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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM HOLD AV 
PELSDYR 
 
Marnardal formannskap har behandlet saken og gis følgende høringssvar: 
 
«Svar på høring – Forslag om forbud mot hold av pelsdyr 
 
Til: Landbruks- og matdepartementet 
 
Fra: Marnardal kommune  
 
Marnardal kommune viser til Landbruks- og matdepartementets høring om forslag til forbud 
mot hold av pelsdyr og ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.  
 
Marnardal kommune er svært kritisk til departementets forslag om å avvikle 
pelsdyrnæringen. For regionen og kommunen er det viktig å opprettholde lønnsomme 
arbeidsplasser i landbruket, noe pelsdyrnæringen bidrar til. I områder med små gårder, lite 
beiteareal og begrenset med dyrbar mark, har pelsdyrnæringen vært en viktig næring de siste 
hundre årene.  
 
Næringen er viktig for bøndene, både om hoved- og tilleggsinntekt. Oppdrett av pelsdyr 
bidrar til å gjøre potensielt ulønnsomme bruk lønnsomme og er derfor viktig for å sikre 
bosetting i mange regioner. Det bør være et politisk mål i Norge å sikre bøndene gode 
inntekter og spredt bosetting. En nedleggelse av pelsdyrnæringen gjør det motsatte.  
 
Stortinget vedtok i 2017 en bærekraftig fremtid for næringen etter en lang utreding, med 
stemmende fra Høyre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og FrP.  To regjeringer, en rødgrønn 
og en borgerlig, hadde over fire år grundig utredet om man skulle legge til rette for en 
bærekraftig utvikling av næringen, eller avvikle den. Stortinget strammet kraftig inn på 
reglene, men det var samtidig et solid flertall for å beholde næringen.  
 
Dersom departementets forslag blir gjennomført vil det være en katastrofe for mange 
enkeltbønder, familier og lokalsamfunn. Næringen er stor i områder der annen type 
landbruksvirksomhet er vanskelig og hvor næringsgrunnlaget er slik at det også kan være 
krevende å finne annet arbeid. Marnardal kommune frykter også at et forbud mot hold av 
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pelsdyr i Norge vil medføre økt import av pels fra andre land med langt dårligere dyrevelferd 
enn det vi har i Norge. 
 
Stortinget vedtok i 2017 et strengt regelverk og tett oppfølging av pelsdyrholdet. Ingen annen 
landbruksnæring følges tettere av Mattilsynet enn pelsdyrnæringen. Likevel konkluderer 
tilsynet med at dyrevelferden er god i norsk pelsdyrnæring. Dette bekreftes også i NOU 
(2014:15), hvor det konkluderes med at dyrevelferden blir ivaretatt i norsk pelsdyrnæring. 
Argumenter basert på dyrevelferd kan ikke rettferdiggjøre en nedleggelse av 
pelsdyrnæringen.  
 
Marnardal kommune mener det er vanskelige å rettferdiggjøre å nedlegge en hel næring, 
stikk i strid med faglige anbefalinger fra det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget. En 
nedleggelse av næringen er distriktsfiendtlig og vi oppfordrer regjeringen til å følge 
stortingets vedtak fra 2017, som innebærer å gi pelsdyrnæringen en bærekraftig fremtid. « 
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Gunhild Vatne 
Konsulent 
Dette dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
 
 


