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INTRODUKSJON
“Pelsdyrnæringen i Norge består av bevisste folk
som viser vilje og initiativ til å ta fatt i næringens
forbedringsmuligheter. Dyrevelferd er i dag en prioritert
oppgave for alle som arbeider med pelsdyr.”

Skinnet bedrar
Rapporten Skinnet bedrar er produsert av
Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for
Dyrs Frihet, november 2008.
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ble etablert
i 1859 og er Norges eldste og største
dyrevernorganisasjon med ca. 9000
medlemmer. DN er en demokratisk
paraplyorganisasjon
organisert
med
landsmøte, styre, sekretariat og 26
lokalavdelinger over hele landet. Gjennom
praktisk dyrevernsarbeid, informasjon
og påvirkning arbeider Dyrebeskyttelsen
Norge mot mishandling og overgrep mot
dyr.
Nettverk for dyrs frihet
Nettverk for dyrs frihet ble opprettet i 2007
og arbeider med grasrotaktivisme i kampen
for dyrs frihet. Nettverk for dyrs frihet
setter fokus på og kjemper mot alle former
for undertrykkelse. Nettverket arbeider
for en verden der dyr ikke undertrykkes,
men anses som individer med egenverdi.
Nettverket jobber åpent og idealistisk,
alt arbeidet foregår ulønnet. Nettverk for
dyrs frihet har stått for innsamlingen av
materialet som er bakgrunnen for denne
rapporten.
Foto
Nettverk for Dyrs Frihet
(med mindre annet er oppgitt)
Forsidefoto av mink fra Vest-Agder.
Grafisk utforming
Dyrebeskyttelsen Norge /
Odd Harald Eidsmo
Kontakt
Dyrebeskyttelsen Norge
Karl Johansgt. 6
0154 Oslo
Tlf. 23 13 92 50
post@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsen.no
Nettverk for Dyrs Frihet
Postboks 7027 St. Olavs plass
0136 Oslo
post@dyrsfrihet.no
www.dyrsfrihet.no
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S

lik lyder det når pelsbransjens hovedorganisasjon, Pelsinform, argumenterer
for hvordan pelsdyroppdrett og god dyrevelferd går hånd i hånd1. Men kan god
dyrevelferd ivaretas i et nettingbur? Ikke alle synes å være like overbevist.

For et par tiår siden begynte kritikken mot pelsbransjen å ulme. Frustrerte rev og mink som
vandret i endeløse mønstre i nettingburene eller drepte egne unger satte spørsmålstegn ved
næringen. Den nye bevisstheten rundt livet for et pelsdyr ga pelskåpen en ny symbolikk.

