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Innledning og bakgrunn 

Norges Pelsdyralslag konstaterer at Stortinget har vedtatt et forbud mot 

pelsdyrhold, med hjemmel til å gi forskrift om økonomisk kompensasjon. Vi vil 

innledningsvis peke på at et forbud mot pelsdyrhold fordrer at alle pelsdyrbønder, 

og andre som berøres av forbudet, har krav på full erstatning for sine tap. 

 

Vi konstaterer at Stortinget har gitt tydelige signaler om en rettferdig 

kompensasjon, samtidig som det presiseres at urimelige utslag skal unngås.  

 

Norske pelsdyrbønder og deres familier er blitt utsatt for en rekke med 

urettferdigheter og påkjenninger. Vi vil i det følgende vise hvordan forslaget til 

forskrift ikke er i tråd med Stortingets vedtak og uttalte vilje. Videre vil vi fremheve 

grunnleggende problemer i forslaget og endringer som må gjøres for å sikre en 

rettferdig og riktig behandling. 

 

Etter årevis med utredninger, fra to ulike regjeringer, konkluderte et bredt flertall i 

Stortinget 10. januar 2017 med at det skulle legges til rette for en fremtidsrettet og 

bærekraftig pelsdyrnæring, basert på et enda strengere krav til dyrevelferd. 

Flertallet inkluderte tre av dagens regjeringspartier. 

 

Stortinget ga bøndene og familiene deres klarsignal for å investere for fremtiden. 

Det kom derfor som et sjokk da regjeringspartiene, bak lukkede dører på Jeløya, 

kun ett år senere besluttet å legge ned næringen. Uten utredninger, uten åpen 

debatt, uten noen endring i næringen - utover at den var godt i gang med å tilpasse 

seg nye regler og retningslinjer.  Snuoperasjonen skjedde stikk i strid med 

stortingsvedtaket og anbefalingene fra Pelsdyrutvalget. Den skjedde stikk i strid 

med partiprogrammene til det overveldende flertallet i regjeringen, og som de bare 

måneder tidligere hadde gått til valg på. 

 

Norske pelsdyrbønder har opplevd den politiske prosessen frem mot Stortingsvedtak 

og forskriftshøring som brutal og hensynsløs. Det er vanskelig å forstå at et slikt 

grunnløst næringsforbud kan innføres i Norge. Bøndene føler seg rettsløse og 

avmektige. Tilliten til det demokratiske styringssystemet er betydelig svekket, og 

mange er som følge av all usikkerheten som skapes, blitt sykmeldte. 

 

Det er første gang Stortinget har vedtatt å forby en lønnsom næring som ikke er til 

skade for samfunn eller enkeltpersoner, men tvert imot bidrar positivt til samfunnet. 

Beslutningen er utelukkende et resultat av et politisk spill bak lukkede dører, og 

uten et faktagrunnlag som understøtter beslutningen. De 200 familiene som nå 

mister livsgrunnlaget sitt betaler, sammen med ansatte i virksomheter som er 

direkte knyttet til pelsdyrnæringen, en svært høy pris for Venstres inntreden i 

regjeringen. Prosessen er blitt gjennomført på en kaotisk og forhastet måte, og har 
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skapt en helt unødvendig og konstant usikkerhet samt reell frykt for dem som 

rammes. Beslutningsgrunnlaget har ved hver milepæl, mildest talt vært 

utilstrekkelig. 

 

Dette helt spesielle bakteppet gjør at det er kritisk viktig at 

kompensasjonsordningen er uomtvistelig ryddig, rettferdig og forståelig. Derfor har 

også Stortinget gått til det unike skrittet å vedta at de direkte skal være del av 

arbeidet med den forskriften som skal sikre nettopp det. Pelsdyrbøndene er ikke 

fratatt levebrødet sitt på grunn av et endret flertall på Stortinget eller nye fakta om 

næringen. Tvert imot kom forbudet etter verdensledende forbedringer av driften, og 

et valg som befestet flertallet som vernet næringen i 2017. 

 

Taperne i dette spillet er 200 norske familier. 200 familier som av Stortinget i 2017 

ble lovet at livsverket deres skulle få «en bærekraftig fremtid». Selv 

regjeringspartiene vedgår at bøndene er blitt urettferdig behandlet. De er blitt lurt 

og forledet. Den måten å behandle mennesker på er uakseptabel, og den må ikke få 

fortsette med forskriftsarbeidet. Regjeringen må benytte denne anledningen til å 

sørge for rettferdighet for våre bønder og ta ansvar for situasjonen de har satt alle 

disse familiene i. 

Stortingets behandling, debatt og votering 
Den 13. juni i år debatterte Stortinget forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 

og forslag til kompensasjon for pelsdyrbøndene. Debatten bar preg av usikkerhet og 

uenighet om hvordan opplegget for erstatning skulle innrettes. Saksordfører Morten 

Ørsal Johansen fremmet på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre et forslag til saken, forslag 15, som ble gjenstand for mye 

debatt. Forslaget ble fremsatt bare timer før plenumsdebatten i Stortinget fant sted. 

 

Forslaget ble vedtatt av Stortinget som vedtak 585, og lyder: 

 

Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at 

ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av 

kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-

realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. 

Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys 

av dette. 

 

Forslaget fra regjeringspartiene var lite detaljert. Nettopp derfor brukte en rekke 

stortingsrepresentanter tid på å klargjøre hvordan det må og skal tolkes. Deres 

tydelige tolkninger fra Stortingets talerstol ble ikke på noe tidspunkt korrigert, 
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hverken av saksordføreren, statsråden eller andre. Bare opposisjonen sådde tvil om 

tolkningene ville stå seg, og denne tvilen ble grundig avvist. 

 

Når departementet skal tolke Stortingets intensjon, må således innleggene fra 

regjeringspartienes representanter legges til grunn. Dette må gi klare føringer for 

departementets tolkning av Stortingets intensjon. 

Forslagets betydning for voteringen 
Intensjonene i forslag 15 spilte en avgjørende rolle for at det ble flertall i salen for 

regjeringens forslag. Blant annet sa representanten Roy Steffensen (FrP): 

 

Statsråd Bollestad gjør det ikke akkurat lettere å stemme for dette når hun 

ikke kan svare ja på spørsmålet fra Pollestad om eksempelet om bonden 

Horpestad sitt formuestap på 5 mill. kr er et eksempel på et urimelig utslag. 

Jeg velger likevel, på tross av svaret fra statsråden, å stole på de 

forsikringene som jeg har fått internt i mitt parti, om at bøndene skal bli 

skikkelig kompensert, og det representanten Ørsal Johansen bekreftet fra 

talerstolen, at 5 mill. kr er et helt klart urimelig utslag. Tidligere 

landbruksministre har forsikret næringen om at ingen skal lide tap som følge 

av forbudet, og jeg forventer at dette blir førende for arbeidet med 

forskriften. 

 

Videre sa Linda Hofstad Helleland (H): 

 

Da vil jeg si at den løsningen og erstatningen vi nå har kommet med, ikke 

minst med den utviklingen vi har sett det siste døgnet, gjør det mye enklere 

å stemme for dette i dag. Det gjør det mye enklere å forsvare dette i dag. 

