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Høringsuttalelse: Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig 

utvikling eller styrt avvikling? 

Det vises til høringsbrev av 23. januar 2015, med referanse 15/133 

Skaun kommune er en pelskommune med to pelsdyrgårder i dag. I flere tiår har 

pelsdyrnæringen vært viktig for kommunens økonomi og sysselsetting. 

Vi har sett hvordan næringen sikrer et godt dyrehold som vi kan være stolte av. Bøndene 

gjør en god og viktig jobb, på samme måte som bøndene i resten av landbruksnæringene. 

Pelsdyrbøndene er fagfolk med kompetanse og engasjement. Bøndene er stolte av yrket sitt 

og er glad i dyra. De viser med glede frem hvordan de jobber og sier aldri nei til besøk når 

noen ønsker å se og lære. De seneste rapporter viser jo at pelsdyra kommer meget godt ut i 

sammenligning med andre husdyrnæringer. 

Pelsdyrnæringen er en eksportrettet næring. Slike har vi dessverre ikke for mange av i 

Skaun kommune. Næringen står støtt og er en viktig inntektskilde for kommunen. For en liten 

kommune som Skaun er dette sårt tiltrengte inntekter som betyr mye for 

kommuneøkonomien som er under press. I Skaun er pelsdyrnæringen en kilde til 

arbeidsplasser som gir oss levedyktige distrikter hvor folk trives. Det bør man ikke ta for gitt. 

En avvikling av pelsdyrnæringen vil ramme kommunen på flere områder. Mange 

pelsdyrbønder driver med annet landbruk ved siden av pelsdyr. Vi frykter at bønder vil måtte 

legge ned hele gårdsdriften om næringen avvikles. Det vil ikke bare ramme de aktuelle 

bøndene, men også deres familier og kommunen som helhet. 

I Skaun er vi stolte over jobben som gjøres av våre pelsdyrbønder. Derfor vil vi oppfordre 

landbruksministeren til å sikre næringen trygge rammebetingelser, slik at pelsdyrnæringen 

kan fortsette å utvikle seg, gi arbeidsplasser og inntekter til familier og kommunen. 

Forhåpentligvis kan gitte rammebetingelser være med på å sikre fremtiden for landbruket i 

Skaun med at flere starter etter at rammebetingelsene er satt. 
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