FORBUD
Kontroversen rundt pelsdyroppdrett tiltok og har resultert i at flere europeiske land i dag
har forbudt eller umuliggjort pelsdyroppdrett, helt eller delvis. Opinionsundersøkelser i
flere land har samme mønster: Folk flest er motstandere av pelsdyroppdrett.
Også i Norge kritiseres pelsbransjen. Stortingsmeldingen om dyrevelferd i 2002 påpekte
flere fundamentale problemer ved pelsdyroppdrett, men valgte likevel å gi bransjen en tiårs
frist til å bedre forholdene for dyrene. Bakgrunnen for å ikke avvikle næringen var blant
annet næringens “betydelige innsats for å bedre velferden for dyrene”.2
Tiltakene som applauderes er blant annet Norges pelsdyralslags egen “handlingsplan for
dyrevelferd”, som omfatter en årlig inspeksjon av 25% av pelsfarmene. Ifølge handlingsplanen
inspiseres pelsdyrgårdene av “kvalitetssikringsgrupper bestående av en erfaren oppdretter
og en veterinær”. Siden oppstarten i 1998 skal det angivelig ha blitt foretatt “flere tusen
inspeksjoner” blant de 97% av pelsdyrbøndene som frivillig har tilsluttet seg ordningen.3
KONTROLL AV PELSFARMER
Foruten pelsbransjen selv er det få andre som kontrollerer hvordan pelsdyrenes liv på en
farm arter seg i praksis. Heller ikke Mattilsynet, som i utgangspunktet skal føre tilsyn med
dyr og dyrevelferd i Norge, herunder pelsfarmer, makter å gjennomføre et jevnlig tilsyn.
Veterinær Rolf-Arne Karlsen i Mattilsynet Søndre Vestfold bekreftet dette overfor Nationen
i mai 2008:
- Å rutinemessig planlegge inspeksjoner viser seg å være vanskelig i alle typer dyrehold,
og med de ressurser vi har er det vanskelig å sette dyrevelferd i primærfokus. Jeg vil ikke
svartmale ressurssituasjonen vår, men det er umulig å inspisere ethvert dyrehold. Derfor
blir inspeksjoner utløst av bekymringsmeldinger, og de får vi veldig mange av i forbindelse
med hester, hunder og katter. Dermed blir inspeksjoner ved pelsdyrfarmer en oppgave som
havner i kamp med andre behov.4
At tilsynsmodellen hvor bransjen skal kontrollere seg selv ikke fungerer like godt i
praksis som i teorien bekreftes av en rekke anmeldelser og bekymringsmeldinger de siste
årene. Det er avdekket tidvis grove uregelmessigheter, slik som ubehandlede skader, for små
bur og svært mangelfullt renhold. Dette til tross for bransjens tilsynelatende omfattende
tilsynssystem.
FORSKRIFT OM HOLD AV PELSDYR
Det er forskrift om hold av pelsdyr fra 1998 som regulerer pelsdyroppdrett i Norge.
Forskriftens formål er å “legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos pelsdyr i
oppdrett, og at det tas hensyn til dyrenes naturlige behov.”2 Forskriften fastsetter blant annet
krav til burstørrelse og –innredning, renhold, tilsyn og stell.
I forskriftens §27 fremgår det: “Der eksisterende bygninger og driftsformer er i strid med
forskriften, skal tillempninger foretas så snart som råd er og senest innen 1. januar 2009.”2 I
en veiledning om hvordan forskriften skal forstås, skriver Mattilsynets hovedkontor at kravene
som stilles i forskriften er hva departementet anser som minstekrav. Det kommer videre frem

Rødrev på pelsfarm i Sortland i Nordland fylke september 2008.

at overgangstiden er gitt for at eksisterende farmer skal kunne tilpasse
seg kravene gradvis dersom det ikke medfører dårlig dyrevelferd.
Dersom en skjønnsmessig vurdering tilsier at dyrevelferden ikke er
god, “bør det derimot fattes vedtak om forbedring, eventuelt avvikling
av driften”.
Tidligere dyrevernsaker hvor publikum har tipset pelsfarmer inn til
Mattilsynet har indikert at pelsbransjen er langt fra forskriftsmessig.
Fravær av renhold, for små bur, dyr med skader eller avbitte
kroppsdeler, forurensning og brudd på brannvernforskrifter er blant
mistankene som har vært rettet mot pelsdyroppdrettere. Til tross for
at bransjen allerede i 1998 skulle rette seg etter forskriftene “så snart
som råd er” synes ikke dette å være gjort, over ti år etter at forskriften
ble vedtatt.
INSPEKSJONEN
Mistanken om omfattende forskrifts- og lovbrudd i norsk pelsbransje
var den utløsende faktor for en landsomfattende inspeksjon,

gjennomført mellom mars og oktober 2008. Denne rapporten er en
oppsummering av hva som ble avdekket.
Inspeksjonen ble gjennomført av Nettverk for dyrs frihet som
inspiserte 100 tilfeldig valgte mink- og/eller revefarmer. Farmene
befant seg i alle landets fylker, med unntak av Oslo og Finnmark som
er landets eneste fylker uten pelsfarmer.5 De inspiserte farmene utgjør
i overkant av 20 prosent av landets totale antall pelsfarmer og gir
således et representativt bilde av pelsdyroppdrett i Norge.
Inspeksjonene har blitt gjennomført uanmeldt og forholdene
har blitt dokumentert med foto, video, samt inspeksjonsrapporter
fra hver enkelt farm. Inspeksjonene har foregått på dagtid.
Inspektørene har målt burstørrelsen, sett etter lovpålagte
burinnredninger, registrert skader og sår på dyr, stereotyp adferd
(tvangsadferd) samt observert andre brudd på miljø- og brannforskrifter. Ved undersøkelsen av lovbruddene er det tatt utgangspunkt i forskriftene som trer i kraft 01.01.2009 og Mattilsynets
eksisterende minstekrav24.
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PELS I TALL
Pelsbransjen har de siste tiårene blitt mer sentralisert, med færre, større farmer.
Nedgangen i både årsverk og antall pelsfarmer har vært betydelig, og gjør at pelsbransjen i
dag er av marginal distriktsmessig betydning.

