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Referat 

Side 1  

Møte om: Pelsdyrutvalget 

Saksnr.: 13/1380 

Til stede: Anne Karin Hamre (leder), Hadle Nevøy, Camilla Kielland, Torstein 

Steine, Steen Henrik Møller, Marianne Olssøn, Sveinung Eikeland, Guri 

Tveito 

 

Dato: 29.04.2014 kl. 09:30 – 17.00 

 

Møteleder: Anne Karin Hamre 

Referent: Sekretariatet 

Sekretariat: Odd Anders Nilsen, Torild Jacobsen, Ragna Følling Elgjo og Ellen 

Langfoss 

 

 

 

MØTE 4 – PELSDYRUTVALGET 

 

1. Velkommen  v/Hamre 

Utvalgsleder ønsket velkommen og gjennomgikk plan for dagen.  

 

2. Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet 

Presentasjon ved Knut Morten Vangen, Statens naturoppsyn. 

 Handlingsplan mot amerikansk mink (DN-rapport 5-2011) 

 Målsettinger i handlingsplanen 

 Effekter på arter og økosystem 

 Roller og oppgaver 

 Fellefangst 

 Klarer ikke utrydde minken i hele landet, men i enkelte områder 

 Rømt farmrev som trussel mot fjellrev 

 Kommentarer/innspill 

 Utfordring – måle effekt av uttak av mink på sjøfuglbestanden 

 Ingen tall på rømming - antar stabil bestand  

 Varslingsplikt kan være én måte å fange opp rømning på  

 Har ingen tall på hvor stor bestanden er, om det er stadig rømming eller 

om bestanden er etter tidligere rømminger.  

 Merking (mikrochipping) av mink i farm kan være et hjelpemiddel for å 

kunne identifisere innfanget mink som rømte individer 

 Regulator på vill bestand er reproduksjon og tilgang på mat 



Side 2 

 

 Tillatelseskrav kan være relevant ved områder nær sjøfuglreservat eller 

områder der mink bekjempes 

 

3. Orienteringssaker 

 Info om henvendelse fra Pelsinform - kommentarer til mandatet samt invitasjon 

til pelsforretning.  

Besvart fra sekretariatet. Utvalget avventer beslutning om besøk i pelsforretning. 

 Spørsmål til Norges Pelsdyralslag og tilsendt svar 

Oppfølgingsspørsmål til NPA etter presentasjon for Pelsdyrutvalget 5.3.14. Svar 

fra NPA er sendt utvalgets medlemmer og legges på utvalgets hjemmeside. 

 

4. Drøfting av hovedalternativene for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; 

bærekraftig utvikling og styrt avvikling 

Gjennomgang av disposisjon for NOU 

Drøfting av ulike element under de forskjellige kapitlene. Sekretariatet jobber videre 

med tekst etter oppsatt plan. 

 

5. Oppsummering 

 Neste møte 15.5 

Fokus på dyrevelferd og etiske problemstillinger. Guri og Steen bidrar til 

planlegging av møtet. 

 

 


