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Tillat pelsdyrnæringen 
I Jeløya-erklæringen slår regjeringen fast at pelsdyrnæringen skal avvikles. Dette er i strid med Høyres 

politikk på området, og mange lokallag har vært svært kritiske til dette. 

 

De to største problemene med forslaget er at det vil føre til lavere økonomisk vekst, og dårligere 

dyrevelferd i verdens pelsdyrnæring. Regjeringen velger å tre til side fremfor å ha en hånd på rattet. Dette 

er ingen god tilnærming. 

 

Regjeringen trekker i erklæringen frem målsettingen om å styrke vekstevnen i fastlandsøkonomien. 

Derfor er avviklingen av pelsdyrnæringen en dårlig ide.  

 

Pelsdyroppdretterne er vanlige folk som har investert tid, krefter og penger i sin virksomhet., kun for å 

oppleve at deres initiativ har vært forgjeves. Regjeringen kan ikke snu kappen etter vinden, disse 

menneskene trenger stabile rammevilkår.  

 

Det er viktig å sikre verdiskapning i distriktene. Økt verdiskapning skaper flere arbeidsplasser. Dette gjør 

at statens inntekter øker, som betyr at fellesskapet får mer penger å bruke på flere sykehjemsplasser, 

bedre skoler og flere psykologer i kommunene. Verdiskapningen må styrkes, ikke svekkes.  

 

Det er ingen som ønsker å se dyr lide. Aller minst de som arbeider i næringen selv. En sivilisert stat skal 

ikke akseptere uetiske standarder. De som ikke forholder seg til standardene, fortjener ikke tilliten til å 

drive med dyr. Vi burde redusere dyrenes stress ved å ha færre dyr per bur, samt sørge for at burene blir 

større. Dette får vi nå ikke muligheten til.  

 

Det hersker uenighet om hvorvidt andre stater har dårligere dyrevelferd enn Norge. Kina trekkes ofte frem 

som en stat der forholdene er dårligere. Om de norske forholdene er bedre eller dårligere de kinesiske er 

underordnet. Det er ingen tvil om at Norge kan skape bedre forhold for pelsdyrene enn Kina kan.   

 

Gjennom å ilegge næringen strenge krav til dyrevelferd kan Norge gå foran for å skape en etisk 

gullstandard. Et eksempel til etterfølgelse. Vi kunne være med å utvikle næringen slik at verdens pelsdyr 

ville få færre plager og bedre liv. Denne rollen har regjeringen valgt bort.  

 

Ingen er tjent med regjeringens helomvending i pelsdyrsaken. Aller minst dyrene, men heller ikke 

distriktene. Derfor mener Høyres Studenter at vi skal stanse den planlagte nedleggingen av 

pelsdyrnæringen, og gjeninnføre en pelsdyrnæring med svært strenge krav til dyrevelferd. 

 

Høyres Studenter vil: 

• Stanse avviklingen av pelsdyrnæringen, og igjen tillate pelsproduksjon i Norge.  

• Pelsdyrnæringen skal ilegges svært strenge krav til dyrevelferd. 


