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Kommentarer til høringsforslag til forskrift om kompensasjon etter 
avvikling av hold av pelsdyr mv 

Fylkesmannen i Trøndelag viser til brev datert 1. juli 2019, der Landbruks- og matdepartementet ber 
om synspunkter på forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr mv. 
 
Trøndelag er et av de fylkene i landet der produksjon av pels fra rev har størst omfang. Kommunene 
Oppdal og Agdenes har flest oppdrettere, og de nevnte kommunene har og har hatt en viktig rolle i 
forhold til tilrettelegging av denne typen næringsvirksomhet.  
 
Fylkesmannen har hatt en nær dialog med Oppdal og Agdenes kommune i forbindelse med 
prosessen fram mot vedtak av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Den følgende høringsuttalelsen er 
også basert på fylkesmannens dialog med pelsdyrnæringen og kommunene i forbindelse med 
lovforbudet mot hold av pelsdyr. 
 
 
Generelle kommentarer til høringsforslaget 
Fylkesmannens generelle kommentar til høringsforslaget er at forskriften må samkjøres med andre 
kompensasjons- og erstatningsordninger i landbruket. Det er rimelig at tilsvarende forhold gjøres 
gjeldende for pelsdyrnæringen som for landbruket for øvrig. I høringsforslaget vil dette gjelde i 
forhold til beregning av satser for dyr, tidligpensjonsordning og skattemessige forhold. 
 
 
§ 5- Kompensasjon etter avvikling 

1. Kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital 
Fylkesmannen registrerer at forslaget innebærer at kompensasjonen skal ta utgangspunkt i 
bokført verdi i 2017- regnskapet. Slik vi erfarer, er det flere pelsdyrprodusenter som har 
anlegg som er av eldre dato. Anleggene er i flere tilfeller godt vedlikeholdt, og utbygd i 
henhold til forskriftskrav ved bruk av mye eget arbeid og uten opptak av lån. Dette er da 
regnskapsført som vedlikeholdskostnader, og ikke som bokført verdiøkning. Anleggene har i 
utgangspunktet ingen bokført verdi, selv om de er fullt brukbare i flere år fremover. Dersom 
en skal ta utgangspunkt i verditakst, vil utfordringen være at bygningen kun har en verdi 
knyttet til pelsdyrproduksjon. I de tilfeller hvor verditaksten er høy og der bokført verdi er 
tilnærmet null, mener fylkesmannen at det ikke vil være urimelig å finne en middelvei for 
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kompensasjon av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital, der det også tas hensyn til 
verditakst samt påkostninger og vedlikehold som er gjort på bygget. 
 

2. Tispetillegg 
På grunn av svingninger i bransjen og usikkerhet knyttet til framtidig drift har en del 
produsenter hatt lavere antall revetisper enn kapasiteten de har på anleggene. Tispetallet på 
rev er derfor noe lavere i 2017 enn tidligere år. I henhold til Forskrift om tilskudd til 
driftsomstilling grunnet rovvilt1 § 6 heter det at antall sau det gis tilskudd for skal tilsvare 
gjennomsnittlig antall avlssøyer de fem beste årene ti år tilbake før søknaden fremmes. Å legge til 
grunn en tilsvarende beregning for avlstisper på rev vil etter fylkesmannens syn derfor ikke 
være urimelig. Da vil en unngå at svingninger slår uheldig ut for enkeltprodusenter.  
 

3. Tidlig alderpensjon 
Fylkesmannen mener at de samme forholdene som gjelder tidligpensjonsordning i 
landbruket må gjøres gjeldende for pelsdyrprodusenter som omfattes av lovforbudet, slik at 
det er mulig med lønnsinntekt som supplement til tidligpensjon. 

  
 
§ 8 Administrasjon, dispensasjon og klage 
Fylkesmannen er første instans i henhold til forskriftsforslaget. Vi forventer relativt stor pågang 
ettersom flere pelsdyroppdrettere har ytret ønske om å få en snarlig avslutning når lovforbudet er 
vedtatt og kompensasjonsforskriften trer i kraft. Med såpass stor mengde pelsdyroppdrett som 
Trøndelag har, forventes det økt ressursbruk på fagfeltet, noe som vil føre til at vi må prioritere ned 
andre oppgaver. Fylkesmannen i Trøndelag ber derfor om at det blir tildelt ekstra midler til dette 
arbeidet.  
 
Tilleggskommentar om kommunenes rolle 
Oppdal kommune spesielt, men også Agdenes kommune har vært aktive støttespillere til 
pelsdyrprodusentene i disse to kommunene. Kommunene har tatt på seg rollen å koordinere 
pelsdyraktiviteten i tilrettelagte farmområder. Disse farmområdene er i kommunenes 
reguleringsplan regulert til pelsdyraktivitet. Vedlagt ligger et kartutsnitt fra Oppdal kommune som 
viser litt av den kompleksiteten det er med flere grunneiere og leietakere i det omregulerte 
farmområdet. For å få ryddet opp i dette arealet, slik forskriften legger opp til, er det avgjørende at 
kommunen får en hånd med i dette arbeidet. Forskriftsforslaget omfatter ikke kommuner som blir 
særlig berørt. Fylkesmannen mener derfor at det bør være mulig å kanalisere kompensasjon for 
kostnader til rivning og opprydning gjennom kommunen, dersom pelsdyroppdretterne ønsker det. 
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