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Hei, 

Uttale frå Fylkesmannen i Vestland, i følgje avtale med Nilsen. Diverre eit par dagar seint grunna 
godkjenning. 

 

Med venleg helsing 

Eirik Brynjelsen 
seniorrådgjevar 
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Høring - forslag til forskrift om tilskudd til arbeidsrettet 
kompetanseheving for pelsdyroppdrettere 

Fylkesmannen i Vestland viser til høring på forslag til forskrift om tilskudd til arbeidsrettet 
kompetanseheving for pelsdyroppdrettere, datert 14. april 2020. 
 
Vestland har kun 16 oppdrettere som er rammet av forbudet, men overraskende mange av disse, 13 
stykk, har annen landbruksproduksjon i kombinasjon med pelsdyroppdrettet, i all hovedsak 
sauehold og melkeproduksjon. Vi har således et bra utgangspunkt for videre drift på gardsbrukene 
når pelsdyrholdet opphører, enten ved fortsatt/utvidet drift av tradisjonelt husdyrhold, eller ved 
etablering av ny næring med utgangspunkt i dette. 
 
Fylkesmannen i Vestland har derfor følgende merknad til de foreslåtte endringene: 
 
2.1./2.3. Vi ser det som en fordel om en under formålet/bruken av tilskuddene kunne vektlagt 
kompetanseheving som kan fremme næringsutvikling med utgangspunkt i garden sine ressurser. 
 
Vi er klar over at tilskuddet nødvendigvis og i realiteten MÅ være åpent, fordi oppdretterne i all 
hovedsak skal få hjelp til å skaffe seg utkomme uansett, men vi tenker at en spesiell oppfordring 
f.eks i form av en prioriteringsformulering «med utgangspunkt i garden sine ressurser» ville virke 
oppfordrende, uten at den i realiteten rammer noen som vil søke sitt utkomme annetsteds. Mange 
oppdrettere vil nok også sitte på en del kapital fra avviklingstilskuddet, som gjør at investering i 
annen, tradisjonell eller ny næring, er en aktuell utviklingsmulighet. 
 
 
Med hilsen 
 
Christian Rekkedal 
Landbrukdirektør 

  
 
Eirik Brynjelsen 
seniorrådgjevar 
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