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Ja til bevaring av en bærekraftig pelsdyrnæring 4 

I Norge har man i dag rundt 250 pelsdyrfarmer, hvor hele 72 av disse er i Rogaland. Dette er 5 
altså fylket med flest pelsdyrfarmer i Norge. Pelsdyrnæringen er derfor en viktig næring for 6 
fylket, og innehar mange arbeidsplasser. Den sikrer arbeidsplasser på bygder og utenfor 7 
byene, da det ofte er der farmene er. Dette ser man også i Rogaland hvor det er mest sentrert i 8 
Jærkommunene. Å legge ned norsk pelsdyrindustri ville dermed vært katastrofalt for 9 
menneskene som jobber med det, men også for fylket, samt landet i sin helhet. 10 

Norge står for 1/5 av verdens revepels eksport og er en massiv markedsaktør på dette feltet. 11 
Det er viktig å ta vare på handel og god eksport, derfor spiller pels en viktig rolle for 12 
arbeidsplasser og internasjonal handel. 13 

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, har høyere etiske standard enn de fleste 14 
andre land, og kan være et forbilde for andre. Norges Pelsdyrslag har selv utarbeidet en 15 
handlingsplan for dyrevelferd som inneholder tiltak for å sikre dyrevelferden. Dersom norsk 16 
pelsdyrnæring ble lagt ned ville dette medført import av flere pelsprodukter fra andre land, 17 
som for eksempel Kina. Disse landene har lavere etiske standarder på sine pelsdyrfarmer. I 18 
Norge har man nemlig krav til dyrevelferd som i en viss grad følges opp. Dette er noe man 19 
ikke kan følge opp i andre land. 20 

Skal bønder i Norge ha et overskudd og fortsette å drive må vi subsidiere. De aller fleste 21 
vestlige land subsidierer landbruket og bruker det ikke bare for bøndene sin del, også for å 22 
konkurrere på like vilkår internasjonalt. Skal pelsdyrnæringen fortsette å holde liv i næringen 23 
må vi fortsette med subsidier. 24 

I Norge har man likevel sett noen tilfeller av pelsdyrfarmer med lav dyrevelferd. Dette slås 25 
ned på. Det er viktig å ha strenge kriterier til dyrevelferd og en godoppfølging av mattilsynet 26 
samt andre statlige instanser som krever innsyn. Dette må også utvides for å følge opp 27 
pelsdyrfarmer bedre, som følge har	man	startet	opp	et	prøveprosjekt	i	noen	av	landets	28 
fylker,	inkludert	Rogaland,	med	dyrepoliti.	Staten, og fylket skal passe på å ha tydelige 29 
strenge kriterier, samt et dyrepoliti som kan følge opp at disse kravene opprettholdes. 	30 

 31 

Rogaland Unge Høyre vil: 32 

● Tillate pelsdyrnæringen i Norge  33 
● Ha strenge dyrevelferdsmessige kriterier 34 
● Fortsette pilotprosjektet med dyrepoliti i Norge og utvide prosjektet til alle landets 35 

fylker 36 


