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Referat 

Side 1  

Møte om: Pelsdyrutvalget 

Saksnr.: 13/1380 

Til stede: Anne Karin Hamre (leder), Hadle Nevøy, Camilla Kielland, Torstein 
Steine, Steen Henrik Møller, Guri Tveito, Sveinung Eikeland, 
Marianne Olssøn 
 

Dato: 23.9.2014 kl 9.30 – 17.00 Møte 
 

Møteleder: Anne Karin Hamre 

Referent: Sekretariatet 

Sekretariat: Odd Anders Nilsen, Torild Jacobsen, Ragna Følling Elgjo og Ellen 
Langfoss 
 
 

MØTE 8 – PELSDYRUTVALGET 

 
1. Velkommen v/Hamre 
Utvalgsleder ønsket velkommen og gjennomgikk plan for dagen.  
 
2. Referat fra forrige møte 
Klokkeslett må rettes opp. Torild må få navnene på de som var med utvalget på 
befaringene. Ellers godkjent 
 
3. Aktuelle saker 
Nye tekster sendes utvalget når de er klare, ellers spesielt fokus på kap. 8 og 9 til neste 
møte 15-16.10 
Timelister og reiseregninger må sendes Torild asap etter hvert enkelt møte. 
 
4. Drøfting av utsendt tekstutkast til NOU 
Fokus på kapittel 5 og 6, siste tilbakemelding på kapittel 3 og 7 på slutten av dagen. 
 
Generelt 
• Begrepsbruk om pelsdyr. Hold, næring – brukes om hverandre? Hold og næring er 

to forskjellige ting.  
 
Kapittel 5 
• Drøfting av tekst 



Side 2 
 

• Skille mellom opinionsundersøkelser og det som er faglige uttalelser fra fagmiljøer. 
Omtale av holdningsundersøkelsene. Viktigst å få frem at det ikke er gjort 
undersøkelser som gir bildet over tid, de er alle utformet forskjellig. Ulike 
undersøkelser gir ulike resultater. 

• Kalle kapittelet Motstand mot pelsdyrhold… Omtale spørreundersøkelser, 
klesbransjen, fagmiljøer, og medias rolle.  
 

Kapittel 6 
• Drøfting av tekst 
• Føre var skal komme dyrene til gode. Hva ligger i ”vitenskapelig grunnlag”? Man 

kan ha velbegrunnet holdning uten at det er vitenskapelig basert.  
• Skifte ut vitenskapelig med faglig?  
• Ønskelig med beskrivelse av hva som har skjedd siden St.mld.12. Utvalgets 

befaringer er usikkert grunnlag for å komme med uttalelser. Be MT om en skriftlig 
tilbakemelding.  

• En arbeidsgruppe lager utkast til vurdering av tilstanden, peke på områder som må 
tas tak i (Camilla, Steen, Torstein og Kathrine) 

 
Kapittel 3 
• Drøfting av tekst 
• Omtale vedr. gjødselhåndtering under miljø og oppstalling i kap 7, flyttes til kap 3. 

Videre disponering av gjødsel er som all annen gjødselhåndtering. Spredeareal bør 
nevnes i kort tekst. 

• Mer om domestisering. 
• Bedre beskrivelse av hvordan man avliver og pelser. Kort beskrivelse deretter gå 

gjennom forskningsrapportbeskrivelse.  
• Fôre med ”avfall” – ikke aktuelt til matproduserende dyr, uten bearbeiding. Være 

tydelig på at det er positivt å bruke dette avfallet. Kan brukes til helt andre formål; 
biogass, fiskeolje osv. Jf. fagnotat fra Dyrevernalliansen 

 
5. Oppsummering 

Møter framover (Alle møter er heldagsmøter ca 9 til ca 17): 
- Onsdag-torsdag 15.-16. oktober (Gardermoen) 
- Onsdag 5. november (Gardermoen) 


