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Endring av forskrift om hold av pelsdyr. Kommentar til høringssvar fra
Nettverk for dyrs frihet

Norges Bondelag vil påpeke en feilsitering i høringsinnspillet fra Nettverk for dyrs frihet,
og ber om at dette blir offentliggjort sammen med de øvrige høringsinnspillene.

Nettverket skriver følgende, som skal oppfattes som sitat fra kommunikasjonen mellom
Norges Bondelag og Hovland, i sitt høringsbrev:

I utskriften av Bondelagets e - post - kommunikasjon me d Hovland, som nettverket har lagt
ved sitt høringssvar, er den aktuelle merknaden skrevet slik:

Vi ser her at Nettverket for dyrs frihet unngår å sitere den fullstendige teksten på dette
punktet og dermed endrer meningsinnholdet i det. De legger i til legg til sin egen
kommentar, og her må leseren være svært observant for å forstå at den ikke er en del av
den siterte teksten hos Hovland .
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Vi forventer at Nettverket er etterrettelig i sin sitatbruk. Framstilling av sitater gjennom 
slik omskriving blir alvorlig når dette brukes som metode for å redusere verdien av 
velferdsprogrammet. 
 
Forøvrig setter vårt forslag til velferdsprogram flere særkrav i tillegg, til de produsenter 
som ønsker å øke fra tre til fire dyr pr bur. 
 
Vi kan videre vise til at følgende kommentar fra Hovland, som blei sendt Norges Bondelag 
ved avslutningen av arbeidet vårt med å lage programforslaget (E-post datert 27. april i 
fjor): 
 

 
 
Her er det skrevet, som en konklusjon på vår faglige kommunikasjon med NMBU, at krav 
og tiltak som er lagt inn i velferdsprogrammet er viktige og nødvendige for å opprettholde 
akseptabel dyrevelferd for mink i grupper. Dette er, etter vår mening, et noe annet budskap 
enn det Nettverket forsøker å gi inntrykk av, at programmet har liten eller ingen betydning 
for dyrevelferden. 
 
Vi merker oss at Nettverket har valgt ikke å omtale eller vise til dette sitatet i sitt 
høringsbrev. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
   Arild Bustnes      Amund Johnsrud 
 
 
 
 
          
 


