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Vårt saksnummer: 18/1305 
Høring: Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 
Levert: 23.01.2019 22:08 
Gruppering av høringsinstanser:  
Avsender: Johan Arnstein Aune  
Kontaktperson: johan arnstein Aune 
Kontakt e-post: ja-a@frisurf.no 

  
 

Hei Johan Arnstein Aune her. 

Driver sammen med kona med sølvrev. Startet med pelsdyr 1986, det var da 
en satsings næring. Gjennom denne tiden er det gjort mye når det gjelder 
gemytt og dyrevelferd. Dyrevelferden er i dag meget bra i næringa, vi har 
dyrehold i norge som er langt bak pelsdyr på dette området. 

Grunnlaget for å legge ned næringa er vanskelig å se, synes å huske at det et 
år tidligere ble bestemt at den skulle bestå. 

Hadde virkelig så pass til tiltro til denne regjeringa at jeg ikke så dette vedtaket 
komme, når det gjelder venstre har jeg aldri hatt noen tro på dem. Lurer da på 
hvor det blir av demokratiet, når et venstrevridd 4 % parti kan få lov til å gjøre 
så mye skade uten at noen reagerer. 
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Etter siste plattform forhandling ble det sagt at krf hadde tatt opp saken, men 
at det hadde kommet så langt at det ikke kunne reverseres. Rent praktisk, 
farmene står, forlagene er operative, forbilene er i god stand vår organisasjon 
er oppegående og det er kontrakt med kopenhagen fur om salg av skinn. Det 
må da være mulig og snu den negative tanken fra deres side. 

Er klar over at en del grupperinger er imot alt som har med dyrehold og gjøre, 
men håper at den politiske eliten ikke jobber på det nivået. 

Når det gjelder kompensasjon, hadde det vært bedre å få lov til å jobbe videre. 
Det er en meget fattig trøst for en som skal henges at han får velge et siste 
måltid. 

Mener å huske at høyre og frp var for næringa, da bør heller ikke personlige 
meninger komme i veien for flertallet, denne er tiltenkt lederen av det største 
partiet. 

Bruk vettet det er fortsatt ikke forsent. 

Med hilsen fra en tidligere høyre velger. 

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 
www.regjeringen.no. 
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