 

Margunn Ebbesen (H) sa: 

 

Når vårt forslag og våre intensjoner blir omtalt av representanten Pollestad 

som juks, synes jeg det er trist – det var fint at presidenten påpekte det, det 

synes jeg var bra – og unødvendig. Det er ikke juks når vi legger inn en stor 

forbedring i kompensasjonsordningen, med den intensjonen at vi ønsker å 

styrke den overfor pelsdyrbøndene. Så har vi ytterligere styrket den i dag, 

med en intensjon om at det skal bli enda bedre oppgjør for 

pelsdyrbøndene. (Vår utheving). 

 

Sitatene over viser tydelig at partiene som fremmet forslaget, hadde som intensjon 

at forslaget skulle bidra til en reell og betydelig forbedring av pelsdyrbøndenes 

erstatningsordning. 
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Forskriften som er foreslått reflekterer ikke Stortingets intensjon om en betydelig 

forbedring av erstatningsordningen, sammenliknet med det opprinnelige forslaget. 

Stortingets forståelse av “urimelig” og “erstatning 
Stortingets forståelse av hva som er “urimelig” må hensyntas ved utformingen av 

forskriften. Det ble i debatten pekt på at formuleringene i forslaget var egnet til å 

skape usikkerhet til hvordan begrepet skal forstås. Flere av representantene fra 

partiene som stod bak forslaget, var likevel tydelig i sin tolkning.  

 

Blant annet Carl I. Hagen (FrP): 

 

Jeg er faktisk litt glad for at den støyen som har vært en stund nå om denne 

saken, har medført at regjeringspartiene i dag har fremmet et forslag 

som klart signaliserer at her er det ingen som skal lide noen tap. (Vår 

utheving). 

 

Michael Tetzschner (H) var også tydelig i hvordan forslaget fra de fire partiene skal 

tolkes: 

 

Man bruker ordet «erstatningsordning». Det er et begrep man bruker når 

man vil holde folk skadesløse. Det andre uttrykket man bruker, er «urimelige 

utslag i samlet utmåling». Det betyr individuell og samlet utmåling som ikke 

er urimelig. Jeg vil legge til at det aldri vil være rimelig å ta fra noen 

verdier som er bygget opp gjennom egen risiko, lovlig 

næringsvirksomhet og etter å ha innrettet seg lojalt etter lover og 

regler. (Vår utheving). 

 

At man har pekt på elementet «kompensasjonen for bokført verdi av ikke-

realiserbar kapital», er ikke særlig til hjelp for det pedagogiske i dette. Det er 

bare for å peke på at det inngår som et element, men det begrenser seg ikke 

til dette. Sluttresultatet, en fullverdig kompensasjon, er det eneste som 

gjelder når Stortinget får dette tilbake og ser om man har levd opp til 

standarden som vi vedtar her i dag.  

 

 

Elin Agdestein (H) sa: 

 

Tre statsråder i Landbruks- og matdepartementet har siden Jeløya sagt at 

ingen pelsdyrbønder skal lide økonomisk tap som følge av 

nedleggelsesvedtaket. Det forplikter. 
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Saksordfører Morten Ørsal Johansen (FrP) uttalte: 

 

Det vi har gjort her, er å si at vi skal ha en ordning som er god, som er 

rettferdig, og som pelsdyrbøndene skal være fornøyd med etter at ordningen 

er oppgjort. 

Stortingets forventning om å bli involvert 
Det kom videre tydelig frem i debatten at Stortinget krever å få være delaktige i 

utforming og oppfølgingen av forskriften. Det er derfor helt nødvendig for oss å 

understreke hva som er stortingsrepresentantenes uttalte forventninger, slik de 

kom til uttrykk under stortingsdebatten i juni.  

 

Blant annet sa saksordfører Morten Ørsal Johansen (FrP) følgende: 

 

Hvordan dette skal gjøres, skal vi få ned i forskrift, som vi skal ha en hånd på 

rattet på gjennomføringen av, og så får vi se på gjennomføringen, som vi 

også skal følge tett. 

 

Det må åpenbart gjøres endringer i forskriften regjeringen har sendt på høring. Vi 

forventer at Stortinget vil ta grep, slik de var tydelig på, og tar saken tilbake til 

Stortinget dersom regjeringen ikke kommer med et forslag som bedrer situasjonen 

for pelsdyrbøndene.  

 

Carl I. Hagen (FrP) uttrykte en klar forventing om det samme: 

 

Det har vært nok av representanter fra regjeringspartiene som har sagt 

veldig klart hva de mener. Statsråden har også gjort det. Det er varslet at 

når den første saken, den første avgjørelsen om en kompensasjon er avgjort 

av en fylkesmann, og vedkommende mener den er urimelig, vil øyeblikkelig 

Roy Steffensen, Morten Ørsal Johansen og andre representanter fra 

regjeringspartiene få en telefon og beskjed, og da er det opp til Stortinget å 

ta saken tilbake og vurdere om det er rimelig. 

 

Til tross for krystallklare føringer fra Stortinget, registrer vi dessverre at forskriften 

på en rekke områder ikke tar hensyn til de klare signalene som ble gitt da 

Stortinget behandlet saken. 
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Stortingets forventninger kan oppsummeres i tre klare 

punkter: 
 

• Ingen skal lide økonomiske tap 

Det ble gjentatt av flere stortingsrepresentanter, slik det tidligere er 

fremholdt av tre landbruksministre, at avviklingen ikke skal medføre at noen 

pelsdyrbønder lider økonomiske tap. Bøndene vil definitivt tape store verdier 

med regjeringens forslag til forskrift, og for mange vil tapene beløpe seg til 

flerfoldige millioner kroner.  

 

• Reell individuell behandling 

Stortinget var tydelig på at det skal gjøres en reell individuell behandling i 

hvert enkelt tilfelle, ved at de må få dekket inn sine reelle tap. Forskriften gir 

ikke mulighet for reell individuell behandling, men legger tvert imot opp til at 

alle bøndene må gjennom samme låste mal. Det vil føre til dypt urettferdige 

utslag generelt, men det vil også føre til at bønder behandles dypt urettferdig 

i forhold til hverandre. 

 

• Ordningen skal justeres ved urimelige utslag 

I stortingsvedtak 585 ble det lagt til grunn at ordningen skal justeres ved 

urimelige utslag. Det ble også lagt til grunn at ordningen skal være en 

erstatningsordning, ikke en kompensasjonsordning. 

 

Disse tre punktene oppsummerer Stortingets forventninger, slik det fremkommer 

fra representanter for partier som selv fremmet det vedtatte forslag 15. Det er 

oppsiktsvekkende å se at Stortingets klare føringer og lovnader er fullstendig 

tilsidesatt av regjeringen i utforming av forskriften. Saksordfører Morten Ørsal 

Johansen (FrP) uttrykker det samme i et intervju med NTB, 29. september: 

 

Jeg føler intensjonen til Stortinget ikke har blitt ivaretatt når det gjelder å få 

til en bra kompensasjon. Pelsdyrbøndene taper enorme verdier. Noen blir 

sittende igjen med gjeld etter at de har fått kompensert. Det har ikke vært 

Stortingets intensjon overhodet. 

Full erstatning til pelsdyrbøndene 
Norges Pelsdyralslag mener det må ytes full erstatning til pelsdyrbøndene. 

Prinsippet om full erstatning følger både av føringer gitt av regjeringspartienes 

representanter i Stortingsdebatten, og av erstatningsrettslige prinsipper. 
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Vi mener det derfor må utarbeides en annen og alternativ grunnmodell som sikrer 

rimelighet i utmålingen. Det finnes allerede anerkjente metoder og prinsipper for 

beregning av full erstatning ved rådighetsinnskrenkninger, og som må benyttes 

også i dette tilfellet. Det synes unødvendig kompliserende å etablere en 

kompensasjonsordning bestående av byggeklosser som ikke på noen måte 

representerer de verdier som går tapt. Et system som bygger på bokført verdi og 

tispetillegg vil gjøre en rettferdig erstatning umulig, selv om ordningen justeres med 

ytterligere kompensasjonselementer. 

