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Vurdering av representantforslaget Dokument 8:35 S (2022-2023) om 
forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed 

Stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo har 

fremmet følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen innen 2. februar 2025 innføre et forbud mot innførsel og 

omsetning av pelsprodukter som stammer fra dyrehold hvor dyrene eller deres avkom 

utelukkende eller primært holdes for utnyttelse av pelsen, når slik innførsel eller omsetning 

skjer som del av næringsvirksomhet». 

Lov om forbud mot hold av pelsdyr ble vedtatt i 2019, men med en avviklingsperiode frem til 

1. februar 2025. Av Prop. 99 L (2018-2019) Lov om forbud mot hold av pelsdyr punkt 6.3.3

fremgår at begrunnelsen for forslaget om et forbud var at «hold av pelsdyr medfører 

belastninger på dyrene som ikke kan forsvares når formålet med dyreholdet primært eller 

utelukkende er produksjon av pels, og at dette dyreholdet dermed ikke er samfunnsmessig 

ønskelig». Samme sted ble det lagt til grunn at begrunnelsen for forbudet mot hold av 

pelsdyr gikk ut over de hensyn lov om dyrevelferd er ment å ivareta.  

Forslagsstillerne peker på at «[n]orske myndigheter har hjemmel i dyrevelferdsloven 

§ 17 til å stille krav til dyrevelferd ved import». Ettersom det norske forbudet mot hold av

pelsdyr ikke er hjemlet i lov om dyrevelferd, og har en begrunnelse som går ut over de 

hensyn lov om dyrevelferd ivaretar, er det ikke klart at et slikt forbud som 

representantforslaget gjelder kan hjemles i lov om dyrevelferd. Det er dermed heller ikke gitt 

at regjeringen kan innføre et slikt forbud uten en forutgående lovendring. Det kan eventuelt 

skje gjennom en endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr.  
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Side 2 
 

Som en del av arbeidet med Meld.St.8 (2016-2017) Pelsdyrnæringen, vurderte 

Utenriksdepartementets rettsavdeling rettslige forhold knyttet til et eventuelt forbud mot 

import og omsetning av pelsprodukter. Det ble konkludert med at det er usikkert om et 

eventuelt forbud mot innførsel og omsetning av pelsprodukter vil være i strid med EØS-

avtalen. Når det gjelder WTO-regelverket konkluderte UD med at det fra et rettslig ståsted i 

utgangspunktet kan argumenteres for at det er et visst handlingsrom i våre WTO-forpliktelser 

for å innføre restriksjoner på innførsel og omsetning av pelsprodukter. Handlingsrommet vil 

avhenge av flere faktorer, herunder hvilken type tiltak det dreier seg om, hva som er formålet 

med reguleringen og hvor strenge restriksjoner som innføres.  

 

Norge har tradisjonelt vært forsvarer av et åpent, forutsigbart og regelstyrt handelsregime. 

Før et eventuelt forbud mot import og omsetning av visse pelsprodukter innføres, mener jeg 

at konsekvensene for norske eksportinteresser må vurderes nærmere. 

 

Jeg vil på denne bakgrunn fraråde at representantforslaget vedtas. Spørsmål om forbud mot 

import og omsetning av pelsprodukter kan eventuelt vurderes som en del av den helhetlige 

dyrevelferdsmeldingen regjeringen arbeider med.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Sandra Borch 
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