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ding om pelsdyrnæringens framtid 
vil komme i løpet av høsten. 

Fagleder Marianne Kulø i Dyre-
vernalliansen frykter at politiker-
ne ikke vil tørre å forby næringa.

– Det eneste fornuftige er å 
avvikle norsk pelsdyroppdrett. 
Det har likevel aldri blitt avviklet 
noen husdyrproduksjon av etiske 
hensyn i Norge, så terskelen er 
høy for å gjøre det, sier hun.

– Ønsker videreføring
Leder Lars Petter Bartnes i Nor-
ges Bondelag håper at regjeringa 
skal legge til rette for at pelsdyr-

næringa skal fortsette å være en 
del av landbruket. 

– Jeg forventer at regjeringa 
gir en klar retning for pelsdyrnæ-
ringa, og sørger for at næringa får 
være med framover, sier han. 

Bartnes mener skepsisen er re-
lativt liten blant medlemmene i 
Norges Bondelag.

– Temaet diskuteres i Bonde-
laget og blant medlemmene våre, 
men i hovedsak ønsker bøndene å 
videreføre næringa som en viktig 
del av produksjonsgrunnlaget. 

– Det er vanskelig for mange bøn-
der å si at de vil forby næringa. Jeg 

tror mange er negative til at pelsdy-
rene skal være i små bur, men flere 
ønsker nok å avvikle på andre måter 
framfor å forby, sier Kulø.

Wormdahl håper politikerne 
vil komme med en rask avklaring. 

– Mange unge bønder ønsker å 
drive med pelsdyroppdrett, men 
avventer Stortingets behandling før 
de investerer i næringa, sier hun.

Mener dyrevelferden er god 
– Dyrevelferden i pelsdyrnærin-
ga er ikke dårligere enn i resten 
av landbruket. Jeg sørger for å ha 
nok mannskap og tilsyn, og gir fôr 

og stell til hvert bur fem ganger i 
døgnet, sier Hodne.

–  Minkene er gjennom avl til-
passet et liv i bur, akkurat som en 
papegøye er det. Jeg begynte med 
minkdrift i 1985. Da var de sinte. I 
dag er de rolige, sier han. 

– Selv om det avles opp mink 
som framstår roligere, betyr det 
ikke at de har det bra. Mink som 
framstår som rolige, har gjerne 
gitt opp og ligger apatisk fordi det 
ikke er noe å ta seg til, sier Kulø.

Agnes Østengen
agnes.ostengen@nationen.no

Bønder skeptiske til pelsdyroppdrett
skuffet: Pelsdyrbonde Kjell Hodne fra Klepp på Jæren er skuffet over manglende støtte fra bondekolleger.   FOTO: BjArNE BEkkEhEIEN AAsE

 ✱ Pelsnæringa

Nationens distriktsbarometer

©NATIONEN
Undersøkelsen er gjort av Sentio på oppdrag for Nationen i april. Den ble gjennomført blant et 
representativt utvalg på 1000 personer. 

Ja          Nei          Vet ikke                 

Bør pelsdyroppdrett forbys i Norge?

Alle             
Tall i prosent

Alder

Under 40 år

40-49 år

50-59 år

10
19

71
Kvinne Mann

26

58

16 8 15

77

60-69 år

70 år og eldre 

0 10 20 30 40 50 60 70

  Fakta
Pelsdyroppdrett

✱✱ I norge er det lovlig med pelsdyr-
oppdrett av rev og mink.

✱✱ I 2014 gikk et regjeringsoppnevnt 
utvalg for en bærekraftig utvikling av 
næringa, i stedet for styrt avvikling.

✱✱ stortinget stemte i 2015 ned et 
forslag fra Venstre om å forby pels-
dyroppdrett fra 2017.

✱✱ en stortingsmelding om 
næringas framtid kommer i høst. 
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spiller: Venstre-leder trine skei 
grande. 

VENsTrE

Spilte Pokémon Go 
under høring

✱✱ Venstre-leder Trine Skei 
Grande jaktet pokemons un-
der den åpne høringen om 
Forsvarets langtidsplan i Stor-
tingets utenriks- og forsvars-
komité, melder VG.

Da komiteen onsdag disku-
terte Forsvarets langtidsplan, 
reagerte flere av dem som så på 
direktesendingen på at Ven-
stre-lederens oppmerksom-
het tilsynelatende var rettet 
mot mobilen og spillet Poké-
mon Go.

I pausen sier Skei Grande til 
VG at hun har avsluttet spillin-
gen, siden noen ble støtt.

– Noen av oss har hoder som 
lytter bedre når en kan gjøre 
noe hjernedødt ved siden av.  
Det har kommet fram mer 
oppsiktsvekkende ting i hø-
ringen enn dette, sier Venstre-
lederen. ©NTB

VAl

Haltbrekken vil på 
Stortinget for SV

✱✱ Lars Haltbrekken går av 
som leder i Naturvernforbun-
det og sikter mot førsteplassen 
på SVs liste for Sør-Trøndelag 
ved stortingsvalget neste år.

– Kampen for miljøet og et 
rettferdig og solidarisk sam-
funn har vært grunnleggende 
for meg helt siden ungdom-
men. Jeg ønsker nå å videre-
føre dette i politikken og håper 
å få sjansen til å gjøre det på 
Stortinget, sier Haltbrekken.

6. september møter han 
nominasjonskomiteen i Sør-
Trøndelag om rollen som før-
stekandidat etter SV-nestleder 
Snorre Valen, som har takket 
nei til gjenvalg.

Nestleder Silje Lundberg tar 
over som leder i Naturvernfor-
bundet inntil videre.   ©NTB

TrANspOrT

Fylkeskommunen 
sel Fjord1 til Havila

✱✱ Eit samla fylkesutval i Sogn 
og Fjordane fylkeskommune 
går inn for å selja aksjane sine 
i Fjord1 til den andre store ei-
garen, Havila. Det skriv NRK.

Fylkeskommunen selde i 
sommar aksjane til Torghatten 
ASA, men salet vart stoppa av 
Konkurransetilsynet.

Havila varsla tidlegare søks-
mål om at dei hadde forkjøps-
rett då fylkeskommunen selde 
til Torghatten ASA.  ©NPK
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