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Uttalelse til høring - NOU 2014:15 - Norsk pelsdyrhold - Bærekraftig utvikling
eller styrt avvikling?
Fylkesmannen

viser til høringsbrev

av 23.januar 2015 fra Landbruks- og matdepartementet

og Klima- og

om «Høring-NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold —bærekraftigutvikling eller styrt avvikling?».

miljødepartementet
Konklusjon

NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold
norsk pelsdyrhold

gir etter Fylkesmannen

i historisk perspektiv

i Oppland sin vurdering

og slik produksjonen

en grundig gjennomgang

av

foregår i dag.

Et flertall i utvalget går inn for en bærekraftig utvikling av næringa, men med noen klare råd om forbedringer.
Fylkesmannen i Oppland slutter seg til flertallsvurderingen
i utvalget og mener at «fortsatt drift med
berekraftig utvikling» er det beste valget for utviklingen av pelsdyrnæringen i Norge.
Fylkesmannen i Oppland understreker at god dyrevelferd er avgjørende for legitimiteten til pelsdyrnæringa.
Dyrevelferdskravene
må derfor bli etterlevd og reaksjoner ved brudd på kravene må bli strenge slik at kun
produsentersom
har en produksjon med høy kvalitet og god dyrevelferd kan fortsette i næringa.
Fylkesmannen

mener videre at næringa sjølv bl.a. bør innføre/satse

på

Sertifiseringskrav
Utvikle bransjestandard
Næringsuavhengig

forsking med bl.a. fokus på avl

Elektronisk journalsystem

Generelt

Pelsdyrnæringen i Norge er ei eksportnæring
små enheter og bidrar til å opprettholde

i et internasjonalt

marked. Produksjonen

landbruk og bosetting

i mange områder

her i Oppland preges av

i fylket.

Antall pelsdyr og pelsdyrformer i Oppland:
1

Fylke

Farmer m.
mink
I1

Oppland

Minktisper
8145

Minktisper pr.
farm
740

Farmer med rev

Revetisper

28

8858

Revetisper pr.
farm
316

Kommentarer
Kapittel 1-4 inneholder
pelsdyrproduksjonen.
å påvirke atferder

historikk og fakta som er viktig å ha som bakgrunn for å vurdere tiltak innen
Når det gjelder punkt 3.1.2, Domestisering

og atferdsbehov

hos pelsdyr. Fylkesmannen

(temming)

viser dette at det fortsatt

støtter flertallet

er mulig

i utvalget om at det er viktig

Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer
Org.nr: 970 350 934
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: fmoppost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/oppland

med økt forskningsinnsats

når det bl.a gjelder avlsarbeidet

på rev og mink og bedre burløsninged

oppholdsrom.

Kapittel 5 om naturmangfold
Av innholdet går det fram at rømte dyr er et stort problem for Norsk fauna. Pelsdyrholderne
tiltak for å hindre dette ved bl.a. ved å ta i bruk nye rømningssikre bur og tette anlegg.
Det er viktig å få fram informasjon

om at konsekvensen

av å sleppe peisdyr ut av burene som protest mot

næringa er svært uheldig både fra et dyrevelferdssynspunkt,
Kapittel 6 om motstand
Det er forståelig

men også fra et naturmangfoldsynspunkt.

mot pelsdyr

at det kan virke uforsvarlig

å holde dyrene i bur på en måte som gjør det umulig å utøve
atferd som å bevege seg lenger enn buret tillater, jakte, grave og svømme. Opprinnelig

naturlig og artspesifikk

ble pelsdyr i starten holdt nokså fritt på bakken, men parasitter
ble ubrukbar når en skulle holde flere dyr.
Fylkesmannen

i Oppland mener at pelsdyrnæringa

en distriktsnæring.
kontroll

har gjort mange

og aggressivitet

når produksjonen

at denne metoden

kan bestå som en del av familielandbruket

Det er viktig at en unngår store industrialiserte

med dyrevelferden

medførte

og dermed forbli

farmer da en anser at det er lettere å ha

ikke blir for industrialisert.

Kapittel 7 om etiske spørsmål rundt pelsdyrhold
Kapittelet tar for seg spørsmålene på en grundig måte. Konklusjonen er at det er vanskelig å blande
menneskelige følelser inn i dyras ve og vel. Det er likevel viktig for næringen at dyra har det så godt som mulig.
God trivsel, helse og reproduksjon er en absolutt nødvendighet for at næringen skal være lønnsom. Det er
derfor i alles interesse at pelsdyra blir behandlet på en optirnal måte. Det vil på sikt ikke være mulig å
produsere

kvalitetsskinn,

Kapittel 8 om bærekraftig

dersom dyra ikke har det godt.

utvikling

Tabell 8.1 under punkt 8.4 oppsummerer
Oppland mener at en bærekraftig
tiltakene

må gjennomføres

er en viktig og bærekraftig

formål og tiltak på en god og oversiktlig

utvikling av pelsdyrnæringen

for å skape aksept for pelsdyrnæringen.
produksjon

måte. Fylkesmannen

er avhengig av at alle disse formålene
Fylkesmannen

som bygger på at kunnskap og kompetanse

i
og

mener at pelsdyrnæringen
skaper sysselsetting i

distriktene.
Kapittel 9 om styrt avvikling
Pelsdyrnæringen
tilfeller

i Oppland er stort sett en tilleggsnæring

kan det bli svært krevende å fortsette

Hvis det blir fattet vedtak om at all pelsdyrproduksjon
det er viktig at dagens produsenter

Anders Prestegarden

i tillegg til annen landbruksvirksomhet.

i landbruket

i Norge skal forbys, mener Fylkesmannen

blir sikret gode kompensasjonsordninger.

e.f.

Kjell Aarestrup

avdelingsdirektør

overingeniør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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I mange

ved nedlegging av pelsdyrnæringen.
i Oppland at