D

en norske pelsdyrnæringen omfatter i hovedsak
pelsproduksjon fra skinnene til rev og mink. Alle av
landets fylker har pelsdyrfarmer, unntatt Finnmark og
Oslo.
Sør-Trøndelag har flest pelsfarmer i landet (19,7%) foran
Rogaland (14,2%) og Sogn og Fjordane (13,6%). Selv om Rogaland
er på andreplass når det kommer til antall farmer, har fylket
desidert størst antall mink i landet. Hele 54,6 prosent av minken
på pelsdyrfarmene finnes her, det vil si 60.914 av landets 111.529
mink. Sør-Trøndelag har det største antallet rev, 27.117 av landets
70.077 farmrev befinner seg her (24,3 prosent). 5

mens gjennomsnittlig besetningsstørrelse for minkfarmer har over
doblet seg til 791 tisper per farm, fra 314 tisper per farm i 1999.
De fleste farmene har rev, men antall revefarmer er nesten
halvert, fra 792 farmer i 1999 til 370 farmer i 2008. Også her har
gjennomsnittlig antall tisper per farm økt fra 99 tisper per farm i
1999 til 189 tisper per farm i 2007.
Antall pelsfarmer har blitt redusert de siste årene. I 2007 var det
457 pelsfarmer, noe som er en nedgang på over 50% i løpet av de
siste ti årene. Til gjengjeld har den gjennomsnittlige antallet pelsdyr
per farm gått kraftig opp. Man ser derfor at bransjen består av færre,
men større farmer.

PELSFARMENE 5, 6
Pelsfarmene har enten både mink og rev, kun mink eller kun rev.
61,7 prosent av minkfarmene har kun mink, mens 95 prosent av
revefarmene har kun rev. Besetningsstørrelsen er omtrent den
samme, men den har en tendens til å være litt større der det bare
er ett dyreslag.
Fra 1999 har antall farmer med mink gått ned fra 150 til 141,

PELSBONDEN 5
Gjennomsnittsalderen for en pelsbonde er 52 år og hovedvekten av
pelsbøndene er mellom 40 og 60 år. Hele 58,2 prosent er i sjiktet.
Kun 20 prosent av pelsdyrbøndene er under 40 år. Det er flest
menn som er pelsdyrbønder, kun 6,5 prosent er kvinner. Andelen
kvinnelige pelsdyrbønder er lavere enn for kvinnedelen i samtlige
av landets bønder, som er på 13, 9 prosent.

Antall pelsfarmer i Norge, per 01.01.2007.
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ÅRSVERK OG ANTALL FARMER 5
Det samlede arbeidsforbruket hos pelsdyroppdrettere har gått ned
fra 661 årsverk i 1999 til 583 årsverk i 2007. Nedgangen kan forklares
med at antall revefarmer har blitt nesten halvert og arbeidsforbruket
per minktispe er redusert i forhold til beregningene i 1999.
Bestanden av rev er omtrent som i 1999, mens antallet mink er mer
enn fordoblet.
SUBSIDIER 5, 7, 8
Pelsdyrnæringen får støtte til avløser (avløsertilskudd) og
fraktutjevningsmidler til fôr. Avløsertilskuddet er refusjon av
kostnader til leid hjelp, og utbetales kun dersom man har benyttet
slik hjelp. Maksimalsatsen for innleid hjelp er på 55.500 kroner per
bruk, fastsatt ut fra arbeidsforbruket per dyr. I 2007 var satsen 243
kr/tispe for rev og 71 kr/tispe for mink.
14,5 millioner kroner ble utbetalt i avløsertilskudd i 2007. Det er
Sør-Trøndelag som mottok mest midler i avløserstøtte, i overkant
av 3,3 millioner kroner.
Pelsdyrfôrlagene, som forsyner pelsfarmene med fôr til dyrene,
får også tilskudd. I 2007 var det 9 pelsdyrfôrlag som var berettiget
støtte, tilsammen i overkant av 23 millioner kroner.
Av øvrige subsidier mottar pelsbransjen investeringstilskudd fra
Innovasjon Norge og BU-midler i form av rentestøttet lån, i 2007
var dette henholdsvis kr. 10 mill. og 4 mill.
Totalt mottok pelsbransjen omtrent 50 millioner kroner i
statsstøtte i 2007. Dette utgjorde omtrent 100.000 per pelsfarm.
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PELSDYR I FRIHET
Vakker pels har gjort rev og mink til ettertraktede dyr for pelsproduksjon. På pelsfarmer
står dyrene innsperret i nettingbur, uten kontakt med bakken eller mulighet til å få utløp for
naturlige adferdsbehov. Kontrasten mellom fangenskap og livet i frihet er stor.