 

Forskriften må derfor legge til grunn at staten skal gi tilbud om erstatning til eier 

eller rettighetshaver som fremsetter skriftlig krav om dette. Blir tilbudet ikke 

akseptert, kan eier eller rettighetshaver sette frem krav om avtaleskjønn. 

 

Regjeringens forslag er grunnleggende urimelig 
Regjeringens høringsforslag har fundamentale svakheter, som både stiller bøndene i 

en umulig økonomisk situasjon, og som forskjellsbehandler ut fra tilfeldige 

parametere. Vi mener i tillegg at forslaget strider med vanlige folks rettsoppfatning, 

samtidig som det fratar pelsdyrbøndene grunnleggende rettssikkerhet. 

 

I de følgende punktene følger våre viktigste innsigelser til forskriften: 

• Forskriften sikrer ikke full erstatning for alle tap pelsdyrbøndene påføres som 

en direkte følge av lovforbudet. 

• Grunnvilkårene for kompensasjonsordningen er for snevert definert. Mange 

pelsdyrbøndene vil påføres store tap fordi deres realverdier ikke er omfattet 

av ordningen. 

 

• Forskriften gir ingen forklaring på hvordan “urimelige utslag i samlet 

kompensasjon” skal tolkes eller forståes. Dette må bygges inn i forskriften. 

 

• Forskriften inneholder flere betingelser som skaper urimelig 

forskjellsbehandling mellom ellers likestilte bønder. Bruk av bokført verdi er 

en slik betingelse.  

Det er videre umulig å se hvordan de ulike fylkesmannsembetene skal håndheve og 

praktisere Stortingets vedtak om «urimelighet» på en forsvarlig og rettferdig måte. 

Urimelighet er ikke en rettslig standard, men tvert imot et svært skjønnsmessig 

begrep som i betydelig grad er egnet til å skape usikkerhet og fordyrende 

rettsprosesser. 
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Merknader til forskriften 
 

Formål (§ 1) 
Formålsbestemmelsen sier at forskriften skal redusere de negative konsekvensene 

lovens forbud har for pelsdyroppdretterne. 

Norges Pelsdyralslag mener formålsbestemmelsen strider mot Stortingets vedtak 

om hva forskriften skal omhandle. Lovvedtaket sier det kan gis forskrift om 

økonomisk kompensasjon og tilskudd til omstilling til oppdrettere som omfattes av 

loven. 

Vedtak 585 presiserer at det skal være en erstatningsordning. Stortinget har 

gjennom debatten gitt føringer på hva en slik ordning skal dekke. Det er opplagt at 

Stortinget forutsetter at ordningen skal være mer enn å “redusere de negative 

konsekvenser”. 

Vi mener bestemt det må gjenspeiles i § 1 at erstatningsordningen skal holde 

bøndene skadesløse, og at det skal gis full erstatning til bønder som rammes av lov 

om forbud mot hold av pelsdyr. 

 

Definisjoner (§ 2) 
I § 2 er det lagt til grunn en definisjon av pelsdyroppdretter som innebærer at 

personene disponerer eller har disponert pelsdyr. 

Pelsdyrvirksomhet er organisert på ulike måter. Det kan være ulike eiere av dyr og 

anlegg forøvrig, og eier trenger ikke være den som faktisk driver. Mange vil lide 

store tap som direkte følge av forbudet, selv om de ikke hadde dyr på datoen 

departementet har valgt. 

For å unngå høyst urimelige utslag, må definisjonene endres til også å omfatte 

personer og selskaper som eier pelsdyrhus eller andre tilknyttede anlegg, hvor det 

påføres tap som følge av forbudet mot pelsdyrhold. Se også kommentarer til § 3. 

Aktiva eid av en pelsdyroppdretter, men organisert i eget selskap uten 

pelsdyrproduksjon, er ikke omfattet av definisjonen. Alle relevante aktiva i selskap 

knyttet til pelsdyrvirksomheten, som den fysiske eller juridiske personen eier eller 

er medeier i, må omfattes av forskriften. 
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Grunnvilkårene for rett til kompensasjon (§ 3) 

Grunnvilkårene for rett til kompensasjon er inntatt i høringsforslagets § 3, første 

ledd, som presiserer at kompensasjonsordningen forutsetter at pelsdyroppdretteren 

holdt pelsdyr 15. januar 2018. Unntaket er knyttet til anlegg som er tomme for dyr 

på grunn av sanering for smittsom dyresykdom. 

 

Dette vil i praksis føre til at mange bønder vil lide store og urimelige tap fordi de 

faller utenfor grunnvilkårene. Norges Pelsdyralslag mener at absolutt alle anlegg 

som mister sin verdi på grunn av Stortingets vedtak må være omfattet av 

erstatningsordningen. Dette gjelder uavhengig av om det var dyr i burene eller ikke 

på telledatoen. 

 

Midlertidig opphold i driften 

Statsråd Bollestad fremholdt i brev til næringskomiteen 14. mai 2019 at også andre 

grunner enn sanering på grunn av smittsom dyresykdom kan kvalifisere til å komme 

inn under unntaksbestemmelsen. Dette gjenspeiles imidlertid ikke i 

forskriftsteksten. Tvert om er det presisert i merknaden til § 3 at andre opphold 

ikke vil gi grunnlag for kompensasjon. 

Norges Pelsdyralslag mener det er avgjørende at § 3 endres til å omfatte 

pelsdyroppdrettere som hadde opphold i pelsdyrholdet som følge av andre 

presserende årsaker. Det kan være redusert besetning som følge av eksempelvis 

alvorlig sykdom, eller midlertidig opphør på grunn av andre tvingende eller plausible 

grunner. Ett eksempel er en bonde som inngikk avtale med Statens vegvesen om 

ikke å ha dyr i gården i 2018 på grunn av veiarbeid. 

Markedsmessige svingninger medførte også at oppdrettere hadde midlertidig 

opphold i driften i 2018. Det er helt legitimt og alminnelig i næringen å iverksette 

midlertidige opphold i produksjonen på grunn av markedsforhold. Disse må også 

omfattes av ordningen. 

 

Eiere av anlegg uten egne pelsdyr 

Det er dypt urimelig og helt uholdbart at § 3 ikke omfatter personer/virksomheter 

som per 15.1.2018 eide pelsdyranlegg som var utleid til aktive oppdrettere. Det gir 

rett og slett ikke mening at man har utformet en kompensasjonsordning der verdi 

av bygninger er hovedelement i erstatningen, men en bygningseier er ikke 

kvalifisert til å motta denne fordi vedkommende ikke eier dyr, samtidig som en 

leietaker som ikke eier bygningen er kvalifisert. Dette må også sees opp mot § 2, 

definisjon av pelsdyroppdretter. 
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EKSEMPEL: Pelsdyroppdretterne Julie og Kristian Erbs eier et anlegg i 

Nissedal kommune. De drev anlegget selv frem til 2016, men flyttet da til 

Kristians hjemland Danmark for å etterutdanne seg som pelsdyrbønder der. I 

mellomtiden leide de ut gården i Nissedal midlertidig til en annen 

pelsdyrbonde. Siden regjeringen stiller som krav at oppdretterne må ha egne 

dyr i Norge 15. januar 2018, kvalifiserer de ikke for én eneste krone i 

kompensasjon. De totalrenoverte gården mellom 2012 og 2016, og har fem 

millioner i gjeld med sikkerhet i anlegget. Siden gården står på festet grunn, 

er de pålagt av kommunen å rive ved avvikling. 

