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Melding om vedtak - Uttale fra Hå kommune om forslag til lov om forbud mot hold av 
pelsdyr 
 
Formannskapet - 002/19: 
Følgjande vedtak er fatta i saka: 
 

1. Hå kommune mener primært at en lov om forbod mot hold av pelsdyr er i strid med 
Landbruks- og matdepartementet si stortingsmelding nr. 8 (2016 – 2017) der det heter 
at «Regjeringen vil – videreføre muligheten til å drive pelsdyroppdrett med en 
dyrevelferd som er i front internasjonalt» 
 

2. Dersom forbud mot hold av pelsdyr blir vedtatt, må bygg, innredning og driftsutstyr 
kompenseres fullt ut. Det samme gjelder avviklingskostnader og oppryddingskostnader.      
Kompensasjonsordninger må utformes slik at ingen bønder vil måtte sitte igjen med 
gjeld fra virksomhet som må legges ned som følge av forbud. 
 

3. Det bør legges til rette for gunstige muligheter for ny næring, slik at de som må legge 
ned produksjonsanlegg og produksjon av pelsdyr kan komme i gang med nye 
lønnsomme produksjoner. 

 
 

4. Ved ev nedlegging må det òg leggjast til rette for forpliktande tiltak og tilskot frå staten 
til bedrifter som vert direkte ramma, som Rogaland pelsdyrfôrlag og dei to andre fôrlaga 
i landet, både i prosessen og i omstilling til vidare produksjon. 
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Uttale fra Hå kommune om forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 
 
 
Rådmannen si innstilling: 

1. Hå kommune mener primært at en lov om forbod mot hold av pelsdyr er i strid med 
Landbruks- og matdepartementet si stortingsmelding nr. 8 (2016 – 2017) der det 
heter at «Regjeringen vil – videreføre muligheten til å drive pelsdyroppdrett med en 
dyrevelferd som er i front internasjonalt». 

2. Dersom forbud mot hold av pelsdyr blir vedtatt, må bygg, innredning og driftsutstyr 
kompenseres fullt ut. Det samme gjelder avviklingskostnader og 
oppryddingskostnader. 

3. Det bør legges til rette for gunstige muligheter for ny næring, slik at de som må 
legge ned produksjonsanlegg og produksjon av pelsdyr kan komme i gang med nye 
lønnsomme produksjoner. 

 

 

 
15.01.2019 Formannskapet 
Mons Skrettingland (H) fremja følgande tilleggsforslag til punkt 2: 
Kompensasjonsordninger må utformes slik at ingen bønder vil måtte sitte igjen med gjeld fra 
virksomhet som må legges ned som følge av forbud. 
 
Svein Høyland (Sp) fremja følgande tilleggsforslag som eit fellesforslag frå Sp, A og KrF: 
Ved ev nedlegging må det òg leggjast til rette for forpliktande tiltak og tilskot frå staten til 
bedrifter som vert direkte ramma, som Rogaland pelsdyrfôrlag og dei to andre fôrlaga i 
landet, både i prosessen og i omstilling til vidare produksjon. 
 
Rådmannen si innstilling punkt 1 blei samrøystes vedtatt. 
Rådmannen si innstilling punkt 2 blei samrøystes vedtatt. 
Mons Skrettingland (H) sitt tilleggsforslag til punkt 2 blei samrøystes vedtatt. 
Rådmannen si innstilling punkt 3 blei samrøystes vedtatt. 
Svein Høyland (Sp) sitt forslag blei samrøystes vedtatt. 
 
 
 
FS- 002/19 Vedtak: 

1. Hå kommune mener primært at en lov om forbod mot hold av pelsdyr er i strid med 



Landbruks- og matdepartementet si stortingsmelding nr. 8 (2016 – 2017) der det 
heter at «Regjeringen vil – videreføre muligheten til å drive pelsdyroppdrett med en 
dyrevelferd som er i front internasjonalt». 

2. Dersom forbud mot hold av pelsdyr blir vedtatt, må bygg, innredning og driftsutstyr 
kompenseres fullt ut. Det samme gjelder avviklingskostnader og 
oppryddingskostnader. 

       Kompensasjonsordninger må utformes slik at ingen bønder vil måtte sitte igjen 
med gjeld fra virksomhet som må legges ned som følge av forbud. 
 