D

et er i hovedsak rev og mink som brukes i pelsproduksjon
i Norge: Reven, en art av hundefamilien, og minken,
opprinnelig importert fra Nord-Amerika. To typer
rev blir brukt i pelsproduksjon i Norge: Rødrev (kalt
“sølvrev” i fangenskap) og fjellrev (kalt “blårev” i fangenskap).
RØDREV 9, 10
I frihet lever rødreven i fjellområder, skogsterreng, ved kysten og i
nærheten av bebyggelse. Reven er nærmest altetende og jakter alene.
Til tross for at reven som oftest lever i et monogamt parforhold,
kan den i områder med høy dyretetthet leve i grupper med andre
rever. Gruppen har rangorden og består av nært beslektede tisper
og en hann. Det er vanligvis bare den mest dominante tispen som
reproduserer, mens de andre revene hjelper til med å fø opp ungene.
Gruppen har dessuten felles hi.
Reven hevder revir som varierer i størrelse fra 200 til 20.000
dekar, avhengig av næringstilgang. Reviret markeres med urin og
avføring.
FJELLREV 9, 10
Fjellreven (også kalt polarrev) lever i de arktiske områdene rundt
Nordishavet, og har vært utbredt i Sverige og i Norge så langt sør
som Hardangervidda.
Fjellreven har en vakker hvit pels som har gjort den populær blant
pelsjegere. Dette har medført at fjellrevbestanden har gått sterkt
tilbake og er i ferd med å bli utryddet. Fjellreven ble totaltfredet i
1930, men nedgangen har fortsatt og i dag er det bare små, isolerte
restbestander igjen.
Fjellreven har en tykk pels, korte lemmer og små ører, som
fungerer som en optimal beskyttelse mot vinterkulden. Den kan ha

et tykt lag med underhudsfett som fungerer både som isolasjon og
som opplagsnæring.
Fjellreven lever som regel i par eller i større familiegrupper,
bortsett fra om vinteren når næringstilgangen er liten. Da lever
reven som oftest alene og kan foreta lange næringsvandringer.
Fjellreven har et stort revir, mellom 8000 og 60.000 dekar. Reviret
er så stort på grunn av den knappe næringstilgangen i fjellområder.
Fjellreven hevder kun revir i sommerhalvåret, mens det kun er selve
hiområdet som forsvares om vinteren. Hiet kan være enormt og
meget komplekst og kan bestå av flere hundre meters lange ganger
fordelt over 2-3 etasjer og med flere titalls åpninger. Fjellrevene som
finnes i de norske pelsfarmene nedstammer fra fjellrevstammer i
strøk med permafrost, hvor hiene er enklere utformet.
Når fjellreven lever i grupper er det som oftest bare den mest
dominante hunnreven som får valper, men de formerer seg kun i år
med god næringstilgang. Fjellreven er mest aktiv om dagen.
MINK 9, 10
På 1920- og 1930-tallet ble mink importert fra Nord-Amerika til
Norge for bruk i pelsproduksjon. Villminken er en nykommer
i den norske faunaen og stammer fra mink som gjennom årene
har rømt fra pelsdyrfarmer. Villminken lever i nærheten av vann,
langs vassdrag, ved ferskvann eller langs kysten. Minken har delvis
svømmehud mellom tærne, og er en utmerket svømmer. Den jakter
like godt i vann som på land.
Minkens revir kan være 0,7-2,8 km lange strekninger langs elver,
eller ca. 100 mål store våtmarksarealer. Både hunnene og hannene
hevder revir, som markeres med sekret fra analkjertlene og avføring.
Hannen forlater sitt revir for å finne hunner å parre seg med.

