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Saksopplysninger
Landbruks- og matdepartementet sendte 25.01.15 en utredning om Norsk pelsdyrhold, NOU 2014:15,
på høring. Det er naturlig at Oppdal som landets største pelsdyrkommune avgir høringsuttale.
Utredningen er en grundig gjennomgang av næringen med historisk tilbakeblikk, dagens
produksjonsform og omsetning både i Norge og på verdensbasis. Utredningen omhandler rammevilkår,
naturmangfold og etiske spørsmål. De to siste kapitlene er veivalg, enten bærekraftig utvikling i kapittel
8 eller styrt avvikling omtalt i kapittel 9.
Utvalget har bestått av 9 medlemmer, oppnevnt av regjeringen Stoltenberg oktober 2013. Sekretariatet
har ligget hos Landbruks- og matdepartementet og Klima og miljødepartementet.
Pelsdyrholdet i Norge startet allerede i 1905, i 2014 var det 277 bruk med pelsdyr (mink og rev) i
Norge. Verdensproduksjonen av reveskinn i 2013 er anslått til ca 7,3 millioner skinn der Kina står for ca
69 %, Finland for 25 % og Norge for ca 3 % Nettoverdien av den norske pelsskinnproduksjonen i 2013
er anslått til ca 486 millioner kroner og utgjør ca 450 årsverk.
All mink i norsk natur stammer fra rømte individer fra oppdrett. Etisk sett er det nye regelverket for
pelsdyroppdrett (fra 2011) grunnlag for en bedre dyrevelferd.
Formålet med arbeidet har vært å bidra til forutsigbarhet om framtidige rammevilkår for
pelsdyrnæringen. Utvalgets flertall går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, og peker på at det
først og fremst er opp til næringen selv å styrke sin egen konkurransekraft. Det vises til flere forhold
som kan styrke dyrevelferden, hindre rømming og oppfordring til systematisering av avlsarbeidet.
Mindretallet på 3 medlemmer går inn for styrt avvikling gjennom et forbud mot pelsdyrhold kombinert
med en form for kompensasjon for pelsdyrfarmerne.

Vurdering
Oppdal er Norges største pelsdyrkommune med 23 produsenter og ca 10.000 revetisper.
Pelsdyrnæringa sjøl oppgir en omsetning på ca 140 millioner i Oppdal. De fleste pelsdyrfarmere i
Oppdal har dette som sitt eneste yrke og ikke som tilleggsnæring, og de fleste har flere årsverk pr farm
slik at sysselsettingen er ikke ubetydelig.
Midt-Norsk Fòr SA som produserer revemat fra slakteriavfall ligger også i Oppdal. Omsetningen i fjor
var på 76 millioner. Produksjonen har vært fordelt på et anlegg i Trondheim og et i Oppdal, fra 2015
flyttes all produksjon hit til Oppdal og vil omfatte 18.000 tonn revefòr. Fabrikken vil da få 12-15
årsverk. Fabrikken leverer fór til Midt-Norge, Østerdalen og nord-Gudbrandsdalen. I mange år tok
fòrkjøkkenet i mot matavfall fra alle husstander i Oppdal, denne ordningen opphørte i 2014.
Vi er så heldig i Oppdal at alle produsentene er samlet på ett område, Tågvollan pelsdyrfarmområde,
som er regulert til formålet i egen reguleringsplan. Dette styrker fagmiljøet dem i mellom, det gjør at de
har en god dialog og godt innsyn i hverandres virksomheter. Veterinærer og landbrukskontor er ofte på
kontroll på Tågvollan, og det er ikke funnet avvik her i forhold til drift, dyrevelferd o.l. De driver godt
og har god fokus på dyrenes ve og vel, dyrene er tamme og rolige og er enkle å håndtere, og uten
sykdom og skader. Veterinærene gjennomfører nå tre inspeksjoner pr år pr farm og har et godt grunnlag
for sin positive vurdering av farmene i Oppdal. Landbrukskontoret utfører to ganger i året kontroll på 5
% av alle søkere på produksjonstilskudd (dette utgjør ca 30 gårder pr år), i tillegg til at vi er på farmene
i forbindelse med investeringstiltak.
Det er ingen annen husdyrnæring som har så konkret og styrende forskrifter/regler som
pelsdyrnæringen. Norge har også verdens strengeste regelverk for husdyrhold/dyrevelferd. Farmene i
Oppdal er nå oppgradert i henhold til gjeldende forskrifter. Pelsdyrfarmene har vært utsatt for grove
påstander og til dels hets fra aktivister, dette påvirker dagens produsenter mye, ikke minst på det
mentale plan. På landsbasis rapporterer Mattilsynet at det er færre alvorlige saker enn før, i Oppdal
ingen.
Utvalgets flertall går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, og dette støttes.
Vi vet at skinn er et naturprodukt som produseres i Norge innen svært strenge rammer og regler, og av
en god kvalitet som etterspørres. Pelsdyrnæringen tar hånd om slakteavfall som ressurs og gjør dette om
til fòr-produksjon. Vi har et forskningsprosjekt på gang for å få nyttiggjort den fosforressursen som
ligger under hvert pelsdyrfarmbur på Tågvollan, det er ikke ubetydelige ressurser og når vi vet at fosfor
kan bli mangelvare i nær framtid, er det ønskelig å finne en mulighet til å utnytte denne.
Rådmannen er av den oppfatning at næringen drives med god dyrevelferd, kvalitet og god inntjening i
Oppdal. Det er ikke ønskelig å avvikle denne delen av landbruket i ei bygd der landbruksnæringa som
helhet står sterkt.
Rådmannens tilråding
Saksdokumenter forelå som vist i saksinnledningen.
Oppdal kommune støtter pelsdyrutvalget sin anbefaling om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen
i Norge. Næringen er av stor betydning for sysselsetting, bosetting og aktivitet i vår kommune.
Næringen sjøl har stor fokus på dyrevelferd, de har etterlevd de nye regler pålagt i 2011 og er interessert
i framtidig forskning og tiltak for å bedre kvalitet og ta tak i utfordringer i egen næring.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.04.2015

