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Høringssvar - endring av forskrift om hold av pelsdyr
Det vises til brev av 19. februar 2018 fra Landbruks- og matdepartementet vedlagt forslag til
reversering av den nylig reviderte forskriften om hold av pelsdyr.
Bakgrunnen for endringsforslaget er beslutningen om å gjennomføre en styrt avvikling av
næringen. Som vist til i høringsbrevet mener regjeringen at krav til forbedret dyrevelferd i
pelsdyrnæringen som følger av Meld. St. 8 (2016-2017) og Innst. 151 S (2016-2017), ikke
bør gjennomføres i avviklingsperioden. Endringen reverserer endringene som ble vedtatt 3.
november 2017, og innebærer at forskriften vil lyde slik den gjorde fram til 1. januar 2018.
Det vises til at de nye kravene vil øke kostnadene for både produsenter og for Mattilsynet, og
at avveiningen mellom kostnader og merarbeid på den ene siden, og gevinst for
dyrevelferden på den andre, blir en annen når næringen skal avvikles. Formålet med
avviklingsperioden er å gjøre det mulig for oppdretterne å tjene inn investeringene eller å
redusere det tapet som avviklingen vil føre til. Det vises til at nye kostnader vil gjøre dette
vanskeligere og at noen av de nye reglene er knyttet til valg av avlsdyr, og derfor uansett
ikke vil få effekt med en gang. Oppdretterne må uansett følge reglene slik de gjaldt fram til 1.
januar 2018, og Mattilsynet vil føre tilsyn med dette i avviklingsperioden.
Klima- og miljødepartementet støtter på generelt grunnlag at de nye kravene som innebærer
større kostnader for oppdretterne, reverseres. Dette er fornuftig ressursbruk ut fra at
pelsdyrnæringen skal avvikles. Klima- og miljødepartementets innspill til denne høringen
konsentrerer seg om påvirkningene på naturmangfold, som er vårt overordnete
ansvarsområde:
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Klima- og miljødepartementet viser til at avvikling av pelsdyrnæringen vil gjøre det lettere å
lykkes med å bekjempe rømt amerikansk mink, en svartelistet art som SNO og
Fylkesmannen bruker midler til å ta ut, sammen med midler over Viltfondet til uttak utenfor
verneområder. I tråd med Miljødirektoratets handlingsplan mot mink er det prioritert
bekjempelse av mink i særlig sårbare områder for bl.a. sjøfugl, siden mink tar mye egg og
fugleunger i hekketida, med lokalt store konsekvenser for bestandene. Klima- og
miljødepartementet har vært opptatt av å ytterligere redusere rømning av mink og rev fra
pelsdyrnæringen på grunn av høy risiko for naturmangfoldet. Derfor ble det i forskrift om
fremmede organismer under naturmangfoldloven fastsatt en varslings- og tiltaksplikt, som ble
gjort gjeldende fra 1. januar 2016:
§ 19.Tiltaks- og varslingsplikt
Dersom det oppstår skade eller fare for alvorlig skade på det biologiske mangfold som følge
av innførsel, hold, utsetting eller utilsiktet spredning av fremmede organismer, skal den
ansvarlige, med mindre tilsvarende tiltaks- og varslingsplikt følger av annet regelverk,
umiddelbart
a) iverksette egnede tiltak for å avverge eller begrense skade,
b) varsle Miljødirektoratet om det inntrufne, og
c) så langt det er mulig, gjenopprette den tidligere tilstanden for det biologiske mangfold ved
fjerning av de fremmede organismene eller andre egnede tiltak.
Klima- og miljødepartementet er opptatt av etterlevelsen av denne bestemmelsen, og mener
at forskriften om hold av pelsdyr på en egnet måte må vise til kravene som følger av
naturmangfoldloven og som er konkretisert i forskriften om fremmede organismer. Vi
forutsetter at Landbruks- og matdepartementet følger opp dette på egnet måte.
Det er ikke redegjort i høringen for hvilken betydning endringene av forskriften får for
inneslutningstiltak og for de rømningstiltak som pelsdyrnæringen selv har ønsket å inngå
samarbeid med landbruksmyndighetene om, for å redusere rømming av amerikansk mink.
Klima- og miljødepartementet mener at det bør gå fram av kravet i § 8 hvor ofte dyreholder
skal føre journal over dyrene i anlegget. Vi foreslår at det legges inn i bestemmelsen eller i
eventuelle merknader til bestemmelsen at dyreholder til enhver tid eller daglig skal ha
oversikt over alle dyr i anlegget. Et konkret krav vil gi bedre dokumentasjon over rømning for
å etterleve naturmangfoldloven. Videre mener departementet at forskriften bør inneholde et
krav om varsling ved rømning og vidererapportering av dette til miljømyndighetene.
Klima- og miljødepartementet vil understreke at det er viktig å føre tilsyn på pelsdyrgårder i
avviklingsperioden. Det må forventes at investeringer til vedlikehold av pelsdyrhus og
inngjerdinger vil reduseres fram mot avvikling, og at dette kan medføre at risikoen for
rømning kan øke. Vi viser til tilfeller av nedsnødde gjerder og pelsdyrhus som har falt
sammen på grunn av store snømengder.
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Som påpekt vil det være lettere å lykkes med å ta ut mink i enkelte områder når næringen
avvikles, da det ikke lenger vil være tilførsel av nylig rømte dyr, selv om rømning de senere
år er redusert. Det er uansett viktig å hindre enkelthendelser av rømning. Klima- og
miljødepartementet mener det i tilsynet på pelsdyrgårder i avviklingsperioden bør legges
særskilt vekt på etterlevelsen av §§ 8 og 10 (krav til anlegg for pelsdyr).
Når det gjelder farmrev, er det som vist til i NOUen om pelsdyrnæringen færre
rømningshendelser og rømte dyr enn for mink, men risikoen for negativ påvirkning for
naturmangfold er stor. Risikoen er særlig knyttet til at farmrev kan hybridisere med fjellrev
som i Norsk rødliste for arter 2015 er klassifisert som kritisk truet. Det er derfor svært viktig at
eventuelle rømninger oppdages og varsles til miljømyndighetene, for å sikre rask
iverksettelse av uttak for å forhindre miljøskade.
Klima- og miljødepartementet imøteser et samarbeid med Landbruks- og matdepartementet
om ovennevnte i det avsluttende arbeidet med forskriften.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Kjersti Narmo
seniorrådgiver
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