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Norge har gode naturgitte forutsetninger for produksjon av pelsskinn. 
Vi har gode klima- og lysforhold, og i tillegg har vi god tilgang på fôr, ikke 
minst fra fiskeindustrien. Pelsdyroppdrett er en viktig distriktsnæring og 
gir kjærkomne arbeidsplasser, spesielt i næringssvake strøk.

I dag er det nær 300 pelsdyrgårder i Norge, fordelt på alle fylker bortsett 
fra Oslo, Akershus og Finnmark. Tyngdepunktet for minkproduksjon er 
i Rogaland, mens Sør-Trøndelag er det viktigste fylket når det gjelder rev. 
Pelsdyrhold egner seg både som hovednæring og som tilleggsnæring for 
å styrke næringsgrunnlaget på gården.   

I 2011 eksporterte norske pelsdyrbønder skinn for 350 millioner kroner.

Dette er pelsdyrnæringen



Nordland og Troms
4 oppdrettere

Trøndelag
69 oppdrettere

Fjordane
38 oppdrettere

Fjellregionen
28 oppdrettere

Valdres og Hallingdal
20 oppdrettere

Rogaland og Hordaland
59 oppdrettere

Sør 
20 oppdrettere

Øst
28 oppdrettere



Minkproduksjonen i Norge er økende, med flere nye gårder under 
etablering. Unge bønder investerer i pelsdyrproduksjon for å skape sin 
egen arbeidsplass. De ser at pelsdyroppdrett er en lønnsom næring, som 
kan sikre økonomien på bruket, ofte i kombinasjon med annen landbruks-
produksjon. I løpet av 2011 og 2012 er det kommet mellom 15 og 20 
pelsdyroppdrettere her i landet. 

En fremtid 
for unge bønder





Pelsdyroppdrett egner seg godt som tilleggsnæring til annen primær-
produksjon, og mange steder er den med på å sikre bosetting i nærings-
svake strøk. Pelsdyrholdet gir familien et ekstra ben å stå på, og gir 
sysselsetting og eksportinntekter til mange bygdesamfunn. 

Gjennom jordbruksavtalen stimuleres produksjonen i distriktene. 
Om lag 20 millioner kroner i året i frakttilskudd sikrer god utnyttelse 
av norske biprodukter fra fiskeri- og slakterinæringen, samtidig som 
fôrprisen blir utjevnet mellom oppdrettere uansett hvor lang avstand 
fôret må transporteres.  

En viktig distriktsnæring  





Norden er størst i verden på pelsproduksjon. Årlig produseres det vel 
18 millioner minkskinn og to millioner reveskinn. I Norge ligger produk-
sjonen på om lag 600 000 minkskinn og 160 000 reveskinn årlig. 
Danmark er verdens største produsent av minkskinn (ca. 15 millioner), 
mens Finland er største produsent av rev (ca. 2 millioner). 

Om lag tre prosent av den globale produksjonen av reveskinn og én 
prosent av den globale minkproduksjonen, skjer i Norge.

Norden størst i verden

Verdensproduksjon av mink og rev
Totalt 53,3 mill. minkskinn og 3,9 mill. reveskinn



5,1 mill. mink (10%)
Nord
Amerika

13,5 mill. mink (25%)Vest-Europa

18,5 mill. mink (35%)
2,2 mill. rev (55%)

Norden

13,5 mill. mink (25%)
1,5 mill. rev (39%)

Kina

2,6 mill. mink (5%)
0,2 mill. rev (5%)

Russland og
Øst-Europa

Rev Mink



Pelsdyrfôrindustrien er en del av norsk næringsmiddelindustri. Seks 
bedrifter rundt i landet foredler norske råvarer til næringsrikt pelsdyrfôr. 
Disse ligger i Sør-Trøndelag (Trondheim og Oppdal), Hedmark (Hamar), 
Rogaland (Hå), Østfold (Fredrikstad) og Oppland (Vestre Slidre). Virk-
somhetene omsetter samlet for om lag 125 mill. kr pr. år, og gir viktige 
industriarbeidsplasser lokalt.  

Næringsmiddelindustri 
gir verdiskaping 





Pelsdyroppdrett er en bærekraftig husdyrproduksjon basert på fornybare 
ressurser.

Pelsdyrnæringen er en nyttig renovatør. Årlig utnyttes nesten 50 000 
tonn restavfall fra fisk-, fjørfe- og kjøttproduksjon til fullverdig fôr for rev 
og mink. 

Naturlig pels har lang holdbarhet og er naturlig nedbrytbart. Brukt 
pels kan gjerne gjenbrukes i nye plagg. Produksjon av pelsplagg krever 
mindre forbruk av ikke-fornybar energi, gir mindre drivhusgasser og 
mindre avfall enn syntetiske plagg.    

Et miljøvennlig produkt





Norske pelsdyrbønder jobber hver dag for å sikre en best mulig dyre-  
velferd. I tillegg til et bredt faglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
med veterinærer og forskere, har vi også en egen rådgivertjeneste som 
bistår og hjelper med faglige spørsmål. 

Vi har også eget laboratorium hvor fôr blir testet, og hvor blodprøver blir 
analysert for å sikre besetningene best mulig helse.

