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

  
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. 

 

Oppland Bondelag har følgende innspill til høringen: 

 

Oppland Bondelag er sterkt imot et lovforbud mot hold av pelsdyr. 

 

Pelsdyrnæringa er en lovlig, bærekraftig og lønnsom næring som med dette lovforbudet 

utsettes for en politisk hestehandel mindre enn ett år etter at Stortinget vedtok at 

pelsdyrnæringen skulle bestå. 

 

Da Stortinget i januar 2017 vedtok å styrke og utvikle pelsdyrnæringen på en fortsatt 

bærekraftig måte, skapte det optimisme etter flere års usikkerhet. Vedtaket bidro til  økt 

aktivitet, økte investeringer og en begynnende rekruttering til næringen. At det så kort tid 

etter innføres et forbud «over natten» som følge av en politisk hestehandel om 

regjeringsplattform, fører til en mistillit til sentrale politikere og uforutsigbarhet i forhold 

til demokratiske beslutninger.  

 

Oppland Bondelag mener i tillegg at det framlagte forslaget til erstatningsordning på langt 

nær dekker tapet den enkelte pelsdyrholder vil lide. Vi mener Staten er forpliktet til å gi 

full erstatning til oppdretterne for tapt næringsinntekt og eventuelt nyinvesteringer i annen 

produksjon, og hver enkelt næringsutøver må gis individuell behandling.  

 

Et eventuelt forbud mot pelsdyrhold vil også medføre andre konsekvenser. Pelsdyrnæringa 

bruker mye slakteavfall fra norsk matproduksjon og husdyrhold til fôr. Hvis pelsdyrnæringa 

legges ned, vil norsk landbruk stå overfor store utfordringer med å kvitte seg med restavfall. 
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Oppland Bondelag mener landbruket må kompenseres for denne ekstrautgiften som følge av en 

eventuell avvikling av pelsdyrnæringen. 

 

Pelsdyrnæringa er en viktig næring i distriktene. For mange er pelsdyrhold avgjørende for 

å sikre tilstrekkelig inntekt og sysselsettinga på gården, ofte i kombinasjon med annen 

produksjon og aktivitet. 

 

Oppland Bondelag mener begrunnelsene for et forbud er svært tynne. Dyrevelferd og 

oppstallingsløsninger ligger i dag i verdenstoppen, og næringa er underlagt svært strenge 

regler for dyrevelferd og husdyrhold med hyppige kontroller og krav til dokumentasjon.  

 

Oppland Bondelag mener dagens Regjering gjennom denne politiske beslutningen bidrar 

til å svekke landbruk og næringsliv i distriktene. Beslutningen om et forbud mot hold av 

pelsdyr må omgjøres. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristina Hegge 

styreleder 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

         Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 