Foto: clarke_nr / sxc.hu
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PELSDYR I FANGENSKAP
0,8 kvadratmeter netting - buret til en rev i norsk pelsdyroppdrett gir ikke store muligheter
for utfoldelse. Minken, et dyr med svømmehud mellom tærne, sperres inne på under 0,3
kvadratmeter uten å noensinne føle jord eller vann under potene.

P

elsdyr holdes i nettingbur som står oppført i rekker, som
oftest under blikktak. Pelsfarmene varierer i størrelse,
men kan romme alt fra noen hundre til over 100.000 dyr.
Det er i hovedsak rev og mink som holdes i pelsfarmer
i Norge, men også kanin, mårhund og chinchilla drettes opp for
pelsens skyld.

BURENE 2, 9, 10, 11
Minkburene er ca. 1/4 kvadratmeter store, det vil si på størrelse
med en handlevogn. I buret kan det holdes to voksne mink.
Revburet er ca 0,8 kvadratmeter stort. Hvis buret inneholder to
rever skal det være 1,2 kvadratmeter stort, altså mindre plass per
dyr enn hvis det kun er ett dyr i buret .
Både burene til mink og rev skal inneholde en kasse hvor dyrene
kan søke skjul. Naturlig adferd for rev og mink er blant annet fôrsøk,
jakt, hevding av revir, seksuell adferd, hibygging og yngelpleie.
Dyrene får ikke utløp for disse behovene i fangenskap. Burene skal
inneholde aktiviseringsobjekt for å kompensere for den manglende
stimulien dyret får i frihet. En slikt aktiviseringobjekt er foreslått å
være en trepinne, en kålrotbit eller et ben. Ifølge stortingsmeldingen
om dyrevelferd hadde henholdsvis 51 og 68 prosent av reve- og
minkfarmene i 2000 aktivitetsobjekter i de fleste burene.
LIVET PÅ PELSFARMEN 9, 10
Fôrsøk og jakt gir dyrene mosjon, og bevegelsesbehovet opphører
ikke selv om næringsbehovet blir dekket på farmene. Rever antas
å ha behov for å grave, som er en viktig del av reirbyggingen.
Villminken lever ved vann, og svømming og jakt er en spesifikk
adferd for minken. Både mink og rev er i vill tilstand territoriale
og aktive jegere. Det er derfor ikke overraskende at det oppstår
problemer når dyrene settes i små nettingbur uten muligheter for
utløp for deres naturlige adferd. Minken kan ikke opprettholde et
naturlig revir eller oppholde seg i vann og reven kan ikke foreta
vandringer eller danne sosiale strukturer.
Illustrerende for dette er forsøk som viser at mink er villige til å
jobbe hardt for å få adgang til svømmevann - enda hardere enn for å
oppnå mat! Minkene i forsøket løftet i gjennomsnitt 100 ganger sin
egen kroppsvekt hver uke for å få tilgang til svømmevann.
Valpebiting/valpedrap 9, 10
Også i naturen forekommer det at moren dreper valpene sine,
men i oppdrettsammenheng er denne adferden meget utbredt, og
regnes som et stort problem hos rev, spesielt sølvrev. Helt opp til
halvparten av førstegangsfødende sølvrevetisper ammer ikke opp
ungene de føder. Noen av valpene dør fordi moren ikke steller
dem, andre blir bitt og drept av moren. Panikkreaksjoner som
kommer av forstyrrelser som dyrene ikke er tilvendt, for eksempel

