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Svar på høring på lovforslag om forbud mot hold av pelsdyr 

Klima- og miljødepartementet viser til høring av forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr 

og forslag til en ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.  

 

Klima- og miljødepartementet mener et forbud mot hold av pelsdyr vil ha positive 

konsekvenser for norske økosystem, ved at det hindrer rømning av pelsdyr. Vi har ingen 

merknader knyttet til økonomiske kompensasjonsordninger. 

  

Det er Klima- og miljødepartementets vurdering at en avvikling av pelsdyrnæringen vil gjøre 

det lettere å lykkes med å bekjempe amerikansk mink som har spredt seg fra pelsdyranlegg 

og ut i naturen. Den amerikanske minken er en fremmed art i Norge. I Norge finnes ingen 

opprinnelig, naturlig bestand av villmink (den europeiske villminkbestanden holder til lenger 

sør). Minken påvirker naturmangfoldet negativt, bl.a. ved at den spiser fugleegg og -unger, 

noe som fører til dokumentert lavere bestander av bl.a. sjøfugl. Den kan gjøre stor skade i 

truede bestander av sjøfugl, selv ved begrenset tetthet. Lokalt vil mink også kunne påvirke 

fiskebestandene i et område betydelig.  

 

Miljømyndighetene bruker ressurser på å ta ut mink i sjøfuglreservater, i tråd med 

handlingsplan mot mink. Dette har god effekt, som bl.a. er vist på Smøla. Men slike tiltak må 

gjentas ofte, da mink har spredt seg og etablert seg i hele Norge, bortsett fra på noen få øyer 

langt fra land. Det er estimert at 20 000 mink nå finnes i norsk natur. Årlig bruker 

miljøforvaltningen ca. 1,5 - 2 mill. kroner på tiltak/uttak av mink, men behovet er langt større. 

Selv om det ifølge Mattilsynets distriktskontorer er kjent at rømming av mink fremdeles 

forekommer, dekker ikke pelsdyrnæringen kostnader forbundet med uttak av forvillet mink. 
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Side 2 
 

Klima- og miljødepartementet har vært opptatt av tiltak for å hindre rømning i 

pelsdyrnæringen, bl.a. behovet for krav i pelsdyrforskriften for å sikre mot rømning av dyr, 

samt varsling av rømning og tiltak for å sikre raskt uttak av rømte dyr. I avviklingsperioden vil 

det være viktig å føre tilsyn på pelsdyrgårder. Det må forventes at investeringer til 

vedlikehold av pelsdyrhus og inngjerdinger vil reduseres fram mot avvikling, og at dette vil 

føre til at risikoen for rømning kan øke. Vi viser bl.a. til tilfeller av nedsnødde gjerder og 

pelsdyrhus som har falt sammen på grunn av store snømengder. Departementet savner 

omtale i lovforslaget av behovet for tilsyn, og ber om at Landbruks- og matdepartementet 

vurderer å gi Mattilsynet føringer om et ekstra tilsyn på pelsdyrgårdene i avviklingsperioden. 

Klima- og miljødepartementet mener at det i tilsynet på pelsdyrgårder i avviklingsperioden 

bør legges særskilt vekt på etterlevelsen av pelsdyrforskriftens § 8 (håndtering og journal) og 

§ 10 (krav til anlegg for pelsdyr). 

 

Når det gjelder farmrev, er det som vist til i NOU 2014:15 – Norsk pelsdyrhold - bærekraftig 

utvikling eller styrt avvikling? få rømningshendelser, men risikoen for negativ påvirkning for 

naturmangfold er stor. Risikoen er særlig knyttet til at farmrev kan hybridisere med fjellrev 

som er en kritisk truet art i Norge. På 2000-tallet er det flere ganger dokumentert forekomster 

av farmrever i nære fjellområder. Forskning har også påvist genetisk innblanding av farmrev 

på fjellrev, og det er dokumentert flere tilfeller av at farmrev og vill fjellrev har fått avkom 

sammen. Slik genetisk forurensning er svært alvorlig for vill, norsk fjellrev, og ved 

dokumentert hybridisering må hele ungekullet avlives. Dette er ressursmessig og 

dyrevelferdsmessig utfordrende. Det er derfor svært viktig at eventuelle rømninger oppdages 

og varsles også miljømyndighetene, i tråd med forskrift om fremmede organismer, for å sikre 

rask iverksettelse av uttak for å forhindre skade. 

 

Vi imøteser et samarbeid med Landbruks- og matdepartementet om tiltak for å redusere den 

negative påvirkningen av rømt mink.  
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Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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