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Næringsfrihet er grunnleggende i et liberalt og fritt samfunn, hvor 
enkeltmennesker gis frihet til å skape verdier for seg selv, sin familie og samfunnet 
for øvrig. Sammen med privat eiendomsrett, utgjør vernet om næringsfriheten 
kjernen i Høyres og Høyres Studenters grunnleggende verdisyn.  
 
Høyres Studenter mener disse verdiene ble krenket da Høyre sluttet seg til 
Venstres krav om å legge ned pelsdyrnæringen.  Innføring av næringsforbud, og 
avvikling av en lovlig og lønnsom næring, er sterkt beklagelig og ikke i tråd med 
partiets grunnsyn.  
 
Norsk pelsdyrnæring er en viktig distriktsnæring som teller i overkant av 200 
familier over hele landet. Næringen har hatt stort fokus på forsvarlig husdyrhold 
og dyrevelferd, og har frem til vedtaket om avvikling utarbeidet strenge 
retningslinjer for driften. De siste årene har næringen lidd under stor usikkerhet 
med hensyn til hvilke krav som stilles til driften og framtidsutsiktene. I 2017 vedtok 
Stortinget en bærekraftig utvikling av næringen, noe som skapte ny optimisme og 
investeringsvilje blant pelsdyrbøndene. Det varte frem til 2018, da Venstre fikk 
gjennomslag for avvikling av næringen i regjeringsforhandlingene.  
 
Høyres Studenter er prinsipielt mot avviklingen av pelsdyrnæringen, men mener at 
når prosessen har kommet så langt er det mest ryddig å gjennomføre vedtaket, 
og gi pelsdyrbøndene forutsigbarhet. Vedtaket er et inngrep i næringsfriheten og 
eiendomsretten, og må utløse full erstatning for alle berørte. Høyres Studenter 
mener at staten må sikre en kompensasjonsordning som gir pelsdyrbøndene full 
dekning for alle ulemper, utgifter og kostnader de påføres som følge av vedtaket. 
Det bør gjelde uavhengig av eierforhold og organiseringsmåte.  
 
Høyres Studenter mener at: 

• Vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringen er prinsipielt feil og beklagelig  
• Pelsdyrbøndene bør få full erstatning på lik linje med erstatning etter 

ekspropriasjon  
• Erstatningen bør utmåles etter de metoder som gir pelsdyrbøndene så høy 

erstatning som mulig  
• Staten må legge til rette for omlegging av driften til ny næringsvirksomhet, 

samt tilby arbeidsrettet kompetansehevingstiltak for pelsdyroppdrettere. 
Det forutsettes at behandlingen av søknader om tilskudd og 
kompetansetiltak skal prioriteres av forvaltningen. 


