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Hva skjer  med 

pelsdyrnæringen?



JORDBRUKS-
FORHANDLINGENE

Årets svært politiserte landbruksoppgjør rakk ikke å bli annet
enn en spinkel spire før bondeorganisasjonene brøt
forhandlingene med Landbruks- og matdepartementet.

Spørsmål om hvilken betydning norske ressurser, som korn og
beiteressurser skal ha i et fremtidig landbruk i hele landet, ble
for vanskelig å komme til enighet om.

Bruddet er et uttrykk for at norsk landbruk vil være
bærekraftig, også for kommende generasjoner, mener Norges
Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget.

Statens tilbud for årets jordbruksforhandlinger innebærer for
pelsdyrnæringen sin del et bortfall av drøye 3 millioner kroner
i ordningen knyttet til frakttilskuddet.

– Norges Pelsdyralslag er bekymret for hvilke konsekvenser
dette vil få for den enkelte produsent, sier Bertran Trane
Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Brudd i jordbruksforhandlingene og et høyt 
spenningsnivå i norsk landbruk om dagen er 
spennende også for bøndene i pelsdyrnæringen.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Dette er en ordning som sikrer lik fôrpris i distriktene. Forslaget om 
reduksjon av frakttilskuddet kommer samtidig som vi ser et fall i 
omsetning av skinn og fall i prisene i det internasjonale markedet. 
Dette er forårsaket av den milde vinteren som naturlig nok medfører 
lavere salg av varme klær. 

En reduksjon av dette tilskuddet vil ytterligere utfordre lønnsomheten 
for den enkelte pelsdyrbonde. 

Norsk pels er et ettertraktet eksportprodukt som bidrar årlig til 
verdiskapning i distrikts-Norge, og med friske penger til felleskassen. 
Mange driver pelsdyrgårder der mulighetene for alternative inntekter 
er små, og paradoksalt nok er det disse som blir hardest rammet om 
fôrprisene skulle øke som en konsekvens av fjerningen av tilskuddet.

Norges Pelsdyralslag stiller seg undrende til at Staten foreslår 
endringer i næringens rammebetingelser før det regjeringsnedsatte 
pelsdyrutvalget legger frem sin innstilling i desember i år.



HVA SKJER I PELSGÅRDEN?

I revegården er paringen unnagjort. Sølvrevene 
ble ferdig ca. en måned før blårevene. Nå passer vi 
på at dyrene har det bra, får i seg nok næring og 
gleder oss over de flotte dyrene.

I minkgårdene har dyrene vært gjennom parring i 
mars. Mot slutten av april og i starten av mai er 
det endelig klart for valping! Minkene får ekstra 
tett oppfølgning i denne perioden, blant annet av 
veterinærer, som ser til at de er i fin form.

Våren og forsommeren er en spennende tid i pelsgårdene.



Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE – DET ER SPØRSMÅLET

Økonomisk er norsk pelsdyrnæring 
bærekraftig, og leverer ettertraktede 
kvalitetsprodukter i et tøft og 
prissensitivt internasjonalt marked.

Næringen er en norsk eksportsuksess. 
Pelsdyrnæringen i Norge er imidlertid 
under et betydelig press. Norsk og 
internasjonal pelsdyrnæring har i flere år 
vært gjenstand for kampanjer som vil 
næringen til livs. På dette området er 
næringen er i en særstilling i forhold til 
resten av norsk landbruk.

Et regjeringsnedsatt utvalg skal 
gjennomgå næringen for å bidra til 
forutsigbarhet om fremtidige 
rammevilkår. Utvalget skal vurdere to 
alternativer: bærekraftig utvikling og styrt 
avvikling. Det siste alternativet vil 
åpenbart føre til dramatiske konsekvenser. 
Pelsdyrnæringen arbeider i likhet med 
andre deler av norsk husdyrhold, for å 
sikre en kontinuerlig utvikling av 
husdyrholdet.

Samfunnets krav og forventninger til 
moderne driftsformer og husdyrhold, 

krever forandringer. På bakgrunn av 
St.meld. nr. 12 (2002-2003) er det vedtatt 
en ny dyrevelferdslov og nye forskrifter 
om hold av pelsdyr. Næringens 
handlingsplan for dyrevelferd har i tillegg 
bidratt til utvikling av en profesjonell 
næring som har dyrevelferd høyt på sin 
dagsorden.

Pelsdyrnæringen er en viktig del av norsk 
landbruk. Mange bønder driver med 
pelsdyr i tillegg til annen produksjon, men 
stadig flere har dette som hovednæring. 
Pelsdyroppdrett er en viktig del av 
verdiskapingen i distriktene.
Norges Pelsdyralslag er 
medlemsorganisasjonen for norske 
pelsdyrbønder. Norges Pelsdyralslag 
jobber kontinuerlig for å utvikle og 
forbedre alle deler av næringen. Vi deltar i 
ulike forskningsprosjekter, og styrker 
kompetansen blant egne medlemmer 
med kurs og faglig
rådgivning.

- Bertran Trane Skadsem, styreleder i 
Norges Pelsdyralslag.



