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Representantforslag 1 S (2019-2020) om full erstatning for de som er 
rammet av forbudet mot pelsdyrhold 

Jeg viser til oversendelse fra Stortingets næringskomité av 25. november 2019, der komiteen 

ber om en vurdering av forslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, 

Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad. Representantene har fremmet følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sikre full erstatning til de som er rammet av forbudet mot hold av 

pelsdyr.» 

Forslagsstillerne tar utgangspunkt i høringsforslaget til forskrift om kompensasjon etter 

avvikling av hold av pelsdyr. I den forskriften som nå er fastsatt er det imidlertid gjort 

betydelige endringer blant annet på bakgrunn av høringsinnspill.  

Forslagsstillerne sier at det av «respekt for den private eiendomsretten og forutsigbarhet må 

gis full erstatning til de som er rammet av forbudet.» Regjeringen er selvfølgelig opptatt av å 

respektere eiendomsretten, og disse spørsmålene er derfor grundig vurdert slik det fremgår 

av Prop. 99 L (2018-2019). Jeg viser til vurderingene som gjelder Grunnloven §§ 97 og 105 

og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) tilleggsprotokoll 1 artikkel 1.  

Utgangspunktet for forskriften er at pelsdyroppdrettere ikke har krav på full erstatning etter 

ekspropriasjonsrettslige regler. Forbudet mot hold av pelsdyr innebærer ingen 

ekspropriasjon, men er et forbud mot en bestemt aktivitet etter en avviklingsperiode. Jeg har 

imidlertid sett hen til forventet avkastning av pelsdyroppdrett basert på pristrender for skinn 

og fôr, når jeg har fastsatt en alternativ, standardisert beregningsmåte som kan benyttes 

etter avvikling av hold av mink.   
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Side 2 
 

Samlet består ordningene som vil bli gjeldende for pelsdyroppdrettere som har avviklet, av 

en kompensasjon for kapitalverdier, full dekning av kostnader til riving og opprydding og på 

nærmere vilkår en kompensasjon for lavere alderspensjon. I tillegg vil det bli etablert en 

ordning med omstillingsmidler.   

 

Jeg mener at de ordningene som jeg nå har fastsatt sammen med omstillingsmidlene og 

avviklingsperioden fram til 1. februar 2025, gir en god kompensasjon, forutsigbarhet for 

pelsdyroppdretterne og tid til omstilling. Jeg vil i tillegg overvåke om ordningen gir urimelige 

utslag i enkelttilfeller, slik Stortinget har bedt om.    

 

På denne bakgrunn støtter jeg ikke representantforslaget.  

 

 

 

Med hilsen 

 
Olaug Vervik Bollestad 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi 

 

hilde.markhus@stortinget.no 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil__sdk_navn___1___1

