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Høring - forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag 

til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har fått denne loven til 

uttalelse. 

Veterinærforeningen har i sitt høringssvar til NOU 2015: 15 «Norsk 

pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling» vært tydelig på at 

dagens pelsdyrhold er uforenlig med dyrevelferdslovens krav i §§ 22 – 24 og 

dermed ikke er tilfredsstillende når det gjelder å ivareta dyrenes naturlige 

atferdsbehov. Vi tror ikke forholdene kan bli gode nok uten vesentlige 

endringer i driftsformen.  

 

Veterinærforeningen påpekte i det samme høringssvaret at dyrevelferd er en 

avgjørende innsatsfaktor i alt husdyrhold og følgelig har en kostnadsside. Om 

det innføres krav til husdyrholdet som innebærer økte kostnader, er det opp 

til næringsaktørene å avgjøre hvordan de løser den bedriftsøkonomiske 

utfordringen dette medfører. Det er ikke uvanlig at skjerpede krav fra 

samfunnet i form av lover og forskrifter endrer det økonomiske grunnlaget 

for drift og dermed fører til omstrukturering av hele næringer.  

Når det gjelder pelsdyrhold er en slik tilnærming benyttet i flere land det er 

naturlig å sammenligne seg med, blant annet Sverige, Sveits og Tyskland.  

 

Vi hevdet videre at når det gjelder de påkjenninger som pelsdyr åpenbart blir 

utsatt for, tatt i betraktning deres artstypiske og individuelle behov, er de 

påført av oss mennesker med formål å markedsføre pelsverk. Om handlingen 

er allment akseptert vil være avhengig av den til enhver tid rådende 

oppfatning i et flertall av befolkningen. 

Det vil etter vårt syn være en helt sentral oppgave for Stortinget å ta stilling 

nettopp til dyrevelferdslovens § 3 og de presiseringene av paragrafen som 

fremgår av lovforarbeidene. 

 

Når nå regjeringen har kommet til at det foreslås å innføre et forbud mot hold 

av pelsdyr i dagens driftssystemer, registrerer vi at den er på linje med 

Veterinærforeningens standpunkt i denne saken.  

 

Vi forventer at de økonomiske kompensasjonene som vedtas gir 

produsentene tilstrekkelig erstatning for de tap de måtte lide. 
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For øvrig har vi ikke merknader til lovforslaget. 

 

 

    

Ellef Blakstad    Torill Moseng 

Fagsjef     President 
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