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Forslag til forskrift om særskilte 
kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold 
av pelsdyr 
 

1. Innledning 
Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift 
om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr. 
Forskriften skal  erstatte  forskrift 27. november 2019 nr. 1587 om kompensasjon 
etter avvikling av hold av pelsdyr mv. 

Ved lov 18. juni 2021 nr. 135 har Stortinget vedtatt endringer i lov om forbud mot hold 
av pelsdyr når det gjelder økonomisk kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold.   

Lovendringene innebærer at en pelsdyroppdretter har rett på erstatning som følge av 
avvikling av pelsdyrvirksomhet dersom oppdretteren eide et anlegg for hold av 
pelsdyr som tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018 og holdt pelsdyr 
etter 1. januar 2015. Tilsvarende gjelder for pelsdyroppdrettere som 15. januar 2018 
leide anlegg for hold av pelsdyr og holdt pelsdyr. I slike tilfeller har også eieren av 
pelsdyranlegget rett på erstatning. 

Erstatningen skal utmåles etter reglene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de 
passer. Eiere av pelsdyranlegg som har rett til erstatning, kan alternativt kreve et 
vederlag fastsatt ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi. De nye 
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lovbestemmelsene vil komme i stedet for kompensasjon som er knyttet til 
pelsdyrvirksomhetens verdi etter gjeldende forskrift om kompensasjon etter avvikling 
av hold av pelsdyr mv. (FOR-2019-11-27-1587). Etter ikrafttredelse av de nye 
lovbestemmelsene, vil disse bestemmelsene heller ikke lenger ha lovhjemmel og de 
videreføres ikke i dette forskriftsforslaget. 

Forskriftsforslaget inneholder bestemmelser om kompensasjon for riving og 
opprydding av pelsdyranlegg, om kompensasjon for lavere fremtidig alderspensjon 
som følge av avvikling av pelsdyrhold, om utbetaling av forskudd på erstatning etter 
lovens § 3 og om fradrag i erstatning etter lovens § 3 for gjenbruksverdi av bygg og 
anlegg som ikke rives.  

Stortinget fattet ved behandling av lovendringen et anmodningsvedtak som angår 
kompensasjon for riving og opprydding (Vedtak 1131, 4. juni 2021). Regjeringen ble 
her anmodet om å endre forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr 
mv., slik at det gis kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrvirksomhet som 
var i drift i godkjent anlegg 1. januar 2015, og at det ved utmåling av 
kompensasjonen ikke skal tas hensyn til eventuelt videresalg og gjenvinning av 
materialer. 

Forskriftsforslaget følger opp dette anmodningsvedtaket, men slik at det åpnes for at 
det  også  kan gis kompensasjon for riving og opprydding av eventuelle 
pelsdyranlegg som er etablert etter 1. januar 2015.  

Forskriftsforslaget viderefører gjeldende forskrifts bestemmelser om kompensasjon 
for lavere fremtidig alderspensjon.  

I lov 18. juni 2021 nr. 135 ga Stortinget departementet hjemmel til å gi forskrift om 
utbetaling av forskudd der det er begjært skjønn for fastsettelse av erstatning etter 
lovens § 3. Videre ble det gitt hjemmel til å gi forskrift om beregning av 
gjenbruksverdi for anlegg og bygg som ikke rives, og om at gjenbruksverdien 
kommer til fradrag på erstatningen.  

Det foreslås derfor en bestemmelse som presiserer at Landbruksdirektoratet kan 
utbetale forskudd på erstatning i de tilfeller det er begjært skjønn for fastsettelse av 
erstatningen som kreves etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3. 

Videre foreslås en bestemmelse om fradrag i erstatning etter lovens § 3 for 
gjenbruksverdi av anlegg og bygg som ikke rives. 

 

2. Nærmere om forslagene i forskriftsutkastet  
Lov om forbud mot hold av pelsdyr § 5 fastsetter at departementet kan gi forskrift om 
økonomisk kompensasjon til riving og opprydding etter avvikling av 
pelsdyrvirksomhet, om kompensasjon for lavere fremtidig alderspensjon samt om 
tilskudd til omstilling til oppdrettere som omfattes av lovens § 2. 