overflyvninger, kan utløse at moren dreper valpene. Valpedrap
forekommer også uten at andre ytre forstyrrelser som sprengninger
eller overflyvninger er påvist.
Abnorm adferd 9, 10
Mange av dyrene reagerer med abnorm adferd på farmlivet. Stereotyp
adferd (meningsløse handlingsmønstre som gjentas) ses gjerne der
dyr er sperret inne i stimulifattige miljøer. Adferdsforstyrrelsen ses
gjerne ved at dyrene sirkler rundt og rundt i buret, hopper frem og
tilbake i gjentatte mønstre, “graver” frenetisk på nettingburet eller
ligger apatiske i et hjørne.
Dyrene kan også reagere med annen abnorm adferd, som å bite
på egen kropp. Dyrene slikker eller biter på pelsen, og kan i verste
fall tygge av seg kroppsdeler.
Fluktadferd 9
Fluktadferd vises når dyret blir skremt og vil rømme. Fluktadferd er
en normal adferd, men i et nakent bur vil adferden få et avvikende
uttrykk siden målet for adferden ikke kan nås.
Fluktadferden kan utvikle seg til å bli stereotyp, spesielt hos
sølvrev. Slik stereotyp adferd kan observeres ved at man ser reven stå
på framlabbene med kroppen presset opp langs burveggen lengst
unna, eller at den hopper raskt fram og tilbake langs burveggen
som er lengst unna.
AVLIVING 2, 9, 10
Pelsdyrene blir født inn i fangenskap og lever som regel i 6-7
måneder før de blir avlivet. De to første levemånedene får valpene
være sammen med moren. Årets valpekull avlives på senhøsten etter
at vinterpelsen er ferdig utviklet. Dyrene blir avlivet på farmen.
Rev
Revene avlives ved strøm. En metallsonde føres inn i endetarmen,
og en metallstav stikkes inn i revens munn eller snuten holdes mot
en metallplate. Deretter skrus strømmen på.
Mink
Mink avlives vanligvis ved at de settes i et gasskammer med CO2.
Undersøkelser viser at gassen oppleves sterkt ubehagelig for
minken, som prøver å komme seg unna.
Mink kan også avlives ved at nakken knekkes etter at minken
er gjort bevisstløs. Minken plasseres da i et metallbur som
tilkobles strøm, eller dyret holdes av pelsdyrbonden som plasserer
minkens bakben på et metallunderlag og fører dyrets snute mot en
metallplate. Når strømkretsen sluttes blir dyret bevisstløs. Deretter
knekkes nakken manuelt.

“Helt opp til halvparten av førstegangsfødende sølvrevtisper ammer ikke
opp ungene de føder. Noen av valpene dør fordi moren ikke steller dem,
andre blir bitt og drept av moren.”
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Rødrev (øverst)
Rev og mink holdes i
nettingbur hele livet uten
mulighet for naturlig
utfoldelse. Revene går på
nettingbunn og de eneste
mulighetene de har for
stimuli er en kasse, en
liggehylle og et såkalt
aktiviseringsobjekt.
Aktiviseringsobjektet
kan være en knokkel, en
trerot eller en grønnsak.
I fri tilstand har reven
kompliserte hisystemer - i
fangenskap føler den aldri
jord under føttene, og har
aldri mulighet til å grave.
Pelsfarm (midten)
En pelsfarm fra Rogaland i
Norge. Farmene innredes
typisk for enten rev eller
mink, men kan også ha
begge dyrearter innesperret.
På bildet ses en minkfarm.
Dyrene avlives med
strøm eller gass for å bli
pelskrager, -kåper eller
lignende.
Mink (nederst)
Også minken tilbringer hele
sitt liv på netting. I fri tilstand
holder minken ofte til ved og
i vannet. De har svømmehud
mellom tærne og jakter like
gjerne til lands som til vanns.
I fangenskap får de aldri
anledning til å gå på bakken,
svømme, jakte eller utvikle
normale sosiale relasjoner til
andre dyr.
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MENINGER OM PELS
Pelsdyroppdrett er umuliggjort eller forbudt i en rekke europeiske land. Økt hensyn og fokus
på dyrevelferd har gjort pelsdyroppdrett til en umulighet. I Norge tviholder man derimot på
næringen.

