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FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING:
Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter høringens alternativ 1 «Fortsatt drift med bærekraftig
utvikling».
Pelsdyrnæringen representerer en betydelig sysselsetting og verdiskaping i enkelte
distriktskommuner, og er derfor et viktig bidrag for å opprettholde bosetting og landbruk i
disse områdene.
Samtidig må regelverket for dyrevelferden styrkes ytterligere, og Mattilsynet må kunne nekte
pelsdyrholdere som ikke følger regelverket å fortsette i næringa.
Forskrift om hold av pelsdyr gir et godt grunnlag for dyrevelferdsmessig forsvarlig drift. Det er
også viktig at pelsdyrnæringa selv følger opp drifta bl.a. gjennom sertifiseringskrav og
videreutvikling av bransjestandarder. Næringa er ikke tjent med at useriøse aktører får bli
med videre, og man må utarbeide og bruke systemer for å forhindre at det er mulig.

Fylkesutvalget 2011-2015 har behandlet saken i møte 28.04.2015 sak 125/15
Protokoll
Følgende forslag ble fremmet:
Forslag fremmet av Randi Reese (SV):
Fylkesutvalget støtter mindretallet i utvalget som har gjennomgått pelsdyrnæringen,
jfr NOU 2014 «Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?»
og mener det er riktig å gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.
Votering
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Randi Reese (SV) sitt forslag, ble innstillingen
vedtatt mot 1 stemme (SV).
Vedtak
Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter høringens alternativ 1 «Fortsatt drift med bærekraftig
utvikling».
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Pelsdyrnæringen representerer en betydelig sysselsetting og verdiskaping i enkelte
distriktskommuner, og er derfor et viktig bidrag for å opprettholde bosetting og landbruk i
disse områdene.
Samtidig må regelverket for dyrevelferden styrkes ytterligere, og Mattilsynet må kunne nekte
pelsdyrholdere som ikke følger regelverket å fortsette i næringa.
Forskrift om hold av pelsdyr gir et godt grunnlag for dyrevelferdsmessig forsvarlig drift. Det er
også viktig at pelsdyrnæringa selv følger opp drifta bl.a. gjennom sertifiseringskrav og
videreutvikling av bransjestandarder. Næringa er ikke tjent med at useriøse aktører får bli
med videre, og man må utarbeide og bruke systemer for å forhindre at det er mulig.
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