Lovens § 2 første ledd etablerer en avviklingsperiode ved at pelsdyroppdrettere som 
holdt pelsdyr 15. januar 2018, kan holde pelsdyr fram til 1. februar 2025. På dette 
punktet er det ingen endringer. Etter § 2 annet ledd har departementet hjemmel til å 
fastsette i forskrift hvem som omfattes av første ledd.  
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Stortinget har i anmodningsvedtak (Vedtak 1131, 4. juni 2021) bedt om at det gis 
kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrvirksomhet som var i drift i godkjent 
anlegg etter forskrift om hold av pelsdyr per 1. januar 2015. 

Departementet antar at intensjonen med Stortingets vedtak var at kompensasjon for 
riving og opprydding skulle gis for de samme anleggene som kan være gjenstand for 
erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr. Departementets forslag innebærer derfor 
at det gis kompensasjon for riving og opprydding av anlegg for hold av pelsdyr som 
tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018, og der det ble holdt pelsdyr 
etter 1. januar 2015. Etter forslaget kan det imidlertid være noen flere anleggseiere 
som får rett til kompensasjon for riving og opprydding enn de som har rett til 
erstatning etter avvikling av hold av pelsdyr. Dette kan gjelde eiere av anlegg som 
har skiftet eier, og eiere av anlegg som ikke var utleid og i drift 15. januar 2018.  

For at departementet skal ha hjemmel i lov om forbud mot hold av pelsdyr til å gi 
forskrift om kompensasjon til andre enn pelsdyroppdrettere som faktisk holdt pelsdyr 
15. januar 2018, må disse bli omfattet av lovens § 2. Det er derfor foreslått at eier av 
anlegg for hold av pelsdyr som tilfredsstilte gjeldene forskriftskrav per 15. januar 
2018 og der det ble holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, skal være omfattet av lovens  
§ 2 første ledd.   

Forslaget innebærer videre at gjeldende forskrifts begrep «pelsdyrhus» erstattes av 
begrepet «pelsdyranlegg». Dette tydeliggjør at kompensasjon for riving og 
opprydding ikke bare kan gis for bygning der pelsdyr har vært oppstallet, men også 
kan omfatte annen bygningsmasse og infrastruktur som er direkte knyttet til 
pelsdyrholdet.    

Bestemmelsen i gjeldende forskrift om at det ved utmåling av kompensasjon for 
riving og opprydding skal tas hensyn til videresalg og gjenvinning av materialer 
foreslåsikke videreført. Dette er i tråd med anmodningsvedtaket.  

Kravet om at kompensasjon forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent 
plan, og bestemmelsen om at pelsdyroppdretterens egeninnsats kan kompenseres, 
videreføres uendret. 

Forskriftsforslaget viderefører bestemelsen i gjeldende forskrift om kompensasjon for 
lavere fremtidig alderspensjon for pelsdyroppdrettere som har tilstrekkelig 
pensjonsopptjening og tar ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år. Denne 
kompensasjonsordningen vil fortsatt gjelde for oppdrettere som holdt pelsdyr 15. 
januar 2018. 

Det foreslås videre en bestemmelse om at det ved fastsettelse av erstatning eller 
vederlag etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3, skal gjøres fradrag for 
gjenbruksverdi av anlegg og bygninger som ikke rives. Departementet legger til 
grunn at et slikt fradrag må fastsettes skjønnsmessig.  

Når det gjelder tilbud om erstatning etter forslaget til ny § 3 i lov om forbud mot hold 
av pelsdyr, kan det i tilfeller der oppdretteren avslår tilbudet og krever at  erstatningen 
skal fastsettes ved rettslig skjønn, ta lang tid før kravet er endelig avgjort. 
Forskriftsforslaget innebærer at Landbruksdirektoratet i slike tilfeller kan utbetale et 
rimelig beløp som forskudd på erstatningen.  
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Departementet legger til grunn at beslutningen om forskuddsutbetaling ikke regnes 
som et enkeltvedtak. Landbruksdirektoratet må avgjøre hvor mye av tilbudt erstatning 
som skal utbetales som forskudd, men dette bør som hovedregel utgjøre 70 – 80 % 
av tilbudt erstatning. Ved utbetaling av forskudd skal det gjøres fradrag for all 
kompensasjon som er utbetalt etter forskrift 27. november 2019 nr. 1587 om 
kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. § 5 første, annet og tredje ledd 
og § 6. Det foreslås en bestemmelse som tydeliggjør at Landbruksdirektoratet har 
adgang til å utbetale forskudd.   