 

Selskap eiet av pelsdyrbønder i fellesskap 

Grunnvilkårene må også utvides slik at de omfatter selskap som 

pelsdyroppdretteren eier helt eller delvis, og som har virksomhet som er direkte 

knyttet til pelsdyrproduksjon. Ett av flere konkrete eksempler på dette er bønder 

som eier pelseri sammen med andre, og der pelserivirksomheten er organisert 

under et eget organisasjonsnummer. Slik forskriften er utformet pr. i dag, skapes 

det et urimelig og kunstig skille mellom dem som eier slik drifts- og anleggskapital i 

samme selskap som pelsdyrholdet, og dem som har skilt ut deler av virksomheten i 

aksjeselskap eller annen selskapsform, eventuelt i sameie med andre. 

 

Øvrige merknader 

I andre ledd stilles det krav om at bøndene har avviklet pelsdyrholdet ved 

søknadstidspunktet. Dette setter pelsdyrbøndene i en svært krevende situasjon. 

Enhver bonde har krav på, og behov for, nødvendig forutsigbarhet. Det må derfor 

være anledning for bøndene til å søke om kompensasjon uten å ha avviklet 

produksjonen på søknadstidspunktet. Dersom det ikke åpnes for en slik løsning, vil 

det for mange ikke være mulig å vurdere om det er riktig for dem å avvikle 

umiddelbart, eller om de skal fortsette driften. Det finnes ingen berettigelse for, 

eller gevinst i, å tvinge familier til å ta dette vanskelige valget uten best mulig 

informasjon. 

 

Det fremgår også av andre ledd at kompensasjonen ikke kan benyttes til å drive 

handel med skinn. Eventuelt må bokføringen innrettes slik at det kan dokumenteres 

at dette punkt er oppfylt. 

 

Når skinn omsettes på auksjoner, som praktisk talt all norsk produksjon blir, har 

oppdretter ingen innflytelse på prisfastsetting og begrenset innflytelse på 

salgstidspunkt. Skinnene selges i kommisjonssalg, hvor hver auksjonslott består av 

skinn fra flere oppdrettere. Skinnprisen settes således til det fulle i et fritt marked. 

Salgsomkostninger er faste og fastsettes av auksjonshuset. 
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Kompensasjonsutbetalinger vil ikke kunne brukes til å subsidiere pris på skinn som 

selges på auksjon. 

 

Ut fra dette mener vi at bestemmelsen kan utgå. Dersom bestemmelsen likevel blir 

stående, må det presiseres enten direkte i forskriften eller i departementets 

merknad til paragrafen, at auksjonssalg ikke rammes av bestemmelsen. 

 

Kompensasjon etter avvikling generelt (§ 5) 

Norges Pelsdyralslag har flere vesentlige innsigelser til § 5. Vårt grunnleggende krav 

er at det skal ytes full erstatning. 

 

Generelt om urimelige utslag 

Som nevnt ovenfor har Stortinget forutsatt at forskriften justeres dersom det gir 

urimelige utslag. Vi kan ikke se at det fra departementets side er gjort noe forsøk 

på å justere forskriften i den retning Stortinget har krevd. 

 

Forskriften må derfor gis en bestemmelse som fungerer som en garanti mot 

urimelige utslag. 

Den må også sikre bøndene mot utgifter knyttet til behandlingen av 

kompensasjonsordningen, utmålingen og eventuelle rettslige etterspill. Til 

sammenlikning kan det her vises til ekspropriasjonssaker, hvor det offentlige dekker 

alle utgifter til juridisk bistand. Videre kan det vises til hvordan skjønnsretten i 

ekspropriasjonssaker i de fleste tilfeller gjennomfører befaring hos bonden, samt 

oppnevner sakkyndige for å sikre et mest mulig korrekt resultat. 

 

Tap av fremtidig inntekt 

Det største tapet norske pelsdyrbønder påføres som følge av et forbud mot 

pelsdyrhold er tap av fremtidig næringsinntekt. Det fremtidige tapet er avhengig av 

den enkelte bondes evne og mulighet til omstilling. Dersom erstatning fastsettes 

etter alminnelige prinsipper for full erstatning, vil dette være omfattet. 

 

Etter departementets forslag til høring, er erstatning for inntektstap fraværende. 

 

Betinget skattefritak 

Bønder som omfattes av ordningen må kunne kreve betinget skattefritak for gevinst 

som oppstår etter utbetaling av kompensasjon. Vi ber om at relevant regelverk 

tilpasses denne ekstraordinære situasjonen. 
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Kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital (§ 

5, første ledd) 

Om bokført verdi som erstatningsgrunnlag 

Reglene om kompensasjon etter avvikling er inntatt i høringsforslagets § 5, første 

ledd, hvor det fremgår at ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital som har vært 

brukt i pelsdyrvirksomheten, kompenseres med bokført verdi ved utgangen av 

regnskapsåret 2017, men fratrukket syv prosent per år etter dette. For ikke-

realiserbar drifts- og anleggskapital som brukes både innenfor og utenfor 

pelsdyrvirksomheten, fastsetter fylkesmannen skjønnsmessig hvor stor andel av 

kapitalen som skal inngå i grunnlaget for kompensasjonen. 

 

Norges Pelsdyralslag har gjennomgående argumentert sterkt mot bruken av bokført 

verdi som verdsettelsesgrunnlag for ikke-realiserbar kapital. Vi merker oss at andre 

faglige høringsinstanser støtter oss i dette synet. Vi kjenner ikke til at bokført verdi 

noen gang er brukt som grunnlag i kompensasjons- eller erstatningssaker, og er 

svært forundret over at departementet likevel velger å holde fast på bruken av 

bokført verdi som grunnlag for kompensasjonsberegningen, særlig i lys av 

Stortingets vedtak om reell individuell behandling. 

 

Bokført verdi er en regnskapsteknisk størrelse, basert på et skatteregnskap, som på 

ingen måte reflekterer de reelle verdiene i pelsdyrgårdene. Norges Pelsdyralslag har 

fått gjennomført en rekke takster, som viser at den bokførte verdien av et 

pelsdyranlegg er mellom 1 og 40 prosent av den reelle verdien. Bokført verdi er 

heller ikke en ensartet størrelse, men en størrelse som kan variere etter 

selskapstype og andre forhold. Det vises her til at det tidvis kan være store 

forskjeller mellom måten bokført verdi beregnes på i eksempelvis 

enkeltpersonforetak og aksjeselskap. 

 

Én grunn til at bokført verdi ikke gjenspeiler reell verdi, er at enkelte selv utfører 

bygningsarbeid gjennom egeninnsats, og utgiftsfører kostnadene i tråd med 

regnskapslovgivningen. Andre velger å aktivere dem. Ved å bruke bokført verdi som 

grunnlag, sikrer departementet at ellers likestilte bønder blir aktivt 

forskjellsbehandlet. 

