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Vikesåbonde vil ha statsminister Erna Solberg til Dalane
Tingrett som vitne i søksmål om pelsdyravviklingen

Pelsdyrhold i Norge er vedtatt å avvikles innen 2025. En pelsdyrbonde på Vikeså reagerer med å stevne
staten for retten. Foto: sylvie a. skadberg

Av Espen A. Eik
02. august 2019, kl. 10:43



En pelsdyrbonde på Vikeså har stevnet staten for retten etter
lovforbudet om pelsdyr. Via sin advokat vil han kalle inn både
statsminister og landbruksminister som vitner.
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I vår ble det bestemt at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles innen 2025. Vedtaket kom i stand da
de øvrige regjeringspartiene ga etter for Venstres krav om nedleggelse av industrien. Bøndene har
vært lite fornøyd med kompensasjonsordningen, som tar utgangspunkt i bokførte verdier av de
ulike anleggene, ikke i reelle verdier.
En pelsdyrbonde på Vikeså har nå sendt en stevning til Dalane Tingrett, med ønske om å få
erstatningskravet prøvd av retten. "Stortingets vedtak - med lov - vil medføre tap i fremtidige og
nåværende inntekter. Saksøkers eiendom, som driftsbygninger, driftstilbehør og driftsløsøret vil
være verdiløst", heter det i stevningen, som er sendt inn av advokat Sigurd Klomsæt.
Primærhensikten med søksmålet er at bonden vil ha erstatning for reelle verdier, ikke bokførte
verdier, bekrefter advokat Klomsæt.
- En hver borger i landet har vern i lov, grunnlov og menneskerettigheter. Stortinget har ikke makt og
myndighet til denne loven slik den er vedtatt. Si at du hadde investert i et bilverksted. Så kom staten
og sa at "nei, nå skal alle kun få lov til å drive med elbiler", og ville gi deg erstatning bare for bokførte
verdier. Du hadde aldri godtatt det, sier advokaten til Dalane Tidende.

"Statsministeren må møte"
I stevningen heter det at "måten saken er blitt håndtert på av regjeringen, er svært
oppsiktsvekkende". Dette nødvendiggjør i følge Klomsæt at "statsminister Erna Solberg og mat- og
landbruksminister Olaug Bollestad må møte for å forklare seg om tilblivelsen av loven, grunnene for
hvorfor staten ikke tilbyr fullt oppgjør etc.".
Stevningen baserer seg på ﬂere dommer fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg (EMD).

"Higen etter makt"
Klomsæt legger stor vekt på at vedtaket var basert på et krav fra Venstre, som omtales som "et
mikro-parti som ﬁkk 0,4% oppslutning over sperregrensen". Det gjøres et poeng ut av at
pelsdyrbonden på Vikeså stemte Høyre fordi han så partiet som en garantist for videre pelsdyrdrift.
- "Det går en grense for hva politiske partier kan forhandle om i sin higen etter makt", skriver du.
Argumentet her er at noen politiske kompromiss er rettsstridige? Kan du si litt mer om hva den
grensen er?
- Man kan ikke gjennom en slik lov krenke enkeltmenneskets rettigheter slik de er etablert gjennom
blant annet menneskerettighetene. En har fattet et lovveddtak som krenker Grunnlovens paragraf
105. Jeg har ført tre saker for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og er veldig trygg på at om
ikke dette går i Norge, så skal vi få gjennomslag for saken internasjonalt.

Trodde Høyre kunne være garantist
- Din klient trodde Høyre kunne være "hans garantist for fortsatt pelsdyrdrift", skriver du. Er ikke
dette en naiv holdning til politikk? At Høyre går med på et kompromiss som er mot sitt eget
partiprogram er vel mer politikkens virkelighet enn et lovbrudd?
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- Det er klart det er et lovbrudd å krenke folks menneskerettigheter. Samtidig bør stevningen også
leses på bakgrunn av at jeg selv er en meget aktiv Arbeiderparti-mann som holder 1. mai-taler og så
videre. Det er noen stikk til Høyre og Fremskrittspartiet der. Det må være veldig pinlig for dem å
bevisst krenke eiendomsretten så eklatant som de har gjort i dette tilfellet, sier Klomsæt.
Han har tidligere levert en tilsvarende stevning til Jæren Tingrett på vegne av en pelsdyrbonde på
Klepp.
Dalane Tingrett bekrefter å ha mottatt en stevning fra Klomsæt. Hvis retten ikke avviser stevningen,
vil staten ha tre ukers frist til å svare så snart rettsferien er over, det vil si fra midten av august.
LES OGSÅ

Skuﬀede pelsdyrbønder står foran vanskelige avgjørelser

Lik Dalane Tidende på Facebook

Les mer om: Næringsliv Landbruk Dalane tingrett

Flere saker
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