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HØRING AV TO ALTERNATIVER

FOR REGULERING

AV SKINN FRA HUNDER OG KATTER

Vi viser til utsendt høringsnotat i angjeldende sak.
Det finnes ikke ervervsmessig husdyrhold for produksjon av hunde- eller katteskinn i Norge.
Norges Pelsdyralslag og Oslo Skinnauksjoner SL har i likhet med pelbransjens egen
organisasjon, Pelsinform, ingen omsetning av disse produktene.
Vi viser forøvrig til tidligere møte mellom leder i Pelsinform og Landbruksministeren om
denne saken, der pelsbransjen informerte om sine standpunkt og der det ble framlagt
informasjon om selvpålagt merking av artsopprinnelse for pelsskinnprodukter. Denne
merkingen er gjennomført i løpet av de siste to år både i Norge og i tilsvarende
bransjeorganisasjoner i Europa og Nord-Amerika. I den omtalte merking framgår det navn på
dyreart på latin og på nasjonalt språk (eventuelt på engelsk). Dette merkingsregimet er nå i
ferd med å få full gjennomslagskraft. Enkelte produksjonspraktiske forhold omkring
merkemateriell har vært eneste hindringer. Norsk og internasjonal pelsbransje har på alle
måter sluttet seg positivt til denne ordningen. Pelsbransjen og produsentorganisasjonene for
pelsskinn støtter fullt ut opp om en utelukkelse av bruk av katte- og hundeskinn til
pelsprodukter. Vi støtter også opp om og har selv i stor grad arbeidet for en stadig forbedring
av standard for dyrevelferd i husdyrholdet.
Norges Pelsdyralslag mener en innføring av ny lov er unødvendig sett i norsk sammenheng.
Det vil etter vår oppfatning være en fullgod ordning å innføre en forskrift om merking av
skinn tilsvarende den bransjen selv nå gjennomfører. En slik merking vil, som Departementet
selv påpeker, i praksis utelukke kommersiell omsetning av katte- og hundeskinn på det norske
markedet.
Dersom eventuell forskrift om merking av skinn skal gjennomføres, ber vi om at
bransjeorganisasjon og pelsdyrnæringa tas med på videre drøftinger for å ra tilrettelagt
ordningen på en praktisk gjennomførbar måte.
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