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Side 1  

Møte om: Pelsdyrutvalget 

Saksnr.: 13/1380 

Til stede: Anne Karin Hamre (leder), Hadle Nevøy, Kathrine Ryeng, Camilla 
Kielland, Torstein Steine, Steen Henrik Møller, Marianne Olssøn, 
Sveinung Eikeland, Guri Tveito (på video) 
 

Dato: 05.03.2014: kl. 09:00 – 17.30 
 

Møteleder: Anne Karin Hamre 

Referent: Sekretariatet 

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

 
 

MØTE 3 – PELSDYRUTVALGET 

 
1. Velkommen  v/Hamre 

Utvalgsleder ønsket velkommen og gjennomgikk plan for dagen.  
 

2. Dialogmøte med Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen og NOAH 
Organisasjonene møtte ved: 

− Marianne Kulø og Anine Dedekam Moldskred (Dyrevernalliansen) 
− Aud Vogt Johansen og Per Arne Tøllefsen (Dyrebeskyttelsen) 
− Siri Martinsen  (NOAH) 

 
Organisasjonene holdt innledningsvis hver sin presentasjon (skriftlige 
presentasjoner vedlagt). Det ble deretter gitt anledning til oppklarende spørsmål og 
kommentarer. 
 
Organisasjonene la bl.a. vekt på: 
Dyrevernalliansen: 

− Pelsdyrnæringen ville ikke blitt etablert som næring i dag, med dagens 
kunnskap om etologi og dyrevelferd 

− Næringshensyn veier i dag tyngst, fremfor dyrevelferd 
− Sertifiseringsordningen (FarmSert) ligger på et minimumsnivå ut fra dagens 

regelverk 
− Vi vet for lite om omstillingsmuligheter i dag, det er nødvendig med en nasjonal 

kartlegging av hva pelsdyroppdretterne kan gå over til som inntektsgivende 
arbeid 
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Dyrebeskyttelsen: 

− Forskning viser at gruppeoppstalling gir redusert dyrevelferd. Ulike grenser i 
Norge og andre land, næringen vil alltid legge seg på det økonomisk mest 
lønnsomme 

− Fokuserte på problemene med lynne hos mink og for store og tunge rever, 
næringen tar ikke dette på alvor 

− Utviklingen av dyrevelferd i næringa har gått i feil retning siden St.mld. nr 12 
(2002/2003), bl.a. som følge av større besetninger og vektøkning hos dyra 

− Oppdaterte tall for fosforutskillelse og innskjerping av arealkrav kan medføre at 
minkoppdrettere på Jæren legger beslag på 1/8 av tilgjengelig spredeareal på 
Jæren 

 
NOAH: 

− Kritikken mot hold av dyr i bur for å få pels er kjernen i debatten 
− Oppdraget fra LMD i forbindelse med ny forskrift om hold av pelsdyr ga føringer 

om fortsatt økonomisk lønnsomhet. Dermed ble ikke dyrevelferden ivaretatt 
− Sertifiseringsordningen (FarmSert) er kun en stadfesting av forskriften 
− Økt tilsyn på grunn av politisk debatt og avsløringer gir ikke bedre velferd 
− Ta hensyn til forskning som viser dyrenes naturlige atferd, ikke bare forskning 

på dyr i bur 
− Ulemper ved lang omstillingstid. Bedre med kort omstillingstid og høyere 

kompensasjon  
 
 

3. Dialogmøte med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Norges Pelsdyralslag 
 
Organisasjonene møtte ved: 

− Bertran Trane Skadsem, Knut Berg og Guri Wormdahl  (Norges 
Pelsdyralslag) 

− Nils Bjørke og Amund Johnsrud (Norges Bondelag) 
− Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) 

Organisasjonene holdt innledningsvis hver sin presentasjon (vedlagt). Det ble 
deretter satt av tid til oppklarende spørsmål og kommentarer. 
 
Organisasjonene la bl.a. vekt på: 
 
Norges Pelsdyralslag: 

− Eksporterer 100% av skinnene, noe tilbake som ferdige plagg 
− Norge er et foregangsland på forskning innen dyrevelferd, management i 

farmen, omsetning av skinn 
− I praksis har dyrene blitt mer tillitsfulle, bedre lynne. Undersøkelsene fra 2004 

og 2011 ikke sammenliknbare. Forskjell mellom besetninger viser rom for 
forbedringer 
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− Sertifiseringsordningen (FarmSert) – kvalitetssystem basert på kravene i 
forskriften med tilleggselementer, bla veterinærbesøk  

− Bærekraftig næring – næringen strengt regulert, eksportsuksess, verdiskaping i 
distriktene, tar dyrevelferd på alvor  

− Må ha forutsigbare rammevilkår 
− Mattilsynet er viktige, legitimerer pelsdyrnæringas produksjon 

 
Norges Bondelag: 

− Pelsdyrhold viktig del av norsk landbruk, distriktsprofilen er viktig og med på å 
øke næringas legitimitet. På bruk med flere ulike driftsformer kan pelsdyr-
produksjonen være en forutsetning for opprettholdelse av samlet drift, snarere 
enn at annen produksjon kan utvides hvis pelsdyrproduksjonen opphører.   

− Eneste landbruksnæring med reell eksportmulighet og -potensiale 
− Dyrevelferd viktig uavhengig av art / produksjon – for dyret, bonden og 

forbruker 
− Viktig med avklaring om næringens framtid med tanke på satsing / 

rekruttering 
− Avvikling blir dyrt dersom investeringsutgifter og tapt inntekt skal erstattes 

 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 

− NBS har jobbet mye med dyrevelferd og etikk. Skiller ikke hvilket dyrehold det 
gjelder, skal gjelde alle dyrehold i Norge 

− Pelsdyr viktig del av landbruket i Norge 
− NBS jobber for å beholde fraktstøtten  
− NBS er mot avvikling. Avklaring er viktig 

 
 
 

4. Oppsummering  
 
Utvalget oppsummerte dagens møte 

 
 