Behandling

Uavhengig v/ Sigmund Fostad foreslo følgende:
Tillegg til rådmannens tilråding:
Kommunestyret vil understreke at de tamme pelsdyrene er nyttedyr av vesentlig betydning både
økonomisk og miljømessig, særlig med tanke på alternative løsninger/produkter til erstatning for de
mange og varierte skinnproduktene en får fra disse dyrene. Ut fra dagens bruk og nytte er det vanskelig
å tenke seg fullverdige alternativer ved hjelp av syntetiske produkter. Samtidig vil slike eventuelle
alternativer fra syntetisk produksjon ha betydelige konsekvenser, både miljømessig som følge av
produksjonen, og for brukerne. Disse er på langt nær tilfredsstillende utredet. Kommunestyret vil
dessuten peke på at en ensidig nedlegging av pelsdyrnæringen i vårt land, bare vil medføre at slike
skinnprodukter må importeres fra andre land hvor produksjonen er tillatt og garantien for dyrevelferden
på langt nær er like godt sikret som i Norge. Oppdal kommunestyre kan derfor ikke akseptere at gode
og distriktsvennlige arbeidsplasser tvinges ut av landet ved ensidig avvikling av pelsdyrnæringen i vårt
land.
Vedtak
S. Fostads forslag ble vedtatt med 21 mot 3 stemmer. (Mindretall: Høyre og KrF v/Heidi P.Carlson)
Rådmannens tilråding ble enst. vedtatt. (24 st.)
Vedtaket blir som følger:
Oppdal kommune støtter pelsdyrutvalget sin anbefaling om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen
i Norge. Næringen er av stor betydning for sysselsetting, bosetting og aktivitet i vår kommune.
Næringen sjøl har stor fokus på dyrevelferd, de har etterlevd de nye regler pålagt i 2011 og er interessert
i framtidig forskning og tiltak for å bedre kvalitet og ta tak i utfordringer i egen næring.
Kommunestyret vil understreke at de tamme pelsdyrene er nyttedyr av vesentlig betydning både
økonomisk og miljømessig, særlig med tanke på alternative løsninger/produkter til erstatning for de
mange og varierte skinnproduktene en får fra disse dyrene. Ut fra dagens bruk og nytte er det vanskelig
å tenke seg fullverdige alternativer ved hjelp av syntetiske produkter. Samtidig vil slike eventuelle
alternativer fra syntetisk produksjon ha betydelige konsekvenser, både miljømessig som følge av
produksjonen, og for brukerne. Disse er på langt nær tilfredsstillende utredet. Kommunestyret vil
dessuten peke på at en ensidig nedlegging av pelsdyrnæringen i vårt land, bare vil medføre at slike
skinnprodukter må importeres fra andre land hvor produksjonen er tillatt og garantien for dyrevelferden
på langt nær er like godt sikret som i Norge. Oppdal kommunestyre kan derfor ikke akseptere at gode
og distriktsvennlige arbeidsplasser tvinges ut av landet ved ensidig avvikling av pelsdyrnæringen i vårt
land.

