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HJELMELAND KOMMUNE - HØYRING TIL NOU 2014:15 NORSK 
PELSDYRHOLD - BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING? 
 
Det vises til høringsbrev av 23. januar 2015, med referanse 15/133 

Pelsdyrnæringen er en viktig del av norsk landbruk, og pelsdyrbøndene i Hjelmeland 

kommune driver godt med hensyn til dyrevelferden. Både ordfører og varaordfører har vært 

på gårdsbesøk i flere pelsdyrgårder. 

I Hjelmeland er det nesten 3000 minktisper og 350 revetisper og næringen har en årlig 

omsetning som nærmer seg 10 millioner kroner. Dette bidrar til viktig næringsaktivitet i vår 

kommune. 

Det er fem gårder som driver med pelsdyr i kommune, og flere av disse er helt eller svært 

avhengig av pelsdyrholdet for å kunne opprettholde gårdsdriften. Ved en av disse gårdene 

har det nettopp blitt investert rundt 5 millioner kroner i nybygg. 

Pelsdyr er en viktig del av denne verdikjeden, blant annet gjennom at dyrene videreforedler 

biprodukter fra fiskeoppdretts- og slakterinæringen. Kommunen har et stort lakseslakteri der 

mye av biproduktene blir hentet og brukt til pelsdyrfôr av vårt pelsdyrfôrlag. 

Pelsdyrnæringen er av stor betydning for kommunen og hele distrikts-Norge. Det er viktig for 

oss at næringen skal behandles riktig. Den ensidige negative fokuseringen media gjentatte 

ganger har satt på norsk pelsdyrnæring tar ikke hensyn til faktiske kontrollrapporter. Ifølge 

Mattilsynet er det ikke mer sykdom og skade i pelsdyrnæringen enn i andre husdyrhold, og 

de aller fleste bøndene følger regelverket. 

En avvikling av pelsdyrnæringen vil være svært negativt for de gårdene som berøres av det, 

da deres eksistensgrunnlag vil frafalle. Flere av disse bøndene vil risikere å måtte legge ned 

gårdsdriften, noe som vil ramme både familiene og kommunen i helhet. En avvikling kan 

også medføre økte kostnader for lakseslakteriet som må finne andre måter å håndtere 

avskjær på. 

Vårt inntrykk av næringen og rapportene fra Mattilsynet og Pelsdyrutvalget gjør at vi støtter 

flertallet fra Pelsdyrutvalget, og deres konklusjon om en bærekraftig utvikling. 

Pelsdyrnæringen er en viktig næring i Hjelmeland kommune. Den er også en lønnsom og 

konkurransedyktig næring som under gjeldende rammevilkår bidrar med verdiskaping og 

eksportinntekter i landbruket. Vi oppfordrer derfor landbruksministeren som å sikre trygge og 

gode rammebetingelser for pelsdyrnæringen. 
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Med helsing 
Ordføraren 
 
 
Trine L. Danielsen 
ordførar 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ingen signatur 
 
 

 

 

 
 

 
   
 
 

Kopi til: 

Trine L. Danielsen    
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