INTERVJU MED EN 
PELSDYRBONDE

– Norsk pelsdyrnæring har en unik mulighet i fremtiden slik utviklingen 
har gått. Jeg skulle likt å se de offentlige  mer på banen, og at de ønsker å 
presentere næringen som en landbruksnæring på lik linje med andre 
landbruksnæringer. For at flere skal tørre å gå inn i pelsdyrnæringen 
trenger man et nettverk rundt seg og ha befolkningen med seg. Da er det 
viktig at den politiske ledelsen forstår betydningen av pelsdyrnæringen og 
kan slå fast at næringen er seriøs og bra. 
Samtidig håper han at en samlet pelsdyrnæring kan gjøre enda mer i 
arbeidet med å vise frem næringen sammen.
– Når vi får besøk av folk som aldri har vært på en pelsdyrgård før får vi 100 
prosent positive tilbakemeldinger. Mange har blitt fortalt at det er ville dyr i 
bur, og når de ser hvor rolig atferd og godt lynne dyra har blir de 
overrasket.
– Det er en veldig interessant og givende næring for folk som er interessert 
i dyr.

Navn: Levin Mikkelsen
Alder: 60 år
Dyr på gården: 450 revetisper
Familie: Mikkelsen driver gården i 
Troms sammen med kone og fire barn

Levin Mikkelsen er ingen nybegynner når det kommer til pelsoppdrett. I 
mer enn halve livet har den 60 år gamle bonden drevet med pelsdyr, og 
nå er han alene igjen i distriktet.  Med hjelp fra familien og en fast 
ansatt på heltid har de ansvar for 450 revetisper og egen fôrlaging. Det 
gjør at de har nok å henge fingrene i på gården i Troms. Han skulle 
imidlertid ønske at flere gikk inn i næringen.

– Da jeg startet med pelsdyroppdrett i 1981 var det 53 pelsdyrgårder i 
Troms. Stort sett var det mange små gårder med eldre bønder som ikke 
hadde arvtakere, men etter at fôrkjøkkenet ble avviklet, forskriftene 
strengere og stadig flere aktivister kom på banen, var det mange som ga 
seg. 
Han trekker frem næringen i Rogaland som et eksempel på noen som har 
lykkes med rekrutteringen. Der er det et stort nettverk av nærmere 70 
oppdrettere med en støttende befolkning. Dette gir unge bønder selvtillit 
og mulighet til å satse på pelsdyroppdrett. 



AVFALL
FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
BLIR VERDIER

Fiskeavfall og 
slakteavfall 

utnyttes

Fett og oljer er biprodukt

Pels har lengre levetid enn kunststoff

Pels er nedbrytbart naturmateriale

Opp til 50 prosent av et slakt er 
biprodukter, og står innmat ikke 
lenger høyt på menyen hos folk flest. 
Årlig blir om lag 55 tusen tonn norske 
biprodukter fra slakte- og 
fiskeindustrien omgjort til fôr for rev 
og mink. Omtrent samme mengde 
fôr blir eksportert til utenlandsk 
pelsdyroppdrett.

Norsk rev og mink spiser kortreist 
norsk mat. Mye av dette er et 
problemavfall som ellers ville måtte 
destrueres. På denne måten gir 
pelsdyrdrift økt lønnsomhet i 
slakteri- og fiskeindustrien.

I Norge har vi fem fôrkjøkken, som 
alle er oppdrettereide:

Hedmark: Hamar
Rogaland: Sirevåg
Østfold: Rakkestad
Sør-Trøndelag: Trondheim og Oppdal



PRISUTVIKLINGEN
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Norske pelsdyrbønder eksporterte skinn for om lag 500 millioner kroner
i 2013.

Prisene både på mink- og reveskinn fikk et kraftig løft i 2010, og har de
siste tre årene holdt et høyt nivå. Blårev og mink økte jevnt, mens sølvrev
holdt seg uendret. I 2014 har prisene justert seg noe ned.

All norsk pels omsettes på internasjonale auksjoner – og i det 
internasjonale markedet, hvor de største markedene er i Russland og Kina. 

Etterspørselen er tilknyttet klimatiske forhold – naturlig nok gir kalde 
vintre større salg av pels.

De siste årene har norsk pels hentet inn gode priser på de internasjonale 
auksjonene. Men etter en mild vinter og med større lagerbeholdning av 
pels i Kina, ser vi nå at prisene har normalisert seg noe. Norske 
pelsdyrbønder følger også godt med på kronekursen. Den er, som innenfor 
all annen eksport i det internasjonale markedet, viktig for lønnsomheten.



HYGGELIG TID FOR GÅRDSBESØK

Forsommeren er en fin tid for gårdsbesøk. Etter at valpingen er unnagjort er det spesielt hyggelig 
å kunne se dyrene på nært hold, og kanskje få holde dem. 

Et besøk på en pelsgård er trivelig og lærerikt både for store og små som vil se hvordan dyrene 
har det. Her vil du selv se og oppleve at dyrevelferden blir ivaretatt på en god måte. Det er bare 
å ta kontakt med oss så er vi behjelpelige med å finne en gård du kan besøke.

Kontakt Norges Pelsdyralslag  tlf.  47 80 72 00 eller e-post : post@norpels.no

mailto:post@norpels.no

