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Fôrkjøkken omsetter for 76 millioner
Fra 2015 produseres alt fôr
i Midt-Norsk Fôr AS på
Oppdal. I år har bedriften
en brutto omsetning på 76
millioner.
Tore AAsheim

tore.aasheim@opdalingen.no
970 80 400

ØKer: Einar Aarak øker
arbeidsstyrken med 100 prosent.

Opdalingen

Onsdag 4. februar 2015

Oppdal: Midt-Norsk Fôr AS
ser på seg selv som en miljøbedrift. 80 prosent av råstoffet
som fôrkjøkkenet i Oppdal bru-

ker er biprodukter fra matvareproduksjon som ellers ville ha
gått til spille; slakterester, avskjær og vrak fra fjørfe, fisk, sau
og storfe.
Cirka 40 prosent kommer fra
fjærfeslakting, om lag 35 prosent fra fiskeindustrien og ti
prosent kommer fra sau- og
storfeslakting.

Neste år etter at produksjonen i Trondheim flyttes til Oppdal vil vi produsere cirka 18.000
tonn fôr, forteller daglig leder
Einar Aarak til Opdalingen.
I tillegg til en planlagt brutto
omsetning på fôr på rundt 70
millioner, så selger bedriften
også bur og annet utstyr for
rundt fem millioner.

18.000 tonn fôr

Flere arbeidsplasser

– I fjor produserte vi bare her på
Oppdal 7.000 tonn fôr.

Etter sammenslåingen med
fôrkjøkkenet på Lade i Trond-

heim, og etter man flytter all
produksjon til Oppdal, vil man
få et økt behov for arbeidskraft
med minst seks årsverk.
Dette kan også komme til å
øke med tiden, slik at fabrikken
på industriområdet i Oppdal vil
stå for 12–15 årsverk.
Fabrikken leverer fôr til pelsbønder i Oppdal, Rennebu, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen,
Stor-Elvdal, Nord-Fron, Skjåk,
Lom, Lesja og Sel.

Den kritiserte pelsdyrnæringa utgjør nesten 100 årsverk i Oppdal

pels eller kolera
Pelsdyrnæringa totalt
har en omsetning på
cirka 140 millioner og
utgjør 100 årsverk.
Dersom den blir nedlagt vil det være katastrofalt for Oppdal
kommune.
Tore AAsheim

tore.aasheim@opdalingen.no
970 80 400

Oppdal: Media har den siste
tiden vært full av sterke og følelsesladde meninger om pelsdyrnæringa og det har vært
mye snakk om dyrevelferd.
Oppdrettsmiljøet i Oppdal
utgjør 23 oppdrettere som til
sammen har cirka 14500 dyr, på
høsten er det så mange som
72.500 sølv- og blårever i gårdene nord for sentrum.
I rene skattepenger utgjør
pelsbøndene alene minst 20
millioner kroner, og med en
omsetning på rundt 60 millioner medfører næringa store
økonomiske ringvirkninger i
kommunen. I tillegg kommer
omsetningen til forkjøkkenet.

godt miljø
Miljøet i Oppdal er også i den
heldige situasjonen at Mattilsynet ikke har oppdaget kritikkverdige forhold i revegårdene.
– Her i Oppdal har vi et tett og
godt miljø, oppdretterne går i
gårdene til hverandre og vi har
et faglig samarbeid som fungerer godt, forteller Olav Morten
Mellemsæter til Opdalingen.
Han er politisk talsperson i

StOr Betydning: Dersom man går ut i fra at dyrevelferden er så bra som den bør være og litt til, hvor stor verdi har egentlig
pelsdyrnæringen for Oppdal? Opdalingen har sett på tallene.
FOtO: COlOurBOx
Fjellregionen Pelsdyravlslag.
Skinnene fra Oppdal og Norge regnes som de aller beste. På
den store pelsbørsen i Helsingfors selges de norske sølvrevskinnene for seg selv, det er
snakk om verdens beste skinn.
– Pelsdyrnæringa er ganske
unik med det at desto bedre
dyra har det, desto mer tjener
vi som oppdrettere.

Det er derfor i vår interesse at
det er minst mulig skader på
dyra og at de har det bra. Dette
er noe de som kritiserer næringa på det sterkeste glemmer. Er
det noen som vil at dyra skal ha
det bra er det vi som lever av
dette, forklarer Mellemsæter.

Kan miste 100 årsverk
Olav Morten Mellemsæter teg-

ner et heller dystert bilde av
hva som vil skje dersom næringa skulle bli vedtatt nedlagt.
– Pelsdyrbøndene i Oppdal
driver kun med pels. Revegårdene er samlet på et sted, og ingen av oss har gårdsbruk der vi
kan drive med annet dyrehold.
Det vil bety at bare i revegårdene vil mer enn 80 årsverk gå
tapt.

I tillegg utgjør forkjøkkenet
et stedet mellom 12–15 årsverk.
I Norge omsetter pelsdyrindustrien for nesten en halv milliard kroner.
Norge er minst i klassen i
Skandinavia. Den danske pelsdyrindustrien omsetter for mer
en hele den norske lakseindustrien, altså mer en tolv milliarder i året.

– Vi burde kanskje vite mer
Til tross for at pelsdyrnæringa er millionbutikk,
sitter landbrukskontoret
med lite informasjon.
Tore AAsheim

tore.aasheim@opdalingen.no
970 80 400

innrØMMer: Jenny Kristin Heggvold ved landbrukskontoret er
enig i at man kanskje burde vite mer om pelsdyrnæringen.

Oppdal: Landbrukskontoret
har ansvar for avløsertilskuddene til pelsdyrnæringa i Oppdal. Det gjør at man har oversikt over antall oppdrettere og
et cirkatall på antall dyr. Ut over
dette innehar kontoret lite informasjon om næringa.

– Vi burde kanskje visst mer,
innrømmer Jenny Kristin
Heggvold ved Oppdal landbrukskontor, men vi fokuserer
først og fremst på lovpålagte
oppgaver, og stort sett så klarer
pelsdyrnæringa seg godt på
egen hånd, forteller Heggvold.
– Det vi vet er at dersom næringa skulle bli nedlagt vil det
føre til alvorlige problemer for
kommunen. I Oppdal driver
oppdretterne kun med pelsdyr
og har ikke egne gårdsbruk der
de kan drive med annen form
for landbruk.

Heggvold synes også det er
bra at oppdretterne i Oppdal
driver så bra som de gjør.
– Det tror jeg kommer av at
det er et godt og nært faglig miljø, alle passer på og støtter
hverandre. Når vi opplever såkalte dyretragedier, uansett
type dyrehold, er det ofte på
grunn av bonden sliter psykisk.
Med et godt og profesjonelt arbeidsmiljø unngår man dette,
og det tror jeg er en av suksessfaktorene i Oppdal, forteller
Heggvold.