 

ILLUSTRERENDE EKSEMPEL: Bonde A og bonde B kjøper hver sin pelsdyrgård 

til samme pris. Begge bruker to millioner på oppgraderinger. Bonde A velger 

å rive de gamle husene og bygge nytt. Bonde B velger å oppgradere 

eksisterende bygningsmasse. Bonde A har aktivert investeringen som bokført 

verdi, mens bonde B har utgiftsført kostnaden. Begge har innrettet seg 

korrekt i henhold til skatteloven, og begge anleggene er taksert til samme 
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verdi i dag. Med regjeringens forslag får Bonde A opptil to millioner mer i 

kompensasjon enn bonde B.  

 

Norges Pelsdyralslag mener at ordningen må justeres for urimelighet, slik Stortinget 

forutsetter. Kompensasjon for ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital kan ikke 

beregnes på grunnlag av bokført verdi. Forskriften må inneholde alternative 

utmålingsregler for å sikre rimelig og fullverdig erstatning. 

 

Ikke-realiserbar kapital som er plassert i pelsdyrselskap som har felles eierskap 

mellom flere bønder må kunne fordeles mellom eierne etter ideell eierandel. 

 

EKSEMPEL: Sammen med en annen pelsdyroppdretter eier Ole Jonny 

Indergård et pelseri. Pelseriet er organisert som et eget aksjeselskap, der de 

to bøndene eier 50 prosent hver. Opptil 10 andre bønder har brukt pelseriet 

til å foredle skinnene før de går til eksportmarkedet. Pelseriet ble bygget i 

Indergårds gamle grisehus. Maskinene er svært kostbare, og de to eierne har 

brukt utallige timer med egeninnsats for å bygge opp en moderne 

produksjonsenhet for pelsproduksjon. Bare inventaret har en bokført verdi på 

800 000 kroner, men den reelle verdien er mye høyere. Siden pelseriet er 

organisert som et aksjeselskap med to eiere, vil ikke eierne motta en eneste 

krone i kompensasjon. De to bøndene påføres et tap på mange hundre tusen 

kroner. Hadde én av dem eid hele pelseriet alene, ville han i det minste fått 

bokført verdi tilbake. Fordi de eier det sammen, får de ingenting. 

 

Ikke-realiserbar kapital som benyttes i annen landbruksvirksomhet, men som mister 

verdi som følge av at pelsdyrholdet opphører, må også kompenseres fullt ut. Mange 

bønder driver kombinasjonsbruk med pelsdyrproduksjon og annet landbruk. Dette 

er typisk i distriktsstrøk. I slike tilfeller vil det forekomme at bruket ikke lenger er 

drivverdig når én av produksjonene forsvinner. Driftsbygninger og anleggsmidler for 

disse produksjoner vil også miste sin verdi. Slike følgetap må erstattes. Det kan 

også forekomme at bønder må flytte fra gård og bolig som følge av forbudet mot 

pelsdyrhold. Da må staten kunne tilby innløsning av bolig. 

Vi vil påpeke at leasing som finansieringsform må hensyntas i utformingen av 

forskriften. Flere oppdrettere bruker leasing som finansieringsform av drifts- og 

anleggsmidler, og disse verdiene reflekteres ikke i bokført aktiva. Når det er rimelig 

sikkert at den leasede gjenstand vil tilfalle leaser ved utløp av leasingperioden, må 

leasingtaker kunne anses som eier av gjenstanden. En leasingfinansiert bygning vil 

for eksempel tilfalle eieren etter leasingperiodens utløp, og det er naturlig å se på 

leasingtakeren som eier i hele leasingperioden, jfr. skattemessige vurderinger av 

leasingavtaler omtalt i Skatte-ABC. Videre vil det ved brudd på leasingkontrakten 
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som en konsekvens av forbudet mot pelsdyrhold kunne oppstå et ikke ubetydelig 

bruddgebyr, som også må erstattes. 

Dersom det i forskriften ikke tas høyde for at det finnes ulike finansieringsformer, 

illustrerer dette eksemplet med all tydelighet at den foreslåtte beregningsmåten 

ikke er egnet, blant annet fordi den ikke hensyntar reelle investeringer eller verdier. 

Om syv prosent avkorting 

I henhold til § 5, første ledd, første punktum skal det trekkes fra syv prosent per år 

av bokført verdi ved utgangen av 2017 og til og med det siste året med 

pelsdyrproduksjon ved virksomheten. 

 

Forslaget om syv prosent avkorting er sterkt urimelig, særlig sett opp mot den 

enkelte oppdretters reelle mulighet til omstilling. Ved å avkorte kompensasjonen 

med syv prosent per år, vil mange tvinges til å avvikle før det finnes reelle 

muligheter til omstilling. Et eksempel kan være en oppdretter som ønsker overgang 

til grønnsaksproduksjon, men der mottaksapparatet vil trenge noen år før det er 

rom for nye leverandører. 

 

Vi minner om at skattemessig avskriving er valgfritt i skatteloven. De fleste velger å 

ikke avskrive aktiva i år med dårlig inntjening. Denne friheten må også ivaretas i 

avviklingsperioden. 

 

Selve størrelsen på avkortingen er også i seg selv dypt urimelig. Ved skattemessig 

avskriving av bokførte aktiva oppnår bøndene en fordel som tilsvarer skatteeffekten 

av det avskrevne beløpet. En tenkt syv prosents avskrivning vil således gi 1,6 

prosent (7 prosent avskrivning x 23 prosent skattesats) effekt på bondens økonomi. 

Det gjør en tvungen avkorting i kompensasjon på syv prosent ekstra grovt urimelig. 

En eventuell avkorting av bokført verdi må begrenses til skatteeffekten av den 

reelle avskrivningen. En syv prosent avkorting i kompensasjon har samme effekt 

som 30 prosent reell skattemessig avskrivning av de bokførte verdiene. 

 

Tabellen nedenfor viser effekt av skattemessig avskrivning under normal drift, 

versus effekten av den foreslåtte avkortingen på 7 prosent per år. I løpet av en 

åtteårs periode, vil normal skattemessig avskrivning gi en skattefordel på kr 101 

296, ved skattesats 23 prosent. Den foreslåtte avkortingen vil derimot gi et tap på 

kr 440 418. 

 

Merk at dette er basert på en bokført verdi på 1 million kroner. For bønder med 

høyere bokført verdi vil avkortingen gi tilsvarende enda mer ekstreme utslag.  
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Dersom bestemmelsen om syv prosent fradrag opprettholdes, vil det føre til at 

produsenter med høy bokført verdi tvinges til å avslutte tidlig i avviklingsperioden. 

Dersom produsenter faller bort, vil det føre til betydelige nedgang i 

fôrproduksjonen, og vanskeliggjøre å opprettholde forsyningslinjer for dem som 

ønsker å drive ut avviklingsperioden. Resultatet av dette er en ukontrollert 

avvikling, som fratar dem som ønsker å drive videre en reell mulighet til dette. 

Dette kan ikke oppfattes som annet enn å være i strid med Stortingets 

forutsetninger om styrt avvikling. 

 

Dette understrekes av at motstandere av næringen både ønsker avkorting og så 

høy avkorting som mulig, med begrunnelse om nettopp å tvinge frem en så rask 

avvikling som mulig. Igjen: Det er i strid med det Stortinget har vedtatt og tydelig 

gitt uttrykk for at de ønsker. 

 

Norges Pelsdyralslag mener at kravet om syv prosent avkorting må fjernes.  

