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Svar på høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold  

Ja til bærekraftig utvikling 
 
Vi viser til høringsbrev 23.01.15. Fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder og Telemark har 

samarbeidet rundt høringen, og takker for muligheten til å uttrykke vår støtte til utvalgsflertallets 

forslag om bærekraftig utvikling av norsk pelsdyrhold.  
 

Vi vil kort understreke følgende forhold:  

 

 God dyrevelferd er en selvfølgelig forutsetning, og eksisterende krav bør forberedes og forsterkes.  

Handler det f.eks. om større plass, mer uteareal, en bedre tilpasning til pelsdyrenes natur eller 
andre driftsforhold, kan dette håndteres tilsvarende det vi har sett i øvrige husdyrproduksjoner som 

f.eks økt burstørrelse til fjørfe og løsdrift for storfe. Dette må følges opp fra myndighetenes side 

med utarbeiding av et strengere regelverk utformet av veterinærer i departement og Mattilsynet, 
og med mulighet for investeringsstøtte til utbedring gjennom Innovasjon Norge i en 

overgangsperiode.  

 

 Harde restriksjoner mot brudd på dyrevelferd, lover og forskrifter er en annen like selvfølgelig 

forutsetning. Mattilsynet, politiet og andre instanser med de nødvendige fullmakter må håndtere 
og effektuere brudd rask og konsekvent.  

 

 Pelsdyr har en plass i næringskjeden siden de fôres med avfall fra fiskeindustri og fjørfe-/kjøtt 

slakterier, avfall som ellers ikke har noen naturlige avtakere og som det er kostbart å destruere.  
 

 Pelsdyrhold basert på høy kompetanse og svært god dyrevelferd kan gi kvalitetsprodukter i skinn 

og pels, som igjen kan gi en god inntjening.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Unni Svagård                                 Helge Nymoen 

Fung. landbruksdirektør 

Fylkesmannen i Vest-Agder 

                               Landbruksdirektør 

                               Fylkesmannen i Telemark 
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