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BEDRE DYREVELFERD PÅ PELSDYRGÅRDER 
 
Pelsdyrutvalget jobbet frem mot to alternativer for fremtiden til norsk pelsdyrdrift. Enten en 

bærekraftig utvikling eller en styrt avvikling. Et flertall av medlemmene gikk inn for en bærekraftig 
utvikling av næringen. I dette ligger det at pelsdyrnæringen har en vei å gå for å sikre fortsatt god 

dyrevelferd, men at det ikke er tilstrekkelig med holdepunkter for å legge den ned. 

 

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med pelsdyrnæringen, og denne næringen er den som har 

flest både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Over 80% av alle pelsgårder blir kontrollert hvert år, 

blant resten av landbruket er tallene på rundt 10%. Mattilsynet skriver om undersøkelser av 

pelsdyrnæringen i årsrapporten for 2013: ”Generelt er det slik at de fleste dyreholderne som driver 

innen denne næringen i dag i stor grad oppfyller kravene i regelverket. Enkelte produsenter trekker 

imidlertid ned helhetsinntrykket, ved stadige og til dels alvorlige brudd på regelverket.” og videre 

”Det er enkelte produsenter som ikke gjør det [følger regelverket] og hvor vi stadig avdekker nye 

regelbrudd eller at avvik ikke blir lukket.” Unge Høyre tar avstand fra bøndene som ikke følger 

regelverket. Disse skal ikke ha mulighet til å drive med dyr. Samtidig viser tallene at de fleste som 

driver med pelsdyr er glade i dyra sine, og dyrene har god dyrevelferd. Løsningen på problemet er 

å stanse de useriøse bøndene, ikke forby hele næringen. 

 

Mange påstår at dyrene er ville, og ikke får utløp for sine instinkter i burene. Prosessen hvor 
dyrene tilpasses mennesket og det menneskeskapte miljøet gjennom generasjoner kalles 

domestisering. Atferder, atferdsbehov og instinkt blir ikke borte under domestiseringen, men 

styrken av behovene endres. (Se pelsdyrutregningen NOU 2014:15 s. 19-20.) Dersom man 

systematisk fører avl med tanke på å få tamme dyr, viser forskning (Trut, 1999) at sølvrev etter 10 
generasjoner vil være like rolige som ”vanlige husdyr”. 18 % av dyrene vil være direkte 

kontaktsøkende ved at de piper for å få menneskekontakt og snuser på hånden. Denne andelen vil 

bare øke gjennom generasjonene. Det er med andre ord slik at dyrene blir tamme og ikke har de 

samme behovene som ville dyr.  
 

Samtidig stiller Unge Høyre seg bak pelsdyrutvalgets konklusjon om at det bør innføres tiltak som 

gir dyrene enda bedre dyrevelferd. Eksempler på dette er utvikling av nye bur, elektronisk 

rapportering og systematisering av avl. 

 

I 2014 subsidierte staten pelsdyrnæringen med 28 millioner kroner. Dette er ikke tradisjonelle 

subsidier, men frakttilskudd og tilskudd for avløser i forbindelse med ferieavvikling. Frakttilskuddet 
fører til at prisen på fôret er det samme uansett hvor langt unna du bor fôrkjøkkenet. 

Frakttilskuddet er på 18 millioner kroner. Det er positivt at det er mulig å drive med dyrehold 

utenfor sentrale strøk, og Unge Høyre vil derfor opprettholde frakttilskuddet. Tilskuddet som gis i 

forbindelse med ferie – og fritidsordning er på ca 10 millioner, og er en refusjon av kostnader 
knyttet til lønn for avløser i ferier, slik at fagpersoner kan være avløsere på gården når pelsbonden 

har ferie. For å opprettholde dyrevelferden er det viktig at det finnes fagpersoner tilstede til enhver 

tid, derfor bør også denne refusjonsordningen opprettholdes. 

 
Unge Høyre vil: 

• Opprettholde frakttilskuddet og tilskuddet knyttet til ferie- og fritidsordningen 

• At bønder som tilsynsmyndigheter avdekker alvorlige brudd på regelverket hos, skal miste 

sin mulighet til hold av pelsdyr 
• Sette større krav til økt dyrevelferd og systematisert avlsarbeid 

• Øke forskningsgraden på alternative dyreholdsmetoder uten nettingbur 
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