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Utarbeidelse av dyrevelferdsprogram for hold av oppdrettsmink mv
I forbindelse med behandling av Meld. St. 8 (2016-2017) Pelsdyrnæringen ba Stortinget
regjeringen om å
"utforme et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men åpner for
gruppehold av mink på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge
krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer."
Landbruks- og matdepartementet inviterer næringen ved Norges Bondelag i samråd med
Norges Pelsdyralslag og Norges Bonde- og Småbrukarlag til å utarbeide et
dyrevelferdsprogram for mink som kan godkjennes av myndighetene. I samarbeid med
Mattilsynet vil departementet parallelt utarbeide de nødvendige forskriftsbestemmelser.
I tråd med Stortingets vedtak og merknader fra et komitéflertall i Innst. 151 S (2016-2017)
side 15 må dyrevelferdsprogrammet medføre strengere krav til dyrevelferd enn det som følger
av de kravene som er fastsatt i pelsdyrforskriften. Dette må også gjelde etter at
innstrammingene som er varslet i stortingsmeldingen er gjennomført. Departementet legger til
grunn at kravene både skal gjelde dyrevelferd generelt og forhold som reduserer risikoen for
skader spesielt. For å kunne dokumentere effekten av tiltakene, må det utvikles kvantitative
indikatorer.
Et komitéflertall har bedt regjeringen ha dialog med næringen for å bli enige om hvor
terskelen for avliving bør gå, og bidra til at denne terskelen blir praktisert likt i alle
besetninger. Denne anmodningen retter seg ikke nødvendigvis bare mot hold av mink, men
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næringen bes vurdere om dette er et element som bør inntas i forslaget til
dyrevelferdsprogram.
Departementet legger til grunn at dyrevelferdsprogrammet skal omfatte en kontrollordning,
for eksempel gjennomført av en uavhengig tredjepart, og som kommer i tillegg til den kontroll
Mattilsynet skal ha ansvar for og som er omtalt i Innst. 151 S (2016-2017) side 15. Det må
følge av forslaget at det i tilknytning til den private kontrollen med dyrevelferdsprogrammet
er beskrevet sanksjoner relatert til muligheten for å benytte unntaket fra forbud mot
gruppehold, og en ordning som gjør at uavhengig kontrollør må melde eventuelle brudd på
programmet til Mattilsynet.
Programmet må beskrive hva som representerer avvik, også med hensyn til skadefrekvens, og
hva som etter programmet vil være et tillatt antall avvik pr år eller en annen egnet periode.
Det er viktig at programmet innebærer et klart insentiv til å forbedre seg for dyreholdere som
bryter krav etter programmet eller forskrift om hold av pelsdyr, og til å redusere skader som
oppstår dersom unntaket fra forbud mot gruppehold benyttes.
Dyr som er skadet kan bli fjernet av dyreholder, og antall skader kan dermed være vanskelig å
registrere. Næringen bør vurdere i hvilken grad det er nødvendig å føre kontroll med antall
dyr som blir skadet, og hvordan dette kan gjøres. I denne sammenheng kan det vurderes om
det etter programmet bør være plikt til å registrere og sende inn oversikt over antall dyr i hvert
enkelt bur på ulike tidspunkt, samt til å dokumentere hvorfor dyr eventuelt er fjernet.
Departementet har ikke tatt stilling til om dette er et nødvendig element for å kunne
godkjenne programmet.
Næringsorganisasjonene som nå inviteres til å utarbeide dyrevelferdsprogram må selv ta
stilling til spørsmålet om å inkludere andre organisasjoner i arbeidet. Dyrevernalliansen har
overfor departementet vist interesse for å delta, selv om det på dette tidspunktet ikke var kjent
hvordan arbeidet skulle foregå. Departementet mener det vil være en styrke for arbeidet om
det innhentes innspill fra for eksempel Dyrevernalliansen og Den norske veterinærforening.
Departementet vil offentliggjøre denne henvendelsen, slik at eksterne miljøer kan gi innspill
til både næringen og departementet om innretningen av et slikt program.
Komitéflertallet har bedt om at det ikke brukes unødvendig lang tid på å utvikle modellen, og
det er et ønske fra departementet at regelverket og dyrevelferdsprogrammet kommer raskt på
plass. Departementet legger også til grunn at næringsorganisasjonene som nå inviteres, er
forberedt på denne oppgaven, og vi ber derfor om at forslag oversendes departementet innen
1. mai 2017.
Departementet vil i tråd med Stortingets vedtak ta stilling til om forslaget vil kunne bidra til å
oppnå Stortingets intensjon i Innst.151 S (2016-2017). For at arbeidet skal ha god fremdrift
vil departementet om nødvendig og i den grad det er mulig bidra til avklaringer undervegs i
arbeidet. Behov for slike avklaringer må i så fall forelegges departementet skriftlig.
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