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Fra: Dyrebeskyttelsen Sandefjord - Larvik [mailto:dbsandefjordlarvik@gmail.com]
Sendt: 2. mai 2015 08:53
Til: Nilsen Odd Anders
Emne: Svar på Pelsdyrutvalgets rapport NOU 2014:15 - "Norsk Pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling" fra
Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik.

Med dette søker Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik om å få utsatt høringsfristen på Pelsdyrutvalgets
rapport NOU 2014:15 - "Norsk Pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling" til 4. mai, slik
Norges Pelsdyralslag har fått.
Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik er for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Dette både grunnet
forholdene pelsdyrene er utsatt for. Dersom man ser på statistikkene ser man også at antallet
pelsdyrfarmer i Norge er kraftig redusert, og antallet medlemmer i landbrukssamvirket via Norges
Pelsdyralslag er kraftig redusert. Dette tyder på at dette er en industri det ikke er verdt å gi støtte til. Et
nettingbur for en voksen mink eller mink med unger er 0,27 m2. Dette er i motsetning til minkens
naturlige leveområde som har en utstrekning på to-tre kilometer i og langs elv eller vann.
Et nettingbut for en voksen rev har et gulvareal på 1,2-2m2, avhengig av revens vekt. I naturen er
rødrevens territorium i størrelseorden 0,5-10km2. For en fjellrev er det gjerne i størrelse 20-30km2.
Det grunnleggende problemet er at rev og mink er aktive rovdyr som ikke får tilfredsttilt sine naturlige
adferdsbehov når de holdes i små nettingbur. Det gis ikke kontakt med vann for mink, og ingen
gravemuligheter for revene. Ifølge en rapport fra NMBU (2012), viser at dyrene viser ekstrem
fryktreaksjon for mennesker når de er i pelsdyrfarmene.
I flere land er det vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett, eller restriksjoner som har ført til avvikling. For
eksempel, i Storbritannia har alle former for pelsproduksjon vært forbudt siden 2003, og i Østerrike fra
2005. Kroatia forbyr all pelsfarming fra 2017, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling og skal forbys
fra 2018. Dette er kun et fåtall av landene som har valgt avvikling av pelsdyroppdrett. Alle land som
produserer pels er dessuten med i samme forening, International Furbreeders Association, og bruker
samme “kvalitetsmerke”: Det såkalte “Origin Assured”-merket skal sikre at pelsen kommer fra et land
hvor “lokale eller nasjonale retningslinjer eller standarder” eksisterer. Med andre ord betyr det at pelsen
kommer fra et land som produserer pelsdyr i små bur, slik standarden er i alle land hvor pels produseres.
Det blir derfor meningsløst når representanter for norsk pelsindustri prøver å distansere seg fra
pelsindustri i Kina eller andre “upopulære” land.
Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik håper med dette på en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.
Med vennlig hilsen,
Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik.
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