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Høringsuttalelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha et pelsdyrhold med god dyrevelferd som en del av 
norsk landbruk og norsk verdiskaping. 
 
Regjeringas forslag om styrt avvikling av pelsdyrnæringen er i realiteten et næringsforbud. 
 
Pels er blant de største varegruppene for eksport fra landbruket. 
 
Pels er et miljøvennlig produkt sammenlignet med f.eks. fleece og andre syntetiske stoffer. 
F.eks. forårsaker ikke pels mikroplast i havet. 
 
Regjeringas avviklingsforslag kommer bare et år etter at pelsdyrnæringa fikk ja fra Stortinget 
til bærekraftig utvikling etter en grundig faglig og politisk prosess. 
 
Forslaget om avvikling setter mange i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Uvissheten i 
flere år er uholdbar. Etter Stortingsvedtaket tok mange opp lån og investerte for å oppfylle 
det nye regelverket. 
 
Ikke bare vil familier i landbruket miste sitt økonomiske grunnlag, men det rammer også alle 
fra fôr til foredling og salg. 
 
Det er ingen forhold knyttet til dyrevelferd som tilsier en annen vurdering av dette nå. 
Regjeringa kan ikke løpe fra sine tidligere standpunkt innen dyrevelferd. 
 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter dyrevelferd høyt og krever at innføringen av 
dyrevelferdsprogrammet går som planlagt. 
 
Mattilsynet må videreføre og utvikle det tette tilsynet med pelsdyrnæringa.  
 
Pelsdyrnæringa må videreutvikles på en bærekraftig måte, ikke avvikles! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Merete Furuberg 
Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
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E-post: merete@smabrukarlaget.no 

mailto:merete@smabrukarlaget.no


www.meretefuruberg.com 
 

http://www.meretefuruberg.com/


Høringsuttalelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Norsk Bonde. og Småbrukarlag vil ha et pelsdyrhold med god dyrevelferd som en del av 

norsk landbruk og norsk verdiskaping. 

Regjeringas forslag om styrt avvikling av pelsdyrnæringen er i realiteten et næringsforbud. 

Pels er blant de største varegruppene for eksport fra landbruket. 

Pels er et miljøvennlig produkt sammenlignet med f.eks. fleece og andre syntetiske stoffer. 

F.eks. forårsaker ikke pels mikroplast i havet. 

Regjeringas avviklingsforslag kommer bare et år etter at pelsdyrnæringa fikk ja fra Stortinget 

til bærekraftig utvikling etter en grundig faglig og politisk prosess. 

Forslaget om avvikling setter mange i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Uvissheten i 

flere år er uholdbar. Etter Stortingsvedtaket tok mange opp lån og investerte for å oppfylle 

det nye regelverket. 

Ikke bare vil familier i landbruket miste sitt økonomiske grunnlag, men det rammer også alle 

fra fôr til foredling og salg. 

Det er ingen forhold knyttet til dyrevelferd som tilsier en annen vurdering av dette nå. 

Regjeringa kan ikke løpe fra sine tidligere standpunkt innen dyrevelferd. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter dyrevelferd høyt og krever at innføringen av 

dyrevelferdsprogrammet går som planlagt 

Mattilsynet må videreføre og utvikle det tette tilsynet med pelsdyrnæringa.  

Pelsdyrnæringa må videreutvikles på en bærekraftig måte, ikke avvikles! 

 

Merete Furuberg 

Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

  


	Følgeskriv - Epost (617931)
	Høringsuttalelse - Endring av forskrift om hold av pelsdyr - N (617930)