 

3. Forvaltning av ordningen  
Det foreslås ingen materielle endringer når det gjelder forvaltningen av de ordninger 
som videreføres i forskrift.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forskriftsforslaget utvider kretsen av hvem som er berettiget til kompensasjon for 
riving og opprydding sammenlignet med gjeldende forskrift. I tillegg vil kompensasjon 
kunne kreves for kostnader til riving og opprydding av pelsdyranlegg og ikke bare 
pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018. 

På usikkert grunnlag anslås dette å øke kostnadene til riving og opprydding fra 
tidligere estimat på om lag 275 mill. kroner til om lag 450 mill. kroner. 

Det at flere blir berettiget til kompensasjon vil også øke ressursbruken i forvaltningen. 

 

5. Merknader til de enkelte bestemmelser i forskriften 
Til § 1 Formål 

Forskriften skal gjennom nærmere bestemmelser om kompensasjonsordninger som 
utfyller eller kommer i tillegg til erstatning og vederlag etter lov om forbud mot hold av 
pelsdyr § 3 og om forskuddsutbetaling av slik erstatning eller vederlag, ytterligere 
kompensere for negative konsekvenser av forbudet mot hold av pelsdyr og bidra til 
riving og opprydding av anlegg for hold av pelsdyr.   

 

Til § 2 Definisjoner 

Pelsdyroppdretter er definert i § 2 første ledd punkt 1, og skal forstås som det 
rettssubjektet, den fysiske eller juridiske personen, som disponerer eller har disponert 
pelsdyr med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Dersom f.eks. eieren av 
pelsdyranlegget leide ut dette til en annen som holdt eller disponerte pelsdyrene, vil 
det være leietakeren og ikke eieren av anlegget som anses som pelsdyroppdretteren. 

I punkt 2 er pelsdyr definert i overensstemmelse med hva som er de tillatte 
pelsdyrarter etter forskrift om hold av pelsdyr § 3. 
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Til § 3 Utvidelse og avgrensning av hvem som omfattes av lov om forbud mot hold av 
pelsdyr § 2 

Bestemmelsen gis med hjemmel i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 2 annet ledd 
og utvider kretsen som omfattes av lov om forbud mot hold av pelsdyr § 2 første ledd. 
Denne bestemmelsen gjelder direkte hvem som kan holde pelsdyr fram til 1. februar 
2025, uten hinder av forbudet i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 1. 

Sammenholdt med ny § 5 første ledd første punktum, tydeliggjøres det dermed at det 
er hjemmel i lov om forbud mot hold av pelsdyr til å gi forskrift om økonomisk 
kompensasjon for riving og opprydding til eiere av pelsdyranlegg hvor det faktisk ikke 
ble holdt pelsdyr 15. januar 2018. 

Siste punktum fastsetter at avviklingsperioden likevel ikke gjelder for 
pelsdyroppdretter eller eier av pelsdyranlegg som har mottatt kompensasjon etter 
avvikling av hold av pelsdyr, eller fremsatt krav om erstatning etter lov om forbud mot 
hold av pelsdyr § 3 og § 4.  

 

Til § 4 Kompensasjon for kostnader til riving og opprydding 

Første ledd fastsetter at for riving og opprydding av pelsdyrvirksomhet som oppfylte 
gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018 og der det ble holdt pelsdyr etter 1. januar 
2015, kan eier gis kompensasjon som dekker faktiske kostnader. Bestemmelsen i 
første ledd innebærer at det kan gis kompensasjon for riving og opprydding av de 
samme anleggene som kan være gjenstand for erstatning etter avvikling av hold av 
pelsdyr. 

For å sikre at riving og opprydding som finansieres med statlige midler, blir 
gjennomført på en kostnadseffektiv måte, er det stilt krav om at arbeidet skjer etter 
en på forhånd godkjent plan. Planen skal inneholde eventuelt tilbud fra 
tjenestetilbyder på rivings- og oppryddingsarbeidet.  

Pelsdyroppdretterens egeninnsats kan inngå i kostnader etter første ledd. Ved 
beregningen av kostnadene legges det til grunn at egeninnsatsen skal kompenseres 
etter l.tr. 48 i statens regulativ. 

