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ORDFØREROPPROP FOR PELSDYRNÆRINGEN 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Lund formannskap slutter seg til vedlagte ordføreropprop for pelsdyrnæringen. 

 
Formannskapet 05.06.2018: 
 
Møtebehandling: 
 
Ved votering ble rådmannen sin innstilling vedtatt med 3 mot 1 stemme (AP) 
med følgende endring: 
Lund kommune slutter ...................... 

 
FS- 037/18 Vedtak: 
 
Lund kommune slutter seg til vedlagte ordføreropprop for pelsdyrnæringen. 
 
  



SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Formannskapet vedtok i møte 17.04.18,  under sak 23/18, å be rådmannen fremme en sak til møte til 
formannskapsmøte 05.06.18 om ordføreropprop til støtte for at pelsdyrnæringen skal fortsette. 
Oppropet er vedlagt. 
 
I oppropet står følgende: 
 
Vi ber ordførere støtte en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen. Landbruket er 
viktig for arbeidsplasser, verdiskapning og bosetting i våre kommuner, og pelsdyrnæringen 
er en del av distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen bør få fortsette sin drift.  

 
Etter omfattende utredningsarbeid av pelsdyrutvalget og stortingsmelding om 
pelsdyrnæringen, vedtok Stortinget 10. januar 2017 en bærekraftig utvikling for 
pelsdyrnæringen. Ett år senere varslet den utvidede regjeringen at næringen skal legges 
ned. Vi vet at bøndene i våre kommuner jobber hver dag for våre dyrs beste og tar 
dyrevelferden på alvor. Vi ser at næringen er blitt stadig bedre de siste årene, og ser hvor 
mye arbeid som blir lagt ned på gårdene. Norske pelsdyrbønder leverer pels i verdensklasse 
nettopp fordi de gjør jobben sin skikkelig.  

 
Norge har heldigvis utarbeidet et av verdens strengeste regelverk for dyrevelferd, og Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverte like før jul, på oppdrag fra Landbruks- 
og matdepartementet, et dyrevelferdsprogram. Dette arbeidet har stor faglig støtte, og gir, 
slik stortinget vedtok i 2017, grunnlag for en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen. 
  
Pelsdyrnæringen er det husdyrholdet som kontrolleres oftest av Mattilsynet. De fleste av 
tilsynene varsles ikke på forhånd. Mattilsynets rapporter de siste årene viser at 
tilsynsresultatene er bedret, og Mattilsynet skriver selv i sin årsrapport for 2016 at 
tilsynsresultatene er bedre for næringen enn tidligere og at dyreholdet følges tettere enn 
annet dyrehold. Det er en klar nedgang i antall regelbrudd og få alvorlige funn, som viser at 
den tette oppfølgningen har hatt effekt. Mattilsynet er de som skal føre tilsyn med dyreholdet, 
og Mattilsynets vurderinger må tillegges vekt når en hel næring skal vurderes. Norske 
pelsdyrgårder oppfyller kravene i regelverket og sørger for god dyrevelferd for det enkelte 
dyr.  

 
Et lønnsomt landbruk er et landbruk som sørger for bosetting i distriktene. Våre kommuner er 
avhengig av lønnsomhet i landbruksnæringene hvis vi skal kunne tilby gode skoler, sykehjem 
og andre kommunale tjenester til våre innbyggere. Pelsdyrnæringen er en lønnsom del av 
landbruket, både som tilleggsinntekt og som hovedinntekt. Beslutninger om pelsdyrnæringen 
må tas på opparbeidet kunnskap, og ikke på et emosjonelt grunnlag.  

 
Pelsdyrnæringen er lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig. Næringen har forbedret 
sitt arbeid og drift de siste årene. Næringen fortjener at regjeringen følger opp tidligere 
vedtatt politikk og gir pelsdyrnæringen en fortsatt bærekraftig framtid. Vi som ordfører mener 
det er viktig for våre kommuner å ha et sikkert næringsgrunnlag og lønnsomhet i landbruket.  
Vi oppfordrer til en fortsatt bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen i Norge. 
 
VURDERING: 
 
Landbruket er en svært viktig næring i Lund kommune. Vi ser på alle 
landbruksproduksjonene som viktige, også pelsdyrnæringen.  
 
Pelsdyrnæringen er viktig når det gjelder arbeidsplasser, verdiskapning og bosetting i 
distriktene. Lund kommune ønsker derfor å slutte seg til oppropet om en fortsatt bærekraftig 
pelsdyrnæring.  
 
Ståle Kongsvik  
rådmann  
 John Skåland 
 kommunalsjef plan, næring og miljø 