 

Tispetillegget (§ 5, andre ledd) 

Det følger av § 5, andre ledd, at det skal gis en kompensasjon på 420 kroner pr. 

avlstispe av mink og 840 kroner pr. avlstispe av rev. Kompensasjonen skal utmåles 

på bakgrunn av gjennomsnittlig antall avlstisper. Tispetillegget omtales som en 

delvis kompensasjon for at bøndene løpende har utgiftsført kostnader til vedlikehold 

og oppgraderinger, og/eller som en kompensasjon der kontinuitetsprinsippet er 

brukt ved overdragelse av aktiva mellom generasjoner. Tillegget har blitt skrevet 

inn som et forsøk på å bøte på konsekvensene av de fundamentale problemene som 

oppstår på grunn av bruken av bokført verdi. Det er et utilstrekkelig lite plaster på 

et enormt sår. 

 

Norges Pelsdyralslag ser at måten tispetillegget er innrettet på som urimelig og 

sterkt urettferdig for mange oppdrettere. Én grunn til dette er at beregningsmåten 

for tispetillegget ikke hensyntar at det er store ulikheter i valperesultatet mellom 

sølvrev og blårev, og mellom ulike typer mink. Eksempelvis er det 57 prosent 

forskjell i forventet valperesultat mellom en blårevtispe og en sølvrevtispe. Dette 
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skaper en forskjellsbehandling mellom bønder som har hatt like investeringer i 

anlegg. Investeringskostnaden er i større grad korrelert med pelsdyrgårdens 

produksjonskapasitet enn med antall avlsdyr. 

 

Vi mener derfor at tispetillegget må beregnes på grunnlag av anleggets kapasitet, 

som blant annet bestemmes av antall bur, type bur, størrelsen på bur og anleggets 

størrelse. Dette gir et langt riktigere bilde av den enkelte pelsdyrbondes 

investeringer, og vil slik bidra til å fjerne urimelige utslag mellom bønder som har 

ulik dyretetthet. Videre vil et tispetillegg, utregnet på basis av anleggskapasitet, 

bidra til å gi en mer rettferdig utmåling av kompensasjon til oppdrettere som har 

hatt redusert produksjon som følge av sanering, egen sykdom eller andre 

presserende grunner i 2017. 

 

Videre gir beregningsmåten for tispetillegget urimelige utslag overfor enkelte 

oppdrettere, som på grunn av egen sykdom og/eller andre legitime årsaker, så seg 

nødt til å redusere antallet dyr i 2017. Dyretallet kan altså ha avveket fra normalår i 

2017 pga. sykdom, markedstilpasning eller andre årsaker. Da må gjennomsnittstall 

for de senere års drift eller annen dokumentasjon kunne legges til grunn for 

beregningen. Likeledes straffes de bøndene som av ulike grunner har valgt å ha 

lavere dyretetthet. 

 

Tispetillegget bidrar ikke til å utjevne den urimelighet som er oppstått ved at 

bokførte verdier er en grunnleggende komponent i forslaget, både på grunn av den 

urettferdige innrettingen og det alt for lave beløpet. 

 

Kompensasjonsreglene for større påkostninger foretatt etter 

10. januar 2017 (§ 5, tredje ledd) 

Av forslaget til forskrift § 5, tredje ledd, følger at pelsdyroppdrettere som har 

foretatt større påkostninger i virksomheten etter 10. januar 2017, men før 15. 

januar 2018, etter en individuell vurdering kan gis en høyere kompensasjon for 

ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital enn det som følger av første og andre ledd 

(vår utheving). 

 

Et større antall norske pelsdyrbønder innrettet seg lojalt etter Stortingets vedtak 10. 

januar 2017, blant annet ved å foreta nye investeringer i pelsdyrvirksomheten. 

Noen avviklet samtidig annen form for næringsvirksomhet for å satse helhjertet, og 

finansierte investeringer ved salg av for eksempel melkekvoter. 

 

Norges Pelsdyralslag reagerer sterkt på at forskriften ikke gir et ubetinget krav på 

full erstatning til dem som har innrettet seg etter Stortingets anmodningsvedtak 10. 

januar 2017. 



18 

 

 

Statsråd Bollestad har tidligere begrunnet det særskilte tillegget med at bøndene 

fikk en berettiget forventning om å kunne fortsette da Stortinget behandlet 

pelsdyrmeldingen (tale til vårt årsmøte 29. mai 2019). Norges Pelsdyralslag er enig 

med statsråden i at disse bøndene fikk en tydelig berettiget forventning av vedtaket 

10. januar 2017. Stortingets behandling av Meld. St. 8 (2016-2017) hadde nettopp 

til formål å skape forutsigbarhet for næringen etter flere år med diskusjon og 

politisk uro. 

 

Forventningen som ble gitt var klar, sterk og tydelig. Konsekvensene må være at de 

som innrettet seg lojalt etter vedtaket, og de klare signalene fra Stortinget om 

bærekraftig utvikling, må innrømmes rett til erstatning for samtlige tap de lider som 

følge av det. Det var ingen grunn for bøndene til å tvile på at Stortingets flertall sto 

bak vedtaket. Ikke minst skyldtes dette at pelsdyrforskriften samtidig ble strammet 

til ytterligere, at Landbruks- og matdepartementet ga Norges Bondelag i oppdrag å 

utforme et dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink og ikke minst at 

departementet bevilget et økonomisk tilskudd for å utvikle et obligatorisk 

elektronisk journalføringssystem. 

 

At forskriften ikke gir et ubetinget krav på erstatning eller tar høyde for andre 

former for innrettelsestap enn “ikke realiserbar drifts- og anleggskapital”, er grovt 

urimelig og i strid med de klare forventningene som ble skapt etter vedtaket i 2017. 

Et eksempel på slikt innrettelsestap er at en melkekvote blir solgt fordi bonden vil 

konsentrere driften om pelsdyr. Slike innrettelsestap må erstattes fullt ut. 

Stortinget har i prop. 99L gitt klart uttrykk for at de forventer at 

kompensasjonsordningen vil justeres “dersom det blir urimelige utslag i samlet 

utmåling av kompensasjon”. Denne forventningen er klart ikke ivaretatt i forskriften 

når det ikke gis erstatning for innrettelsestap. 

 

Kompensasjon for lavere årlig alderspensjon (§ 5, fjerde ledd) 

Forskriften foreslår at pelsdyroppdrettere som er født 1. februar 1963 eller tidligere, 

og som tar ut alderspensjon etter fylte 62 år, men før fylte 67 år, gis kompensasjon 

for lavere årlig alderspensjon som følge av dette uttaket, dersom vedkommende 

ikke har annen lønns- eller næringsinntekt. Det er foreslått at denne 

kompensasjonen skal utbetales årlig og etterskuddsvis med 16 700 kroner for hver 

hele måned vilkårene er oppfylt. 

 

Mange pelsdyrbønder har pelsdyr som binæring. Det fremstår derfor som en 

urimelig tilleggsbelastning at denne må avvikles eller begrenses for at bøndene skal 

kvalifisere til kompensasjonen. Generelt oppmuntrer staten til at seniorer skal stå 

lengst mulig i arbeid, men forslaget til pensjonsordning stimulerer i stedet til ikke å 
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arbeide, fordi inntekt gir avkorting i pensjonen. Slik forskriften lyder vil f.eks. 

inntekt fra rivningsarbeid i henhold til § 6, eller salg av skinn, gi avkorting i 

kompensasjonen. Dette kan ikke være hensikten. Norges Pelsdyralslag mener derfor 

at det er svært viktig at kompensasjon for lavere årlig alderspensjon ikke avkortes 

av annen lønns- eller næringsvirksomhet. 

