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Referat 

Side 1  

Møte om: Pelsdyrutvalget 

Saksnr.: 13/1380 

Til stede: Anne Karin Hamre (leder), Hadle Nevøy (15.10), Camilla Kielland, 
Torstein Steine, Steen Henrik Møller, Guri Tveito, Sveinung 
Eikeland (15.10), Marianne Olssøn, Kathrine Ryeng 
 

Dato: 15.10.2014 kl 9.30 – 19.15 
16.10.2014 kl 8.30 – 17.00 
 

Møteleder: Anne Karin Hamre 

Referent: Sekretariatet 

Sekretariat: Odd Anders Nilsen, Torild Jacobsen(15.10), Ragna Følling Elgjo og 
Ellen Langfoss 
 
 

MØTE 9 – PELSDYRUTVALGET 

 
1. Referat fra forrige møte 
Ny versjon sendes utvalget for kommentarer 
 
2. Drøfting av utsendt tekstutkast til NOU  
 
Kapittel 8 
• Drøfting av tekst og tiltak 
• Innledning gjøres språklig enklere.  
• Omtale særskilt noen tiltak som går på tvers. 
• Oppsummering konkrete tiltak tilslutt i kapittelet 
• Sekretariatet jobber videre med teksten. Torstein skriver tekst om lynnekartlegging, 

svakheten og styrker ved kartleggingene som er utført og evt. planlegging av ny 
kartlegging. Dette brukes enten under kunnskapsbehov og/eller under 8.2 der 
teksten måtte endres.  

 
Kapittel 9 
• Drøfting av tekst 
• Omtale land som har avviklet i innledningen 
• Omstilling til annen landbruksproduksjonen, vise til konklusjonen fra NILF 
• Effekt på naturmangfold og miljø flyttes til 9.3 



Side 2 
 

• Sekretariatet jobber videre med teksten. Marianne skriver utkast til kap. 9.3. Bruker 
tall fra NILF. 

 
Kapittel 6 
• Drøfting av tekst 
• Omdisponering av 6.2. Kathrine omformulerer kap 6.2.3. Camilla vurderer også 

denne teksten.  
• 6.2.4 og 6.2.5 går ut (vil inngå i vurderingen Kathrine gjør i 6.2.3) 
• Pkt 6.2.6 omtale av forskning i Norge og Danmark flyttes til 3.6.  
  
Kapittel 4  
• Drøfting av tekst 
• Overordnet beskrivelse av forskriften fra 6.2.6 flyttes hit. Marianne skriver tekst 
• Forskriften tas inn som vedlegg 
• Biproduktforskriften og naturmangfoldloven omtales under regelverk 
• 4.3.3 Offentlig tilsyn (kort omtale. MTs vurderinger kommer i kap 6) 
 
Innspillene, samt tekstlige kommentarer fra øvrige medlemmer sendes sekretariatet 
innen 22. oktober. Hele utvalget kopieres. 
 
3. Oppsummering 

Neste møte er onsdag 5. november (Gardermoen) ca 9.00 til ca 17.00 
Det holdes av tid tirsdag 18. november til utvalgsmøte hvis behov   
Tidspunkt for overlevering av rapport til Statsrådene er satt til mandag 15. 
desember.  

 


