
 

 

 

Pelsdyrnæringen - en naturlig del av norsk landbruk  

I dag er det nær 300 pelsdyrgårder i Norge. I løpet av de fire siste årene er det kommet om lag 45 

nye pelsdyroppdrettere her i landet. De har investert om lag 100 millioner i pelsdyrproduksjonen. 

Det er ofte unge bønder som satser, og for mange er pelsdyrhold et viktig tilskudd ved 

generasjonsskifte og for å øke inntektsmulighetene på gårdene.  

Pelsdyrnæringen er en del av norsk landbruk. Som for annet husdyrhold krever pelsdyrhold 

tilstedeværende og ansvarsfulle bønder. Pelsdyroppdrett egner seg både som hoved- og attåtnæring, 

og om lag 70 prosent driver i tilknytning til annen jordbruksvirksomhet. Kombinasjonsbruk med 

sau eller melkekyr er vanlig, mens andre leier bort areal og melkekvoter for å spesialisere seg på 

pelsdyrhold. Pelsdyrholdet gir familien et ekstra ben å stå på, og gir sysselsetting og 

eksportinntekter til mange bygdesamfunn.  

Gjennom Jordbruksavtalen sikres blant annet en god distriktsprofil for pelsdyrnæringen gjennom 

frakttilskudd for fôr.  

Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår en livskraftig, lønnsom og 

internasjonalt konkurransedyktig distriktsnæring. Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 millioner 

kroner. Høy skinnkvalitet og en sertifiseringsordning som dokumenterer god dyrevelferd er viktige 

markedsfortrinn. Norsk pels oppnår høyere pris på de internasjonale auksjonene enn pels fra mange 

konkurrerende land. Markedet er internasjonalt, og etterspørselen etter pels på verdensmarkedet har 

vært økende.  Med velstandsøkningen i fremvoksende markeder som Kina og Russland er det liten 

grunn til å tro at den langsiktige etterspørselen for pels vil forsvinne. 

Årlig blir om lag 50 tusen tonn biprodukter fra fisk- og kjøttproduksjon fôr til rev og mink. Om lag 

tilsvarende mengder blir eksportert til utenlandsk pelsdyroppdrett. Den gode tilgangen på råvarer 

gir en åpenbar mulighet for vekst for norsk pelsdyroppdrett. God avsetning av biprodukter gir 

gevinst også for matproduserende industri.  På fem anlegg rundt i landet foredles norske råvarer til 

næringsrikt pelsdyrfôr. Virksomhetene gir viktige industriarbeidsplasser lokalt. 

Norges Pelsdyralslag vil aktivt arbeide sammen med andre landbruksorganisasjoner for 

fremtidsrettede og stabile rammevilkår for næringen.  

Norges Pelsdyralslag ber om at offentlig virkemiddelbruk 

 legger til rette for en pelsdyrnæring som styrker norsk landbruk, med en variert 

bruksstruktur og distriktsprofil    

 gir pelsdyrnæringen forutsigbarhet og styrker vår internasjonale konkurransekraft  

 henter ut vekstpotensialet som ligger i innenlandsk utnyttelse av biprodukter fra 

verdikjeden for mat til pelsdyrfôr 


