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Hei, jeg prøver å sende inn høringsvar men det står server feil, og at jeg skal prøve igjen 
senere. Jeg har sendt innenfor tidsrammen. Defor sender jeg mail og håper inderlig denne 
blir tatt med i betraktningen. 

  

Jeg ønsker med dette å avgi et høringssvar vedrørende spørsmål rundt pelsdyrhold på vegne 
av meg selv. Og så mange andre rundt om i vårt langstrakte 
land.                                                                                           

  

Det er absolutt på tide å avvikle denne næringen i Norge en gang for alle. Pelsdyrhold er 
uakseptabelt og barbarisk, og hører så visst ikke til i vår tid. Ta en liten titt på hva som skjer 
ute i resten av den vestlige verden på pelsfronten. I takt med at verden vokser seg mere 
kunnskapsrik med sans for etiske valg, velger stadig flere å droppe produkter fra dyr som 
har lidd under horrible forhold kun for vår forfengelighet. Naturlig nok.  

  

Det er liten tvil om at pelsbransjen er en av de mest inhumane bransjene som på lovlig vis 
opererer i Norge i dag. Denne bransjen kan ikke sammenlignes med oppdrett av husdyr 
generelt da dette faktisk er ville dyr som sperres inne i små bur hele sitt nitriste og 
stakkarslige liv. I og med at tradisjonen for oppdrett av pelsdyr kun er rundt hundre år 
gammel sier det seg selv at man ikke klarer å avle bort den naturlige trangen til å utfolde seg 
eller streife flere titalls kilometer daglig i løpet av en såpass snever tidsramme. Det er så 
fryktelig feil å tro noe annet. 

  

Så, de som kjemper med nebb og klør for å holde disse flotte, tenkende og 
følende individene i bur og påstår at de som aldri får se sol, aldri får leke, grave, løpe eller 
kjenne jord og gress under sine poter, har det bra.. Hvordan kan de påstå at dette er 
dyrevelferd? Vi andre ser dyr i smerte og ubehag. Vi ønsker kun å kommunisere deres 
intense trishet. Oppi det hele lurer jeg stadig på - hvor ble det av godheten i folk? Alle vet jo 
innerst inne at det vi holder på med er riv ruskende galt! Vi som er i mot denne næringen 
kjemper med vårt hjerte og det som vi anser som empati ovenfor andre levende vesener. De 
som krangler for at næringen skal bestå taler kun på et kapitalistisk grunnlag, når alt 
kommer til alt. Det er en vesentlig forskjell, og interessant å bemerke seg. Trist, ikke sant? 



  

Og til sist - hvorfor hører man ikke på de som faktisk kan faget sitt i et slikt dilemma? De som 
kan svare på hvorvidt dette er faktisk er greit eller ei sett fra dyrenes standpunkt; 
Veterinærer, biologer og vitenskapen. Alle er enige om at denne formen for industri ikke er 
akseptabel. Ikke i nærheten faktisk. Nå er det på høy tid å våkne opp. Ta et valg. For 
fremtiden. Fordi fremtiden er faktisk pelsfri. 
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