Lav skadefrekvens i pelsdyrgårdene er et resultat av det gode arbeidet 
som daglig gjøres i norske pelsdyrgårder.

Dyrevelferd 





Ny forskrift for hold av pelsdyr ble iverksatt fra 1. mai 2011, og dette er 
det bærende regelverk for pelsdyroppdrett. Forskriften er basert på nyere 
forskningsresultater om dyrenes behov og deres velferd. 

Norsk regelverk ligger på et vesentlig høyere nivå enn Europarådets 
standarder for pelsdyrhold, som er implementert i de fleste andre euro-
peiske land. Derfor er det mange land som velger å se til Norge når de 
skal utarbeide nytt regelverk og rutiner for sitt dyrehold.

Forskriften regulerer blant annet: 
• Oppholdsenhetens utforming og størrelse, relatert til dyrenes behov  
 for trygghet, bevegelse og naturlig adferd
• Miljøberikelser som blant annet liggehylle, aktivitetsobjekt og halm
• Tilsyn og stell
• Avlsarbeid med sikte på økt tillitsfullhet og sunne, friske dyr
• Kompetansekrav 

Forskrifter





Vi holder årlig kurs og møter for å sikre faglig oppdatering av produsentene. 
Oppfølgingen bygger kompetanse, gir ny innsikt og kunnskap, og virker 
motiverende og samlende. I tillegg arbeider vi tett med forskningsmiljøer 
både her i Norge og i utlandet.

Kompetansebygging 





Mattilsynet har det overordnede faglige tilsynet med pelsdyrgårder. Tilsyn 
med dyrevelferd er et prioritert område for Mattilsynet.

I 2011 foretok Mattilsynet tilsyn ved 216 gårder, hvorav 161 var uanmeldte 
besøk.

I årsrapporten for 2011 konstaterer Mattilsynet at det generelle inntrykket 
er at pelsdyrnæringen i stor grad har tatt grep og fulgt opp problem-
områder.

Tilsyn  



• Næringen har etablert sin egen sertifiseringsordning, FarmSert.    
 Ordningen er obligatorisk for medlemmer av Norges Pelsdyralslag fra  
 2012. Hensikten er å sikre god dyrevelferd og sikre at kvaliteten på   
 husdyrholdet og oppfølgingen er så god som overhodet mulig 
• En sertifisert pelsdyrgård skal være en veldrevet gård der forskrifter 
 og bransjekrav etterleves, der det drives aktiv kvalitetssikring, og der 
 dyrevelferdstanken går igjen i daglige rutiner og gjøremål 
• Kravstandarden for FarmSert er basert på “forskrift om hold av pelsdyr”, 
 i tillegg til egne bransjekrav ut over hva forskriften krever 
• Uavhengige kvalitetsrevisorer tilsluttet “Matmerk” følger aktivt opp  
 ordningen ved inspisering av pelsdyrgårdene
• Sanksjoner, i form av eksklusjon eller av økonomisk karakter, 
 blir iverksatt ved mangel på etterlevelse av sertifiseringsordningen

Sertifisering

Sertifi sering nr 45

Nora Nordmann

S E R T I F I K A T

Styreleder Administrerende direktør
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kravene til sertifi sering etter 

Kravstandard for pelsdyroppdrett, versjon II.

Gjelder 1.gangs sertifi sering
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• Alle pelsdyrgårder har minimum tre årlige veterinærtilsyn, utført av 
 100 selvstendige veterinærer. Veterinærene foretar kontroller og gir 
 veiledning om dyrehelse og dyrevelferd
• Eventuelle avvik følges opp av veterinær og Norges Pelsdyralslag. 
 Tilsynene viser svært lav grad av skade- og sykdomsfrekvens
• Rapport fra helsetjenesten 2011 viser at veterinærene gir
 pelsdyrgårdene god attest for dyrevelferd. Veterinærene mener at
 dyrevelferden er meget bra i over 90 % av pelsdyrgårdene, mens
 dyrevelferden betegnes som bra i de øvrige gårdene

Helsetjeneste





Kina, Russland, Korea og USA er de aller viktigste markedene for 
pelsprodukter. Svært mange av de ledende motehusene i verden har pels 
med i kolleksjonene, og dette bidrar til at pels selges over alt hvor klimaet 
tilsier det.

Pels omsettes på flere årlige auksjoner i Helsinki, København, Toronto 
og Seattle. Opptil 800 kunder på hver auksjon bidrar til god konkurranse 
om skinnene. 

Norske skinn, og spesielt norsk sølvrev, er i verdenstoppen. Norske 
pelsdyrbønder utmerker seg med svært god kvalitet på både mink- og 
reveskinn.

En norsk eksportsuksess





Blant motehus som har pels med i sine vinterkolleksjoner er Versace, 
Lagerfeld, Prada, Dior, Gucci, Lanvin og YSL – alle kjente merkenavn.

Pels er topp vintermote. Hatter, pelskrager og selvsagt hele plagg, som 
vester og jakker, er viktig i motebildet. I Norge er også tradisjonsrike 
plagg, som fjellanorakken og pelsluen, svært populære.

 

Mote og design
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