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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - NORSK 
PELSDYRHOLD - BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT 
AVVIKLING?  
 

Utvalg for teknisk drift og plansaker behandlet i møte 04.05.2015 sak 34/15. 
 
Fra behandlingen: 

 
Jord og skogbruksansvarlig Ola Langedal orienterte innledningsvis. 

 
Hege Eriksen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

Vestre Toten kommune støtter en bærekraftig utvikling av norsk 
pelsdyrnæring. Pelsdyrnæringen er et bidrag til opprettholdelse av 
arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Det forutsettes at norsk regelverk for 

dyrevelferd etterleves, og at offentlige kontrollorganer har fokus på dette. 
 

Ved votering stemte 6 for Eriksens forslag. 
4 stemte i mot, og tilkjennega holdning for styrt avvikling av norsk pelsdyrhold. 
 

 
Følgende vedtak ble fattet: 

 

Vestre Toten kommune støtter en bærekraftig utvikling av norsk 
pelsdyrnæring. Pelsdyrnæringen er et bidrag til opprettholdelse av 

arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Det forutsettes at norsk regelverk for 
dyrevelferd etterleves, og at offentlige kontrollorganer har fokus på dette. 

 
 
 

Med hilsen 
 

 
 

Hilde Loftesnes Nylén 

møtesekretær 
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HØRING - NORSK PELSDYRHOLD - BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT 
AVVIKLING?  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen. 
 

 
 

Trykte vedlegg:  

Vedlegg 1: NoU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt 
avvikling? Kapittel 2, Sammendrag og anbefalinger 

 
Fakta: 

Kort sammendrag fra NoU 2014:15: 
 
Regjeringen Stoltenberg oppnevnte 4. oktober 2013 et offentlig utvalg som skulle 

gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget skulle bl.a. beskrive og sammenstille 
internasjonale utviklingstrekk og rammevilkår for pelsdyrnæringen, drøfte og vurdere 

etiske spørsmål rundt pelsdyrhold og utrede ulike problemstillinger knyttet til to 
hovedalternativer for pelsdyrnæringens framtid i Norge: 

1. Bærekraftig utvikling 

2. Styrt avvikling 
 

Pelsdyrholdet i Norge startet startet i 1905 med hold av rev. Minkholdet startet i 1927 
med import av amerikansk mink. I 2014 var det 277 bruk med pelsdyr i Norge, enten 
mink eller rev eller begge deler. Det har vært en økning i besetningsstørrelse, og i 

løpet av de siste 10 årene er dyretallet pr enhet nesten tredoblet for mink og og 
nesten doblet for rev. Av verdensproduksjonen for reveskinn på ca 7,3 millioner, 

bidro Norge med ca 3% i 2013. For mink er verdensproduksjonen anslått til ca 76,2 
millioner skinn i 2013. Her er Norges andel ca 1%.  
 

Nettoverdien av den norske pelsskinnproduksjonen har etter år 2000 ligget på 
mellom 200 og 300 millioner kroner årlig. Oppland er det tredje største fylket i landet 

med hensyn til verdiskapning fra pelsdyrnæringen samlet. Total verdiskapning i 
Oppland i 2013 er beregnet til NOK ca 20,5 mill. 
Økonomien varierer med skinnprisene og pelsdyrnæringen er en eksportnæring i et 

internasjonalt marked. Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår 
en lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig næring.  

 
Norsk Pelsdyravlslag mener de fremste konkurransefortrinnene for norske 
pelsdyrnæring er: 

Godt avlsmateriale, god tilgang på fôr, gunstig klima for pelsproduksjon, god og 
dokumentert dyrevelferd og god kompetanse blant oppdrettere. 



 
Pelsdyrnæringen omfattes av regelverk om dyrehelse og dyrevelferd på linje med 
annet husdyrhold, og av enkelte tilskuddsordninger. 

 
En utbredt begrunnelse for motstand mot pelsdyrhold er hensynet til dyrevelferden 

og kan konkretiseres i to forhold: 
1. Er dyrevelferden i næringen god nok, d.v.s. om dyreholdet oppfyller kravene i 

dyrevelferdsloven, eller om dyrevelferden uavhengig av dette er så god som 

den bør være? 
2. Er formålet med næringen, d.v.s. betydningen av produksjon av pels, 

akseptabelt nok til å holde disse dyrene i bur? 
 
Med dette som utgangspunkt og med utredningen som grunnlag, er utvalget sin 

anbefaling slik: 
 

5 medlemmer er for en bærekraftig utvikling av næringen. Dagens 
velferdsutfordringer er overkommelige og velferden for pelsdyr vil være ivaretatt 
dersom regelverket etterleves 

 
3 medlemmer er for en styrt avvikling. Det vises til de dyrevelferdsmessige 

utfordringer for norsk pelsdyrhold. I tråd med dyrevelferdslovens forsiktighetsprinsipp 
mener mindretallet at usikkerheten om dyrevelferden er for stor.  
 

1 medlem ønsker ikke å gi noen konkret anbefaling om avvikling eller videreføring. 
 
 
Fakta Vestre Toten: 

Pr inngangen til 2015 er det 5 pelsdyroppdrettere i Vestre Toten Kommune. Det er 

registrert ca 3.400 minktisper og 350 revetisper. Om en bruker gjennomsnittstall for 
hele landet og beregner økonomisk omfang av produksjonen i Vestre Toten, vil total 
verdiskapning være NOK ca 3,3 mill. 4 av 5 oppdrettere har pelsdyr som 

hovednæring. 
 

 
 
 

 
Bjørn Fauchald  

rådmann Liv Rigmor Sølland 
 plansjef 
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