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HØRINGSUTTALELSE - NOU 2014:15
PELSDYRHOLD - BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING?

Jeg representerer en kommune hvor landbruk og pelsdyrnæring er en viktig del av
næringsgrunnlaget. Denne næringen utgjør en viktig del av verdiskapingen, bosetting og
arbeidsplasser i Rendalen kommune. Så lenge næringen følger forskrifter og regler kan ikke
en slik næring raderes bort.

Pelsdyrnæringen mottar ikke produksjonstilskudd per dyr, slik som annet i landbruket, men er
tilgodesett med to typer tilskudd; avløser tilskudd og fraktutjevning. Alle deler av landbruket
har rett på refusjon av kostnader knyttet til avløsning, det gjelder også selvfølgelig
pelsdyrnæringen. Dette sikrer norske bønder rett på ferie, og er rettet mot alle bruk med
husdyr som krever daglig oppfølging. Det sikrer også en god dyrevelferd. Fraktutjevningen
utbetales i sin helhet til for-produsentene. Forutsetningene er at produsentene av for tilbyr lik
pris til alle kunder. Dette bidrar til positive trekk ved det norske samfunnet, som gjør at det er
mulig å bo og skape arbeidsplasser i hele landet. Da må man utjevne de geografiske
forskjellene.

Det er vel ingen andre land som har bedre kontrollsystemer når det gjelder pelsdyr. Og skal vi
i Norge forby pelsdyr, ja da fraskriver vi oss dyrevelferden for pelsdyr og overfører ansvaret
til produsenter i andre land, hvor velferden ikke kan måles med den vi har i Norge. Det
hender noen ganger at vi får oppslag om dyretragedier også innen annet dyrehold. Det kan
resultere i at noen får forbud mot å drive dyrehold, og det er sikkert riktig i slike
sammenhenger. Jeg har aldri hørt snakk om at hele næringen raderes og forbys av den grunn.

Jeg anmoder på det sterkeste om at pelsdyrnæringen skal fortsette på lik linje som annet
dyrehold i landbruksnæringen, og at Norge tar dyrevelferdsansvaret på alvor. Det er absolutt
ingen løsning å si nei til denne næringen så lenge det produseres pels andre steder. Men vi er,
og har mulighet til å bli, et bedre foregangsland innen denne næringen. Det er viljen det står
på.
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