Første ledd slår fast at eier av anlegg for hold av pelsdyr kan få kompensert faktiske 
kostnader for riving og opprydding av anleggets bygninger med tilhørende 
infrastruktur som har vært direkte knyttet til pelsdyrholdet, dersom det tilfredsstilte 
gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 2018 og det ble holdt pelsdyr i anlegget etter 1. 
januar 2015. Med formuleringen «bygninger med tilhørende infrastruktur» siktes det 
til faste anlegg som er eller har vært grunnlaget for pelsdyrholdet. Dette gjelder i 
hovedsak pelsdyrhus, men det kan også omfatte andre deler av anlegget, som f.eks. 
grunnmur, støpte flater, rørgater under bakken, vannanlegg, elektriske ledninger mv. 
Der pelsing av pelsdyr eller produksjon av pelsdyrfôr har vært en integrert del av en 
pelsdyrvirksomhet, vil også bygningsmasse og infrastruktur knyttet til disse 
aktivitetene kunne omfattes. Det avgjørende er om det dreier seg om deler av 
anlegget som har vært direkte knyttet til et pelsdyrhold.  
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Bygninger og infrastruktur som har vært brukt i kombinasjon med annen gårdsdrift 
eller virksomhet, vil som utgangspunkt ikke være dekket av denne bestemmelsen. 
Det vil typisk kunne gjelde lagerbygg, servicerom, brakkehus, gjødselkummer som 
brukes i kombinasjon med annet dyrehold mv.  

Kompensasjonen dekker bare utgifter til riving og opprydding av pelsdyranlegg. Med 
«opprydding» menes i hovedsak fjerning av rivningsmassen. Forberedelse av arealet 
til ny bruk anses ikke som en del av oppryddingen. Opprydding kan likevel omfatte 
håndtering og fjerning av gjødselmasser som er samlet opp i løpet av det siste året, 
men oppgrusing, tilførsel av jord og annen videre bearbeidelse av grunnen der hvor 
pelsdyranlegget har stått, faller utenfor.  

Andre ledd slår fast at pelsdyroppdretterens egeninnsats kan inngå i kostnader etter 
første ledd. Ved beregningen av kostnadene legges det til grunn at egeninnsatsen 
skal kompenseres etter l.tr. 48 i statens regulativ. 

For å sikre at riving og opprydding som finansieres med statlige midler blir 
gjennomført på en kostnadseffektiv måte, er det i tredje ledd stilt krav om at arbeidet 
skjer etter en på forhånd godkjent plan. Planen må godkjennes av statsforvalteren. 
Arbeidet og kostnadene i planen må stå i et «rimelig forhold» til anleggets størrelse 
og konstruksjon, noe som understreker kravet til kostnadseffektivitet.  

Bestemmelsen i tredje punktum om at statsforvalteren kan be om at det innhentes 
tilbud på rivings- og oppryddingsarbeidet fra én eller flere tjenestetilbydere, er tatt inn 
fordi det kan være nødvendig med et sammenligningsgrunnlag for å vurdere hva som 
er rimelig kostnadsnivå og omfang på arbeidet. Bestemmelsen vil først og fremst 
være aktuell dersom kostnadene overstiger et visst nivå. Å be om at det innhentes 
tilbud fra én tjenestetilbyder kan være aktuelt dersom pelsdyroppdretteren i 
utgangspunktet skal gjøre rivningsarbeidet selv, og det er grunn til å tro at 
kostnadene forbundet med eget arbeid er store sammenlignet med hva det vil koste 
å få arbeidet utført av en entreprenør. Å be om at det innhentes tilbud fra flere 
tilbydere kan være aktuelt dersom det er innhentet tilbud fra én tjenestetilbyder, og 
det er grunn til å tro at andre kan gjøre jobben mer kostnadseffektivt. 

Etter femte punktum kan statsforvalteren fastsette vilkår ved godkjenning av planen. 
Det kan bl.a. annet være aktuelt å fastsette vilkår om at arbeidet gjennomføres innen 
utløpet av avviklingsperioden i lov om forbud mot hold av pelsdyr § 2 første ledd. 

Det følger av fjerde ledd at kompensasjonen også forutsetter at anskaffelsesloven og 
-forskriften følges når det inngås kontrakter om slikt arbeid dersom disse reglene 
kommer til anvendelse, jf. anskaffelsesforskriften § 1-3. 

