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Høringssvar - Regjeringens forslag til kompensasjon til pelsdyrprodusenter

Vi har regnskapet for 11 pelsdyroppdrettere i Agdenes Kommune. AIie disse

driver kun med pelsdyroppdrett og har dette som eneste næring. Disse har

investert betydelig i sine anlegg de siste årene, etter at sertifiseringskravet

kom. Noe av disse investeringene er aktivert, mens det i hovedsak er direkte

utgiftsført. D.v.s. at de ikke synliggjøres som en verdi i anleggene og da vil den

bokførte verdien som er utgangspunktet for erstatning bli veldig lav.

Her må ut an s unktet for erstatnin en være takst og ikke bokført verdi, da

denne kun er en teknisk verdi. I tillegg skal det trekkes 7 % på grunnlaget pr. år

på bokført verdi, og det allerede fra 2018, det gir ikke pelsdyroppdretterne mye

tid for omstille seg på.

At avviklingsperioden er satt fra 15.01.18 - 01.02.25 er en vits, da de fleste må

tvangsavvikle lenge før 2025. Ingen banker vil lengere gi mere driftskreditt til

denne næringen pga av vedtaket om nedlegging og foret blir dyrere og dyrere,

prisene har også vært lave på skinnsalget.

Tispetillegget, må ikke kun gå etter antallet i 2017, da dette ikke er

representativt for alle i næringen. Det bør gis etter antall bur, da dette bl.a.

fanger opp de oppdretterne som har lavere dyretall p.g.a svingninger i

markedet, sykdom o.l. Ingen har hatt for høy dyretetthet med

dyrevelferdsmessige utfordringer.

Erstatnin til kostnader for rivin o o r ddin . Her må dette foregå etter

anbud fra tjenestetilbydere innenfor dette området i den enkelte kommune.

Tidligpensjon må følge ordinært regelverk.

Vi håper at dagens regjering er sitt ansvar bevist og behandler de berørte

parter humant og folkelig, slik at de kan overleve dette uten å bli gjeldslaver i

mange år.
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