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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. 

MOTESKOLEN AS er en fagskole godkjent av NOKUT og Statens lånekasse for utdanning. 

Moteskolen AS ble startet høsten 1990. I 24 år har vi utdannet unge kreative klesdesignere, 
innkjøpere og produktutviklere til skandinavisk tekstilindustri. Vårt fokus er at studentene skal 
være godt rustet til arbeidsmarkedet etter å ha lært tekstilbransjens arbeidsmetoder på ESMOD 
OSLO. Vi bruker tradisjonelle arbeidsmetoder og lærebøker fra ESMOD Internasjonal, samtidig 
som vi også underviser i dagens moderne teknikker fra tekstilbransjen. 

Pels er et vakkert naturmateriale, og et av de aller eldste materialene mennesket har kledd seg i. 
I tillegg til at produktet har svært gode varmeegenskaper har det lang levetid og er biologisk 
nedbrytbart. Dette gjør det til et miljøvennlig produkt sammenlignet med ikke-nedbrytbare 
oljebaserte produkter som polyester og fleece. Pels har historisk sett vært en viktig handelsvare 
for Norge. Selv i dagens moderne marked er norsk pels ettertraktet for sin høye kvalitet. Denne 
kvaliteten oppnås ikke uten god velferd for pelsdyrene. 

Pelsdesign er høyt etterspurt, og i de senere årene har pels forsterket stillingen på catwalkene 
og gatene i New York, London, Paris, Milano og Berlin. Pels har blitt et sterkere og sterkere 
element i vintermoten og stadig flere designere har med pels i sine kolleksjoner. 

I dag eksporteres det meste av norsk pels til utlandet, noe som bidrar til gode eksportinntekter. 
Med inspirasjon fra samarbeidet mellom dansk pelsdyrnæring og dansk moteindustri, ser vi 
store muligheter for at også den norske motebransjen kan ta en større del i verdiskapingen. 

Vårt naboland Danmark har en stor pelsnæring og et stort miljø for pelsdesign. Auksjonshuset 
Kopenhagen Fur formidler både danske og utenlandske skinn, og omsetter nærmere 30 
millioner minkskinn i året. Danmark har rundt 1500 minkgårder, og den danske 
pelsproduksjonen er et svært viktig bidrag til danske eksportinntekter. Dette har skapt gode 
samarbeidsmuligheter mellom den danske pelsnæringen og den danske motebransjen.  

Med inspirasjon fra samarbeidet mellom dansk pelsdyrnæring og moteindustri, er det store 
muligheter for den norske motebransjen til å ta større del verdiskapingen. Vår styrke som en av 
verdens beste og mest bærekraftige pelsprodusenter gir en muligheter for norske designere. 

Esmod samarbeider i dag med Pelsinform for å gi unge norske designere mulighet til å bli bedre 
kjent med pels som material. En bærekraftig pelsdyrnæring i Norge vil ikke bare være viktig for 
å opprettholde og styrke den internasjonale pelsnæringens arbeid med dyrevelferd, det vil også 
gi stort potensial for norske designere til å tre ut på den internasjonale motebransjen. 
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Pelsproduksjonen i Norden vektlegger dyrevelferd i høyere grad enn andre land. Dette gir utslag 
på kvaliteten på pelsen og prisene. Norsk pels ligger gjennomgående i de øverste 
priskategoriene på skinnauksjonene i Helsinki og København. De internasjonale motehusene 
etterspør også skinn fra sertifiserte gårder, der man vet at arbeidet med god dyrevelferd 
vektlegges. Her er sporbarhet et viktig stikkord. Motehusene har selv vært på mange gårder og 
inspisert forholdene. De ønsker en garanti fra produsentene om at gårdene drives godt. Dette gir 
også produsenter fra andre land noe å strekke seg etter, og vi vet at kinesiske produsenter lærer 
av utviklingen her i Norden. 

Pelsdyrutvalget konkluderer til fordel for en bærekraftig pelsdyrnæring i Norge. Vi mener dette 
er riktig. 

Selv om det alltid vil være årlige fluktueringer, kommer ikke etterspørselen etter pels til å falle 
bort. Generelt har trenden etter år 2000 vært sterk vekst i etterspørselen. Da mener vi det er 
riktig at land som Norge, Sverige, Danmark og Finland leder an. 
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