 

Til § 5 Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon  

Bestemmelsen innebærer en videreføring av ordning som følger av gjeldende 
forskrift. Den følger opp Innst. 348 L (2018-2019) hvor komiteens flertall pekte på at 
det for enkelte produsenter som er 62 år eller eldre når forbudet trer i kraft 1. februar 
2025, kan være lite aktuelt å gå inn i en omstillingsprosess og vanskelig å finne 
annet inntektsgivende arbeid. Flertallet ba derfor regjeringen om å utvide 
kompensasjonsordningen, slik at det for slike produsenter gis kompensasjon for 
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lavere årlig alderspensjon som følge av at uttaket av alderspensjon starter tidligere 
enn ved fylte 67 år, dersom vedkommende ikke har annen lønns- eller 
næringsinntekt.  

Første ledd fastsetter at ordningen med pensjonskompensasjon gjelder for 
produsenter som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018, er født 1. 
februar 1963 eller tidligere og tar ut alderspensjon fra folketrygden etter fylte 62 år, 
men før fylte 67 år. 

Det er i annet ledd satt som vilkår for slik kompensasjon at vedkommende har 
avviklet sin pelsdyrvirksomhet og ikke har annen pensjonsgivende inntekt som 
overstiger 2 G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Det er dermed gitt mulighet for 
å få kompensasjon for lavere årlig alderspensjon selv om man har en begrenset 
lønns- eller næringsinntekt samtidig med uttak av alderspensjon.        

Tredje ledd fastsetter regler for utmåling av kompensasjonen. Kompensasjonen 
fastsettes etter en standardisert sats uavhengig av hvor mye lavere årlig 
alderspensjon den enkelte måtte få som følge av tidlig uttak av pensjonen, og 
utbetales over en begrenset periode, Kompensasjon kan maksimalt utbetales fram til 
den 1. i måneden etter at vedkommende har fylt 67 år.  

 

Til § 6 Fradrag i erstatning og vederlag 

Første ledd fastsetter at det ved utmåling av erstatning eller vederlag etter lov om 
forbud mot hold av pelsdyr § 3, skal gjøres fradrag for gjenbruksverdi av anlegg og 
bygninger som ikke rives. Med "anlegg og bygninger" som ikke rives, forstås anlegg 
og bygninger som har vært direkte knyttet til et pelsdyrhold og som ville kunne rives 
med kompensasjon etter denne forskriften. 

Andre ledd fastsetter at gjenbruksverdien skal fastsettes etter statens skjønn. Dette 
innebærer at det organ som gir tilbud om erstatning og vederlag, skjønnsmessig skal 
fastsette en reduksjon av erstatningen eller vederlaget tilsvarende den antatte 
gjenbruksverdien av aktuelle bygninger. I de tilfeller det blir begjært skjønn styrt av 
tingretten for fastsettelse av erstatning eller vederlag, kan skjønnsretten tilsvarende 
fastsette slikt fradrag.  

 

Til § 7 Søknad og frister. Utbetaling av forskudd 

I § 7 første ledd heter det at søknad om kompensasjon skal fremsettes på 
søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det vil av skjemaet fremgå hvilke 
opplysninger som må være fremlagt før søknaden kan realitetsbehandles. 

Annet ledd gir regler for søknad om kompensasjon for lavere årlig alderspensjon.  

Når det gjelder kompensasjon for kostnader til riving og opprydding, er det i tredje 
ledd fastsatt at frist for innsendelse av plan for godkjenning etter § 4 første ledd er 
31. desember 2025. 

Fjerde ledd fastsetter bestemmelser om utbetaling av forskudd på erstatning etter lov 
om forbud mot hold av pelsdyr § 3 i de tilfeller det er begjært skjønn for fastsettelse 
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av erstatningen. Landbruksdirektoratet kan i slike tilfeller utbetale et rimelig beløp 
som forskudd på erstatning etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3. 
Departementet antar at dette normalt vil dreie seg om 70-80 % av tilbudt erstatning. 
Ved utbetaling av forskudd skal det gjøres fradrag for all kompensasjon som er 
utbetalt etter forskrift 27. november 2019 nr. 1587 om kompensasjon etter avvikling 
av hold av pelsdyr mv. § 5 første, annet og tredje ledd og § 6. 

   

Til § 8 Administrasjon, dispensasjon og klage 

Landbruksdirektoratet har et overordnet ansvar for administrasjon av ordningene. 
Vedtak om kompensasjon fattes av statsforvalteren i første instans, og kan påklages 
til Landbruksdirektoratet. 

Annet ledd gir statsforvalteren anledning til i særlige tilfeller å dispensere fra de 
fristene som gjelder for å fremme søknad om kompensasjon for lavere årlig 
alderspensjon samt fra fristen som gjelder for å sende inn plan for riving og 
opprydding.  

