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Gjeldssituasjonen for pelsdyroppdrettere 
 
De aller fleste av våre medlemmer driver pelsdyrhold registrert som enkeltpersonforetak og det fører 
til at vi har vanskelig for å skaffe oss oversikt over gjeldssituasjonen.  Det er åtte aksjeselskap som alle 
driver minkproduksjon og vi har innhentet deres regnskapstall for 2013.  De åtte aksjeselskapene har 
ved utgangen av 2013 til sammen kr 48,3 mill. i gjeld, og de har i 2014 til sammen 23 200 avlstisper.   
Dette gir en gjennomsnittlig besetningsstørrelse for disse på 2 000 tisper som er over det doble av en 
gjennomsnittsbesetning.  For disse selskapene er gjennomsnittlig gjeld, beregnet ut fra «sum gjeld» i 
regnskapene kr 2080,- pr. minktispe. 

Kortsiktige lån til fôr og driftsmidler 

Pelsdyroppdretterne kjøper årlig pelsdyrfôr for kr. 150 -180 mill. og kostnaden fordeler seg med 25 % 
i første halvår og 75 % i andre halvår. 

Oslo Skinnauksjoner og Kopenhagen Fur låner ut penger om høsten til kjøp av fôr og disse 
utbetalingene blir innbetalt ved salg av skinn det påfølgende år.  Med bakgrunn i faktiske utlån fra 
Oslo Skinnauksjoner og beregnet utlån fra Kopenhagen Fur med grunnlag i deres omsetning av 
minkskinn fra norske produsenter, var det høsten 2013 kr 60 mill. som var utlånt fra 
auksjonsselskapene. 

For produsenter som omsetter skinn gjennom Oslo Skinnauksjoner er det mulig å ta del i 
driftskredittordningen i landbruket.  Basert på oppgaver over det garantiansvar Norges Pelsdyralslag 
har for bankenes utlån på ordningen, er det ved årsskiftet 2013/14 lånt ut kr 28 mill. Oppdrettere som 
selger skinn via Kopenhagen Fur har ikke mulighet til å delta på denne ordningen, og ut fra 
omsetningsverdi antar vi at deres bruk av kassakreditt gjør at samlet utlån ved årsskiftet 2013/14 er kr 
50 mill. 

Fôrprodusentene er samvirkeforetak som i størst mulig grad forsøker å unngå å ha for mye utestående 
hos sine kunder. 

Lån til kjøp av dyr 

Norges Pelsdyralslag yter lån til kjøp av dyr i forbindelse med oppstart og utvidelse av produksjon.  
Ved utgangen av 2013 var det lånt ut kr 5 mill. på ordningen. Lånet har fire års nedbetalingsperiode. 

 



Lån til bygninger og innredning 

Fra 2005 til 2014 har antall minktisper økt fra 100 000 til 180 000.  Denne økningen er fordelt på 
etablerte og nye produsenter.  Økningen hos de etablerte gir seg utslag i at gjennomsnittlig 
besetningsstørrelse i denne perioden er fordoblet, med en økning fra 600 til 1200 tisper.  De direkte 
kostnader med bygninger og innredning er kr 3 000 pr. minktispe.  I tillegg kommer kostnader med 
avlsdyr, tomtekostnader og arbeid til sammen anslås dette til kr. 1 000 pr. minktispe.  Økningen på 
80 000 minktisper har således representert en direkte kostnad på kr 240 mill.   

Antall revetisper har gått noe ned i samme periode, mens antall sølvrev pr. besetning har doblet seg.  
Videre har det blitt gjennomført betydelige investeringer som følge av forskriftstilpasning i 
reveproduksjonen også.  I forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift om hold av pelsdyr utarbeidet 
Mattilsynet en konsekvensutredning knyttet til kostnader forbundet med ulike tiltak. 

Norges Pelsdyralslag tilbyr en tjeneste med utarbeidelse av driftsplaner for nye produsenter.  
Driftsplanene benyttes i planleggings- og finansieringsarbeidet, og vår rådgiver på området antyder at 
80 prosent av investeringskostnadene til de som er har etablert seg de senere år, er lånefinansiert. 

 