 
1. Det bør legges til rette for gunstige muligheter for ny næring, slik at de som må 

legge ned produksjonsanlegg og produksjon av pelsdyr kan komme i gang med nye 
lønnsomme produksjoner. 

2. Ved ev nedlegging må det òg leggjast til rette for forpliktande tiltak og tilskot frå 
staten til bedrifter som vert direkte ramma, som Rogaland pelsdyrfôrlag og dei to 
andre fôrlaga i landet, både i prosessen og i omstilling til vidare produksjon. 

 

 
 
Bakgrunn for saka: 
 

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring: «Forslag til lov om forbud mot hold av 
pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere». 

Høringsfristen er 31.01.19. 

 

Lovforslaget har følgende tre deler: 

· Forbud mot å holde eller drive med oppdrett av dyr utelukkende eller primært for at 
dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnytting av pelsen. 

· Pelsdyroppdrettere som holder pelsdyr når loven trer i kraft kan drive oppdrett av 
pelsdyr fram til 1. februar 2025. 

· Departementet kan gi forskrift om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne. 

 

 

Vurdering:  
Landbruks- og matdepartementet har i vedlagte høringsnotat redegjort for disse punktene. Vi 
vil derfor ikke gjenta innholdet i høringsnotatet, men peke på noen sentrale områder. 

 



I stortingsmelding nr. 8 (2016 – 2017) var den overordnede vurderingen at det er mulig å ha 
en tilstrekkelig god dyrevelferd i næringen, selv om pelsdyrholdet i likhet med annen 
kommersiell dyrehold medfører avgrensninger i livsutfoldningen som ville dyr ikke har. I 
meldingen heter det bl.a. «Det norske regelverket for dyrevelferd i pelsdyrholdet, og 
kontrollen med dette, vurderes å være velutviklet og blant de beste i internasjonal 
sammenheng.» Næringen har, spesielt i senere tid og med få unntak, vist et godt dyrehold. 

Pelsdyrnæringen har, bl.a med bakgrunn i den ferske stortingsmeldingen, hatt et godt og 
berettiget grunnlag for å investere og videreutvikle næringen og driften. Det har på denne 
måten ikke vært grunnlag for å vente påbud om avvikling av pelsdyrhold. Tvert imot skulle 
stortingsmeldingen kunne oppfattes som et vern for videre pelsdyrhold i Norge, og ikke et 
snarlig forbud mot pelsdyrdrift.  

Pelsdyrnæringen gir arbeidsplasser direkte i driften, men også indirekte ved kjøp av varer og 
tjenester fra andre bransjer. Videre har pelsdyrnæringen gjennom en årrekke gitt Norge store 
eksportinntekter. Næringen videreforedler slakteri- og fiskeavfall til fôr for dyrene. Dette er 
ressursmessig positivt og det fører til sparte destruksjonskostnader for andre næringer. 

Et eventuelt forbud mot pelsdyrhold vil ha kostnader og konsekvenser først og fremst for 
pelsdyroppdretterne, men også for vare- og tjenesteytende næringer og dermed 
samfunnsmessige merkostnader. Dersom en lov om forbud mot hold av pelsdyr blir vedtatt, 
må det gis erstatning/kompensasjon fullt ut til de som blir fratatt inntektsgrunnlaget sitt for 
bygg, innredning og driftsutstyr. Det samme gjelder avviklingskostnader og 
oppryddingskostnader.  

En rekke pelsdyroppdrettere har foretatt store investeringer i bygg og innredning m.m. og har 
tung gjeldsbelastning knyttet til dette. Tall fra Klepp regneskapslag viser at gjeldsbelastning 
som stammer fra pelsdyranlegg gir flere pelsdyroppdrettere betydelig tilleggsgjeld som skal 
betales med inntekter fra en ny produksjon eller annet arbeid. En slik konsekvens av et 
lovpålagt driftsforbud er urimelig og kan vanskelig aksepteres. 

 
Vedlegg: 
Høring - forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 
 
 
 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_paragrafID
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokId
	Sdo_BrukerId
	Sdo_Dokdato
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	Sbr_Tlf
	TblAvsMot__Sdm_AMNavn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___3___1
	TblKopitil__Sdk_Navn___4___1