 

Gjennomsnittsalderen på norske pelsdyrbønder er over 50 år, de fleste er lokalisert i 

relativt næringssvake regioner. Utdanningsnivået er lavere enn i befolkningen ellers. 

De fleste har forsørgeransvar. Omstilling vil være ytterst krevende generelt. Bønder 

som har fylt 60 år vil være i en situasjon der omstilling er spesielt vanskelig, og 

hvor tidligpensjon er eneste mulighet. Vi mener derfor at pensjonsalderen må 

senkes til 60 år. 

 

Vi mener også at tidligpensjonsordningen for jordbrukere må åpnes for bønder som 

naturlig ville kommet inn under ordningen, men som på grunn av lovforbudet er 

nødt til å avslutte driften før de kvalifiserer til tidligpensjon etter forskrift om 

tidligpensjon for jordbrukere. 

 

På mange gårdsbruk er ektefellen til innehaveren aktivt med i gårdsarbeidet. Han 

eller hun vil stå overfor de samme utfordringer som innehaver når man nærmer seg 

pensjonsalder. Ektefellen må også være kvalifisert til pensjon i slike tilfeller. Vi 

forutsetter at pensjonen indeksreguleres. 

 

Kompensasjon for kostnader til rivning og opprydding (§ 6) 

Reglene om kompensasjon for kostnader til rivning og opprydding er inntatt i 

forskriftsforslagets § 6. Her fremgår det at det for kostnader knyttet til rivning og 

opprydding av pelsdyrhus som var i bruk i 15. januar 2018, gis kompensasjon for å 

dekke de faktiske kostnadene hensyntatt videresalg og gjenvinning av materialer. 

Kompensasjonen forutsetter at arbeidet skjer etter en på forhånd godkjent plan. 

Planene skal inneholde et eventuelt tilbud fra tjenestetilbyder. Det forutsettes også 

at anskaffelsesloven- og forskriften følges når det inngås kontrakt om slikt arbeid, 

dersom disse reglene kommer til anvendelse. Det følger videre av forslaget at 

pelsdyroppdretternes egeninnsats kan inngå i dokumenterte kostnader etter første 

ledd, og at det ved beregningen av kostnadene legges til grunn at egeninnsatsen 

skal kompenseres etter lønnstrinn 48 i statens lønnsregulativ. 

 

Norges Pelsdyralslag påpeker at kompensasjonen ikke må begrenses til hus som 

faktisk var i bruk 15. januar 2018. På den enkelte gård kan det ha vært noen hus 

som var i bruk den angjeldende dato, mens andre ikke var i bruk. Vi minner om at 

pelsing for det meste var avsluttet på dette tidspunktet av året, og det kun var 
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livdyr igjen på gårdene. Det må presiseres at alle hus på gårder som er omfattet av 

grunnvilkårene må kunne rives med kompensasjon i henhold til § 6. 

 

Rivning må kunne gjennomføres av den enkelte bonde ved at de innhenter takst på 

arbeidet fra en uavhengig tredjepart, evt. tilbud fra entreprenør. Taksten eller 

tilbudet vil danne grunnlaget for beregning av bondens kompensasjon for å rive 

anlegget i sin helhet. En slik løsning vil være både tidsbesparende, kostnadseffektiv 

og hensiktsmessig. 

 

Norges Pelsdyralslag anser det som helt nødvendig at det fremgår klart og tydelig 

av forskriften at kompensasjonen dekker tilbakeføring av tomt til egnet standard, 

for eksempel jordbruksareal eller i tråd med andre grunneieres krav og forventning. 

 

Når det gjelder anskaffelsesforskriften, er vår forståelse at den vil tre i kraft først 

når rivningskostnadene overstiger 6,3 mill. kr, jfr. forskriftens § 1-3. Eventuelle 

merkostnader som bøndene påføres som følge av at anskaffelsesforskriften kommer 

til anvendelse, må refunderes av staten, slik at bøndene ikke påføres ytterligere 

merkostnader som følge av fordyrende byråkratiske prosesser. 

 

Norges Pelsdyralslag anser at verdier av materialer som kan omsettes eller 

gjenvinnes er svært begrenset. Henvisningen til at videresalg og gjenvinning av 

materialer skal hensyntas, bør utgå. 

 

Videre er det nødvendig at det presiseres i forskriften at bøndene må gis anledning 

til å få forhåndsgodkjent rivnings- og opprydningsplaner før avvikling av 

pelsdyrholdet, slik at arbeidet kan starte umiddelbart etterpå. På denne måten 

sikres en nødvendig- og avgjørende forutsigbarhet for den enkelte pelsdyrbonde, 

forbedrede muligheter for omstilling, samt effektiv og kostnadsbesparende 

gjennomføring av avviklingen.  

 

Opplysningsplikt og kontroll (§ 9) 

Norges Pelsdyralslag mener det i § 9 må spesifiseres hvilken dokumentasjon som 

anses relevant for å vurdere om samlet utmålt kompensasjon er urimelig lav. Dette 

kan eksempelvis være takst, investeringsoversikt eller næringsoppgave. 

Det må også avklares hvilket hjemmelsgrunnlag opplysningsplikten i utkastet til § 9, 

første ledd tredje punktum, bygger på, samt hva som er forholdet mellom 

opplysningsplikten i § 9 første ledd og andre punktum også omfatter «bistand ved 

befaring».  
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Dersom det med «bistand» her er ment noe annet eller mer enn å gi opplysninger, 

for eksempel praktisk bistand, må dette komme tydeligere til uttrykk i 

forskriftsteksten. Dersom det med «befaring» er ment det samme som «stedlig 

kontroll» i forslaget andre ledd, bør det i så fall kun benyttes som et begrep, og 

reguleringen av dette samles i andre ledd. Dersom begrepene er mente å omfatte 

ulike situasjoner, må det gå nærmere frem hva som ligger i begrepene. 

 

Avkorting av kompensasjon (§ 10) 

Høringsforslagets § 10 forutsetter at pelsdyroppdrettere som på tidspunktet for 

kompensasjonsvedtaket er ilagt forbud mot hold av pelsdyr (aktivitetsforbud), jfr. 

lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, skal få sin kompensasjon etter § 5 avkortet 

med 30 prosent. 

 

Norges Pelsdyralslag er klare på at dette prinsippet må utgå i sin helhet, både for å 

forenkle avviklingsprosessen og for å unngå urimelige utslag. 

 

Tilsynssaker som leder til aktivitetsforbud er svært sammensatte, og kan for 

eksempel være knyttet til sykdom og psykisk helse. En generell regel om 30 prosent 

avkorting vil kunne få svært urimelige utslag overfor dem det gjelder. Vi viser også 

til den oppståtte kritikk av Mattilsynets tilsynsrutiner, som viser at 

virkemiddelbruken etter tilsyn ikke alltid har vært riktig. Dette kan medføre at 

enkelte bønder vil ende opp med en voldsom reaksjon, med tilhørende 

konsekvenser, basert på kritikkverdige tilsynsrutiner eller uriktige sanksjoner. 

 

Videre kan et forbud som det skisserte anses som dobbeltstraff, da bønder som 

allerede er ilagt en straffeliknende reaksjon på nytt straffes for samme forhold. 

Norges Pelsdyralslag mener derfor at dette punktet skal tas ut av forskriften. 

Omstilling 
Stortinget har gitt departementet hjemmel til å fastsette forskrift om omstilling. 

Departementet har likevel valgt å ikke ta denne tilskuddsordningen med i denne 

høringsrunden. 

