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PRODUKS JON AV PELS I KINA 

Ny dokumentasjon av forholdene i kinesisk pelsproduksjon 
Vedlagt folger film og rapport som dokumenterer forholdene p i  kinesiske pelsfarmer i 
perioden 200412005. Opptakene er gjort av kinesiske og sveitsiske journalister og 
dyrevernere. Det er forste gang filmopptak er gjort inne i kinesiske pelsfarmer. 
Opptakene er gjort pii flere forskjellige pelsfarmer i Kinas storste pelsdistrikt, Heibei- 
provinsen. 

Vi vedlegger ogsii kinesiske journalisters dokumentasjon fra landets storste pelsmarked, 
Shangcun Market i Heibei, publisert i avisen "The Beijing News". 

Landbruks- og matdepartementets lovforslag om katte- og hundepels 
Landbruks- og matdepartementet har nettopp lagt frem to alternative lovforslag' som 
innebaerer at import og omsetning av pels fra hund og katt fra 0sten fremdeles vil vaere 
lovlig i Norge, forutsatt at eksportoren avgir en egenerklaering som skal sikre at pelsen er 
produsert "dyrevernmessig forsvarlig". 

Dyrevernalliansen mener at lovutkastet fra Landbruks- og matdepartementet, slik det er 
presented, ikke vil vaere et egnet virkemiddel ti1 g hindre import av pelslskinn fra 
mishandlede dyr fra 0sten. Dette av flere grunner: 

Lovforslaget omfatter kun hund og katt, men den vedlagte dokumentasjonen viser 
at ogsii andre arter, som rev og mirhund, lider under uakseptable forhold p& 
kinesiske pelsfarmer. 

Landbruks- og matdepartementet, Herring av to alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter, 24. juni 
2005 htt~:liodin.dew.no/lmdlnorsWdokihoeringerlpaa hoering/04902i-080005/ram001-bu.html#rant1 
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Lovforslaget spesifiserer ikke hva som menes med "dyrevernmessig forsvarlige 
forhold". 

Lovforslaget vil medfGre betydelige kontrollproblemer, ettersom norske 
myndigheter ikke vil ha reelle muligheter ti1 i kontrollere at den kinesiske 
eksport~ren har avgitt en sannferdig erklaring, og heller ikke vil ha 
sanksjonsmuligheter overfor vedkommende dersom det viser seg at erklzringen 
var falsk. 

Prinsipielt vil et forbud mot import av pelslskinn fra katt, hund og andre 
pelsdyrarter fra 0sten ha sterrre internasjonal betydning enn en tillatelse med visse 
unntak. Flere andre land har allerede innfclrt et forbud mot import og omsetning av 
hunde- og kattepels fra (asten, b1.a. Danmark, Italia, Belgia og USA. EU utreder 
for Gyeblikket muligheten for et totalforbud mot import av katte- og hundepels. 

Norsk import av pels fra Kina 
Tall fra Statistisk sentralbyri viser at Norge i 2004 importerte over 90 tonn pels fra Kina, 
ti1 en verdi av over 12 millioner kroner. Importmengden har @kt med over 90% i lopet av 
de siste fem irene. Om denne pelsen bare er bearbeidet i Kina, eller ogsii produsert der, er 
uklart. Den store importen tyder imidlertid p i  at norske forbrukere kan bli tilbudt 
kinesisk pels (fra forskjellige dyrearter) uten i vzre klar over det. 

Dyrevernalliansen hiper at den vedlagte informasjonen vil vare av interesse i forbindelse 
med vurderingen av det nye lovforslaget, ikke minst tatt i betraktning den bestyrtelse som 
dokumentasjon av tilsvarende forhold tidligere har vakt i norsk opinion. 

Med vennlig hilsen 

juridisk ridgiver [ \  
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