 

Til § 9 Opplysningsplikt og kontroll 

Det fremgår av § 9 første ledd at søkeren plikter å gi alle opplysninger som 
forvaltningen finner nødvendig for å beregne rett kompensasjon etter denne 
forskriften eller rett erstatning etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3. Denne 
opplysnings- og bistandsplikten gjør seg gjeldende både gjennom 
søknadsprosessen, behandlingen hos forvaltningen og ved eventuell etterfølgende 
kontroll etter utbetalingstidspunkt. 

For å fjerne enhver tvil presiseres i annet ledd at statsforvalteren og 
Landbruksdirektoratet har adgang til å gjennomføre stedlig kontroll ved 
pelsdyranleggene. Formuleringen er ment å dekke både befaring i forbindelse med 
søknadsbehandling, utbetaling og etterfølgende kontroll. 

 

Til § 10 Tilbakebetaling og foreldelse 

Bestemmelsen viser til at i tilfeller der pelsdyroppdretteren har mottatt en uberettiget 
utbetaling, «kan» det feilutbetalte beløpet kreves tilbake helt eller delvis. Det må 
følgelig foretas en konkret vurdering av om det feilutbetalte beløpet skal betales 
tilbake. I tilfeller der søker ikke har vært i aktsom god tro, vil hovedregelen være at 
det feilutbetalte beløpet skal kreves tilbake.  

 

Til § 11 Ikrafttredelse 

Det foreslås at forskriften trer i kraft straks, og at forskrift 27. november 2019 nr. 1587 
om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. samtidig oppheves. 
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6. Endring av forskrift om tilskudd til arbeidsrettet 
kompetanseheving for pelsdyroppdrettere 

Forskrift 3. juli 2020 nr. 1496 om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for 
pelsdyroppdrettere § 2 gjelder hvem som kan motta tilskudd etter forskriften. Første 
ledd lyder: 

Tilskudd kan gis til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 
15. januar 2018, eller som for øvrig vil være berettiget til kompensasjon i henhold 
til forskrift 27. november 2019 nr. 1587 om kompensasjon etter avvikling av hold 
av pelsdyr. 

 

Ettersom det her vises til en forskrift som foreslås opphevet, mener departementet at 
bestemmelsen bør endres, slik at § 2 første ledd skal lyde: 

 

Tilskudd kan gis til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 
15. januar 2018.  

 

Det tas ikke sikte på at dette skal medføre noen realitetsendring med hensyn til hvem som 
kan motta tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving.   



10 

 

Utkast til forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av 
hold av pelsdyr 
 
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot 
hold av pelsdyr §§ 2, 3 og 5 
 
§ 1. Formål 

Forskriften skal gjennom nærmere bestemmelser om kompensasjonsordninger som 
utfyller eller kommer i tillegg til erstatning og vederlag etter lov om forbud mot hold av pelsdyr 
§ 3, og om forskuddsutbetaling av slik erstatning eller vederlag, ytterligere kompensere for 
negative konsekvenser av forbudet mot hold av pelsdyr og stimulere til riving og opprydding 
av anlegg for hold av pelsdyr 

 

§ 2. Definisjoner 

I denne forskriften forstås med 

1. pelsdyroppdretter: den fysiske eller juridiske personen som disponerer eller har 
disponert pelsdyr med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. 

2. pelsdyr: mink (Mustela vison), sølvrevtyper (Vulpes vulpes), blårevtyper (Vulpes 
lagopus) og krysninger mellom disse revetypene. 
 

§ 3. Utvidelse og avgrensning av hvem som omfattes av lov om forbud mot hold av 
pelsdyr § 2 
En eier av anlegg for hold av pelsdyr som tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 
2018 og der det ble holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, skal anses omfattet av lov om forbud 
mot hold av pelsdyr § 2 første ledd. Avviklingsperioden gjelder likevel ikke for 
pelsdyroppdretter eller eier av pelsdyranlegg som har mottatt kompensasjon etter avvikling 
av hold av pelsdyr, eller fremsatt krav om erstatning etter lov om forbud mot hold av pelsdyr 
§ 3 og § 4.  