 

Norges Pelsdyralslag reagerer på at omstillingsmidlene ikke er omtalt i det 

fremlagte forslaget til forskrift. For å gi bøndene nødvendig forutsigbarhet og 

mulighet til å foreta vurderinger av egen omstilling og økonomi, er det avgjørende 

at prinsippene avklares raskt. Det ville også gjort det enklere å vurdere helheten i 

myndighetenes kompensasjonspakke. 
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Vi mener ordningen må fastsettes i forskrift, og at denne sendes på høring raskest 

mulig. Dersom ordningen skal etableres på annen måte, anmoder vi om en dialog 

med departementet om ordningens innhold, og at dette arbeidet også skal involvere 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

 

Det er ikke tvil om at omstilling vil være vanskelig for svært mange av 

pelsdyrbøndene. Deres bosted, alder, utdanning og familieforhold gjør at omstilling 

er vanskeligere enn i mange andre områder og næringer. Mange vil mangle 

egenkapital, eller være i en krevende gjeldssituasjon etter avviklingen, slik at 

investeringer med egenkapitalkrav vil være umulig å betjene. 

 

Også ektefellen og øvrig familie av pelsdyrgårdens registrerte innehaver vil være 

rammet av forbudet. Ofte har ektefellen sitt daglige virke i pelsdyrgården. Disse må 

også omfattes av en omstillingsordning. 

 

I forbindelse med omstilling må det videre tas hensyn til at enkelte pelsdyrbønder 

sto overfor generasjonsskifter i 2018. Neste generasjon bonde kan ha minst like 

stort behov for omstillingsstøtte som foreldregenerasjonen, og den yngre 

generasjon må da være kvalifisert til å motta slik støtte. 

 

Omstillingspakken må også inneholde støtteordninger for kompetanseheving. 

Arbeidsmarkedet er vanskelig og ekstra krevende for eldre arbeidstakere. I tillegg 

viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå en overraskende økning i antall 

arbeidsledige. Det må derfor etableres gode ordninger for de bønder som ønsker, 

eller må, gå til arbeid utenfor gården. 

 

Som nevnt ovenfor i avsnittet om syv prosent avkorting, frykter vi en rask og 

ukontrollert avvikling av norsk pelsdyrhold. En rask avvikling vil kreve enda større 

innsats og ressurser for å håndtere omstillingsutfordringer. Vi har notert oss at 

statsråden på et møte i Hjelmeland 6. september 2019 kommenterte muligheten til 

å drive pelsdyrhold til 2025, og talte for ordninger som gjør at det er drivverdig til 

2025 (jfr. oppslag i Strandbuen 11. september). Det er viktig at slike ordninger 

etableres raskt, og vi ser frem til snarlig nærmere avklaringer om disse. 

 

Det er behov for bistand til personer som har det vanskelig, og det må tilrettelegges 

for HMS-besøk til dem som trenger det. Det er også behov for profesjonell 

rådgivning for omstilling av gården og driften. Vi er kjent med Norsk 

Landbruksrådgivnings kompetanse på feltet, og mener at departementet må 

engasjere NLR eller annen tilsvarende tjeneste for å ivareta bøndenes behov.  

 

Det er videre viktig at behandlingstiden for søknader om omstillingsmidler er kort. 
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I proposisjonen ble det lagt til grunn at det skal kunne gis omstillingsmidler til 

virksomhet utenfor landbruket. Dersom gårdsbruket skal være grunnlag for 

virksomhet utenfor landbruket, oppstår spørsmål om reguleringsformål. Det må 

legges til rette for omregulering til annen arealbruk der dette er nødvendig for 

omstilling. 

 

Virksomheter som er knyttet til pelsdyrnæringen som leverandører, og som er helt 

avhengige av pelsdyrnæringen, vil også stå overfor betydelige 

omstillingsutfordringer. Vi tenker her spesielt på fôrprodusentene. Fôrprodusentene 

vil få en vanskelig økonomi gjennom avviklingsperioden ettersom produsenter faller 

fra. Samtidig er det viktig at fôrproduksjon faktisk foregår gjennom 

omstillingsperioden, slik at bøndenes mulighet til å drive pelsdyroppdrett blir reell. 

 

Fôrprodusentene, andre leverandørvirksomheter og Norges Pelsdyralslag, samt de 

ansatte i disse virksomhetene, vil også bli hardt rammet av forbudet. Øremerkede 

omstillingsmidler må stilles til rådighet også for disse. 

 

Vi mener derfor det må etableres driftstilskuddsordning for fôrprodusentene, og ytes 

omstillingsmidler til virksomheter som er direkte tilknyttet pelsdyrnæringen. Vi viser 

til egne høringsuttalelser fra fôrprodusentene. 

Oppsummering  
Norges Pelsdyralslag mener at den foreslåtte forskriften er svært mangelfull. 

Departementets forslag strider mot Stortingets vedtak og intensjon, uttrykt 

gjennom representanter i stortingsdebatten, merknader fra flertallspartiene og 

uttalelser i mediene. 

 

Full erstatning må legges til grunn. Både grunnvilkårene, som omhandler hvem som 

har rett til erstatning, og bestemmelsene om utmåling av kompensasjon, må endres 

i tråd med dette. 

 

Regjeringen skriver selv i sin veileder “Om forholdet til Stortinget” at “I 

stortingsdebattene vil en tradisjonelt legge vekt på den forståelsen av forslagene 

som saksordføreren og den ansvarlige fagstatsråden gir.” Departementet har 

oversett både saksordføreren og flertallet i Stortinget ellers. Om statsråden har en 

annen forståelse enn flertallet, så unnlot hun å korrigere tydelige og grundige 

tolkninger som kom frem i debatten i Stortinget. 

 

Alle bønder og eiere av pelsdyranlegg som blir berørt av vedtaket om forbud må 

omfattes av erstatningsordningen. Slik det er formulert nå vil mange bønder og 

eiere falle utenfor, og påføres store og urimelige tap. 
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Bokført verdi er overhodet ikke en egnet måte å utmåle erstatning på. Den gir bare 

brøkdeler av full erstatning, og fører i tillegg til forskjellsbehandling mellom ellers 

likeartede gårdsbruk. Tispetillegget er innrettet på en dypt urettferdig måte, og har 

for lave beløp til å bøte på dette. 

 

Det er heller ikke lagt opp til erstatning for tap av fremtidig inntekt. Det beste 

grunnlaget for utmåling er de alminnelige prinsipper som anvendes ved beregning 

av full erstatning. Dette er en anerkjent ordning når staten beslutter 

rådighetsinnskrenkning i andre sammenhenger. 

 

Stortingets intensjon om at ingen skal lide urimelige tap er ikke ivaretatt i forslaget 

til forskrift. Norges Pelsdyralslag mener forslaget må gjennomgå fundamentale 

endringer. Vi etterlyser også departementets modell for hvordan urimelige utslag 

skal erstattes. 

 

Vi mener den foreslåtte modellen vil føre til en rask og ukontrollert avvikling av 

pelsdyrnæringen, i strid med Stortingets intensjon. Norske bønder og familiene 

deres vil bli fraranet store verdier. Dette må avhjelpes gjennom endring av 

kompensasjonsordningen og gjennom andre målrettet virkemidler. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent underskrift 

 

Bertran Trane Skadsem 

Styreleder  

 

 

 

Vedlegg: 

- Rapport fra Norges Pelsdyralslag – Urimelige utslag av regjeringens 

kompensasjonsforslag etter avvikling av hold av pelsdyr 


