
 

 

 

 

Dyrevelferd 

 

Norges Pelsdyralslag arbeider, i likhet med andre deler av norsk husdyrhold, for å sikre en 

kontinuerlig utvikling av dyrevelferd i tråd med endringene i samfunnets krav, samt forventninger 

til moderne driftsformer og husdyrhold.  

De senere årene har pelsdyrnæringen vært igjennom en betydelig modernisering basert på nyere 

forskning. Det er etablert et solid og godt regelverk med dyrevelferdslov og forskrifter om hold av 

pelsdyr. Næringens egen handlingsplan for dyrevelferd har bidratt til utviklingen av en profesjonell 

næring som har dyrevelferd høyt på dagsorden. Pelsdyrbransjens egen sertifiseringsordning, 

FarmSert, og Helsetjenesten for pelsdyr, gir konkrete velferds- og helsemessige resultater. Norge er 

et foregangsland hva dyrevelferd innen pelsdyrhold angår. 

Tall fra helsetjenesten viser at veterinærene gir pelsdyrgårdene god attest for dyrevelferd. 

Rapportene viser gjennomgående en svært lav grad av skade- og sykdom hos dyrene. Veterinærene 

mener at dyrevelferden er meget bra i over 90 % av pelsdyrgårdene, mens dyrevelferden betegnes 

som bra i de øvrige gårdene. Mattilsynet har gjentatte ganger tatt til orde for at dyrevelferden 

beveger seg i riktig retning. 

Også internasjonalt ser vi at flere blir opptatt av god dyrevelferd. Noen motehus krever at 

pelsskinnene skal komme fra sertifiserte gårder, og at skinnene er sporbare med tanke på opphav. 

Det er med andre ord krav til at dyrenes velferd skal være godt ivaretatt. Med velstandsøkningen i 

fremvoksende markeder som Kina og Russland, er det liten grunn til å tro at den langsiktige 

etterspørselen for pels vil forsvinne. Avvikles pelsdyrnæringen i Norge, vil produksjonen flyttes til 

lavkostland med lavere krav til dyrevelferd og tilsyn med dyra.  

Norges Pelsdyralslag skal i neste årsmøteperiode fortsatt jobbe aktivt for å sikre en høy grad av 

dyrevelferd i næringen, nasjonalt og internasjonalt. 

Både bransjens egne- og europeiske tall, viser at de som har besøkt en pelsdyrgård har et mer 

positivt syn på næringen enn dem som ikke har tatt seg turen. Dette har inspirert, og stadig 

arrangeres det dager med åpne pelsdyrgårder nettopp for at folk skal få se dette husdyrholdet med 

egne øyne. Åpne gårder vil være en viktig satsning også i neste årsmøteperiode.  

I neste årsmøteperiode vil Norges Pelsdyrlag:  

 Fortsette arbeidet med å sikre dyrevelferden i alle deler av produksjonen.  

 Bidra til forskning, spesielt med tanke på hvordan næringen kan påvirke avl, 

sosialisering og oppstalling av dyrene.   

 Bidra aktivt inn i Welfur arbeidet, for å sikre høyere standard på dyrevelferd 

internasjonalt  

 Formidle kunnskap om pelsdyrhold og dyrevelferd blant annet gjennom å videreføre 

og utvikle ordningen med «Åpen pelsdyrgård». 


