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Melding om vedtak

Høring: Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedr. behandling av ovennevnte sak.

Vedtak i Hovedutvalg forvaltning - 22.04.2015
Rådmannen er av den oppfatning at pelsdyrnæringen drives med god dyrevelferd, kvalitet og god
inntjening i Orkdal. Det er også et godt produksjonsmiljø for pelsdyrproduksjon i kommunen og
Midt-Norge forøvrig. Det er ikke ønskelig å avvikle denne delen av landbruket i ei bygd der
landbruksnæringa som helhet står sterkt.
Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til saksansvarlig Åsa Sakshaug Okkenhaug , tlf. 48274215.
Med hilsen
Orkdal kommune
Plan og forvaltning

Ingeborg Wolden
Sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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52/15

Hovedutvalg forvaltning

22.04.2015

Høring: Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Behandling i Hovedutvalg forvaltning - 22.04.2015

Avstemming

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak i Hovedutvalg forvaltning - 22.04.2015
Rådmannen er av den oppfatning at pelsdyrnæringen drives med god dyrevelferd, kvalitet og god
inntjening i Orkdal. Det er også et godt produksjonsmiljø for pelsdyrproduksjon i kommunen og
Midt-Norge forøvrig. Det er ikke ønskelig å avvikle denne delen av landbruket i ei bygd der
landbruksnæringa som helhet står sterkt.

Rådmannens innstilling
Rådmannen er av den oppfatning at pelsdyrnæringen drives med god dyrevelferd, kvalitet og god
inntjening i Orkdal. Det er også et godt produksjonsmiljø for pelsdyrproduksjon i kommunen og
Midt-Norge forøvrig. Det er ikke ønskelig å avvikle denne delen av landbruket i ei bygd der
landbruksnæringa som helhet står sterkt.

Vedlegg:
1. Utvalgets utredning:
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-201415/id2353568/?regj_oss=10&ref=search&term=
2. Henvendelse fra Meldal og Orkdal Bondelag

Bakgrunn for saken
Landbruks- og matdepartementet sendte 25.01.15 en utredning om Norsk pelsdyrhold, NOU
2014:15, på høring. Det er naturlig at Orkdal kommune avgir høringsuttale. Kommunen har også
mottatt en felles henvendelse fra Orkdal og Meldal bondelag om å komme med et positivt
høringssvar angående framtidig pelsdyrnæring i Norge.
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
Orkdal har historisk sett vært en viktig pelsdyrkommune selv om næringa her som ellers har opplevd
store svingninger. Det var opp mot 30 oppdrettere i kommunen tidligere.
I Orkdal kommune er det per i dag en pelsdyrprodusent. Denne produsenten bor i Orkdal, dermed
skatter vedkommende til Orkdal også, selv om selve pelsdyrfarmen ligger rett over grensa til
Agdenes.
På denne pelsdyrfarmen er det våde rev og mink. Denne farmen har to heltidsansatte og to
deltidsansatte, i tillegg til at det leies inn noen fler ved arbeidstopper og i ferier. I 2014 ble det
produsert ca. 8600 skinn (både rev og mink til sammen) til en bruttoverdi på ca. 5,2 millioner kroner.
Det er ingen annen husdyrnæring som har så konkret og styrende forskrifter/regler som
pelsdyrnæringen. I tillegg har næringen en egen obligatorisk sertifiseringsordning som er et
kvalitetssikringssystem som bygger på Forskrift om hold av pelsdyr sammen med næringas egne
bransjekrav. Ordningen innebærer også at pelsdyrgården skal knytte seg til en veterinær som skal
utføre tre til fem årlige besøk. Sammen med inspeksjoner fra Mattilsynet blir pelsdyrgårdene dermed
jevnlig fulgt opp og kontrollert.
Farmen i Orkdal og omkringliggende farmer i nabokommunene har de senere årene investert
betydelige beløp, og 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.
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 og eksportinntekter.
Rådmannen er av den oppfatning at næringen drives med god dyrevelferd, kvalitet og god inntjening
i Meldal. Det er også et godt produksjonsmiljø for pelsdyrproduksjon i kommunen og Midt-Norge
forøvrig. Det er ikke ønskelig å avvikle denne delen av landbruket i ei bygd der landbruksnæringa
som helhet står sterkt.
Tilrådingens økonomiske konsekvenser
En avvikling av pelsdyrnæringen i Norge vil bety tapte arbeidsplasser og skatteinntekter for Orkdal
kommune.
Konsekvenser for vedtatte målsettinger
Ingen vesentlige konsekvenser for slike spørsmål.

