av næringen, og mener at velferden for 

pelsdyr vil være ivaretatt dersom regelverket etterleves og de foreslåtte tiltakene knyttet til 

dyrevelferd blir fulgt opp innen rimelig tid.  

 

Østfold Bondelag kan vanskelig se at dyrevelferden i pelsdyrnæringa har endret seg i 

negativ retning etter denne uttalelsen, snarere tvert imot. Derfor gikk også Stortinget inn 

for alternativet bærekraftig utvikling ved sin behandling i 2017. Forslaget som nå er 

sendt ut er et næringsforbud som står i grell kontrast til den nyeste 

regjeringserklæringas ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet. Østfold Bondelag 

støtter derfor ikke et forbud mot hold av pelsdyr, og ber derfor Stortinget om å 

avvise dette. 

 

 

Forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere 

Dersom Stortinget innfører et næringsforbud må de som har lovlige næringsvirksomheter 

få økonomisk kompensasjon / erstatning som står i forhold til investeringer og en 

gjennomsnittlig inntjening i virksomheten.  

 

Dersom Stortinget innfører et næringsforbud i form av forbud mot hold av pelsdyr, må 

følgende vilkår oppfylles: 

 Hvert enkelt pelsdyranlegg må få individuell behandling 

 Det må gis økonomisk erstatning / kompensasjon som gjør at pelsdyrholderne 

kommer skadesløst ut av det 

 Det må gis økonomisk erstatning for tap av inntekt 

 Der det er mulig for omstilling skal det gis økonomisk støtte til omlegging til ny 

næringsvirksomhet 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

          

 