 

§ 4. Kompensasjon for kostnader til riving og opprydding 

 

Eier av anlegg for hold av pelsdyr gis kompensasjon som dekker faktiske kostnader for 
riving og opprydding av anleggets bygninger med tilhørende infrastruktur som har vært 
direkte knyttet til pelsdyrholdet dersom det tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr. 15. januar 
2018 og det ble holdt pelsdyr i anlegget etter 1. januar 2015. Kompensasjon gis bare dersom 
arbeidet skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av statsforvalteren. Ved godkjenning 
av planen skal det vurderes om arbeidet og kostnadene står i et rimelig forhold til anleggets 
størrelse og konstruksjon. Statsforvalteren kan stille krav om at det innhentes tilbud på 
arbeidet fra en eller flere tjenestetilbydere. Planen skal inneholde tilbud fra tjenestetilbyder 
når dette er innhentet. Statsforvalteren kan fastsette vilkår for å godkjenne planen. 

Pelsdyroppdretteres egeninnsats kan inngå i faktiske kostnader etter første ledd. Ved 
beregning av kostnadene skal pelsdyroppdretterens eget arbeid kompenseres etter l.tr. 48 i 
statens regulativ.  
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Kompensasjon for riving og opprydding forutsetter at anskaffelsesloven og -forskriften 
følges når det inngås kontrakter om slikt arbeid dersom disse reglene kommer til anvendelse, 
jf. anskaffelsesforskriften § 1-3. 

 

§ 5. Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon  

En pelsdyroppdretter som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15, januar 2018, er født 
1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut alderspensjon etter fylte 62 år, men før fylte 67 
år, kan gis kompensasjon for lavere årlig alderspensjon som følge at uttaket startet før fylte 
67 år. 

Vilkår for rett til kompensasjon etter første ledd er at vedkommende har avviklet sin 
pelsdyrvirksomhet og ikke har annen pensjonsgivende inntekt  som overstiger to ganger 
grunnbeløpet etter folketrygdloven § 1-4.  

Dersom vilkårene er oppfylt, utbetales kompensasjonen årlig med 16.700 kroner for 
hver hele måned vilkårene er oppfylt fram til den 1. i måneden etter at vedkommende har fylt 
67 år. 

 

§ 6. Fradrag i erstatning og vederlag 
Gjenbruksverdi av anlegg og bygninger som ikke rives, kommer til fradrag i erstatning 

og vederlag etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3. Gjenbruksverdi fastsettes etter 
statens skjønn.  

 
§ 7. Søknad og frister. Utbetaling av forskudd 

Søknad om kompensasjon etter §§ 4 og 5 skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt 
av Landbruksdirektoratet.  

Søknad om kompensasjon etter § 5 inngis for hvert enkelt år søkeren har oppfylt 
vilkårene i bestemmelsen. Fristen for å søke er 31. august det påfølgende året. 

Frist for innsendelse av plan for godkjenning etter § 4 første ledd er 31. desember 
2025. 

Dersom det er begjært skjønn for fastsettelse av erstatningen etter lov om forbud mot 
hold av pelsdyr § 3, kan Landbruksdirektoratet utbetale et rimelig beløp som forskudd på 
erstatningen. Ved utbetaling av forskudd skal det gjøres fradrag for all kompensasjon som er 
utbetalt etter forskrift 27. november 2019 nr. 1587 om kompensasjon etter avvikling av hold 
av pelsdyr mv. § 5 første, annet og tredje ledd og § 6. 

 

§ 8. Administrasjon, dispensasjon og klage 
Landbruksdirektoratet administrerer ordningene etter denne forskriften. Vedtak om 

kompensasjon fattes av statsforvalteren. 

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra § 7 andre og tredje ledd. 

Vedtak fattet av statsforvalteren i førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet.  
 

§ 9. Opplysningsplikt og kontroll 
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Den som krever erstatning etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3 eller søker 
kompensasjon etter denne forskriften, plikter å gi alle opplysninger som statsforvalteren og 
Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å forvalte ordningene og gjennomføre kontroll. 
Dette omfatter også bistand ved befaring.  

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll. 

 

§ 10. Tilbakebetaling og foreldelse 
Dersom pelsdyroppdretteren, som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne 

forskriften eller av andre grunner, har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det 
feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren.  

Krav om tilbakebetaling av kompensasjon foreldes etter tre år. Foreldelsesfristen 
starter å løpe når vedtak om tilbakebetaling fattes. 

 

§ 11. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. november 2019 nr. 1587 

om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. 
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