K

ontroversen rundt pelsdyroppdrett har rast i flere
år. Lagmannsretten, Rådet for Dyreetikk og EUs
vitenskapelige komite er blant dem som har kritisert
oppdrettet. Men de fleste norske partier støtter derimot

næringen.
En rekke spørreundersøkelser de siste årene har avdekket en
økende motstand mot pelsdyroppdrett i Norge. I en undersøkelse
gjort for Dyrevernalliansen av Infact i 2008 oppga 50% at det var
galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon. Kun 27% mente
slikt oppdrett var riktig.12
I 1999, da Dyrebeskyttelsen Norge saksøkte to tilfeldig utvalgte
pelsdyroppdrettere for å få prøvet lovligheten av næringen,
konkluderte Lagmannsretten slik:
“Retten er likevel enig i at dersom en kun la en etisk betraktning
til grunn for vurderingen av pelsdyroppdrett, så ville slik virksomhet
vanskelig kunne aksepteres.”13
Også andre faginstanser har sluttet seg til dette. Det offentlig
oppnevnte Rådet for dyreetikk konkluderte i 1994 med at
pelsdyroppdrett bør avvikles:
“Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det
etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag,
ikke kan forsvares. De bør derfor avvikles.”9
EUs veterinærvitenskapelige komité har på sin side konkludert
med at pelsdyr i bur har redusert velferd på grunn av forholdene de
lever under. De konkluderer med at:
“The report concludes that the typical mink cage impairs mink
welfare because it does not provide for important needs...” (...) “The
report concludes that the typical fox cage does not provide for
important needs of foxes.” 14

HANDLEKRAFT I UTLANDET
Den omfattende kritikken av pelsdyroppdrett synes ikke å ha gjort
nevneverdig inntrykk på norske, politiske partier. I uttalelser til
TV2 i november 2008 er både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet,
Høyre og Senterpartiet positive til pelsdyroppdrett. Det eneste
stortingspartiet som ønsker en avvikling er SV.15
Samtidig ønsker norske politikere å tegne et bilde av Norge som
et foregangsland innen dyrevelferd. Dette ser ikke ut til å være
tilfelle når det gjelder pelsdyroppdrett. Flere av våre naboland har
allerede truffet tiltak for å avvikle deler av pelsdyroppdrett: Sverige
har avviklet revefarming og den sosialdemokratiske regjeringen
gikk i 2006 inn for å avvikle oppdrett av mink. Beslutningen ble

imidlertid omgjort etter regjeringsskiftet.16
I Danmark er det flertall for justisministerens forslag om
avvikling av reveoppdrett. Forslaget innebærer en avvikling innen
8 år, eller 15 år for dem som har pelsdyroppdrett som hovednæring.
Lovforslaget er begrunnet med at det ikke er mulig å oppnå en
produksjonsform som sikrer reven gode nok forhold.17
Også flere andre europeiske land har forbudt eller umuliggjort
pelsdyroppdrett helt eller delvis, av dyrevernmessige årsaker.
England, Nord-Irland, Nederland, Østerrike og Sveits har avviklet
eller forbudt pelsdyrhold. Italia har vedtatt at mink skal ha tilgang
til klatregrener og badebasseng på minimum fire kvadratmeter
innen 2008.16
- VELFERDEN ER GOD
Norske forskere er derimot uenige med sine europeiske naboer.
Til tross for at driftsformene er svært like hevder norske forskere
at det ikke er noe nevneverdig å utsette på driftsformene i norsk
pelsbransje.18
Uttalelsen kommer i forbindelse med publiseringen av en
rapport som vurderer risikoen for lidelse ved hold av pelsdyr.
Rapporten, som Mattilsynet bestilte fra Vitenskapskomitéen for
Mattrygghet (VKM), bygger på en utredning fra Universitetet
for Miljø- og Biovitenskap. Universitetet har i en årrekke drevet
intensiv pelsforskning og åpnet nylig sin nybygde pelsfarm – et
samarbeidsprosjekt med Norges Pelsdyralslag. Pelsdyralslaget har
betalt 25% av kostnadene med bygging av farmen.19
I rapporten konkluderes det med at velferden for rev “i standard
produksjonsmiljø og i overensstemmelse med gjeldende regler er
akseptabel og ikke medfører risiko for lidelse i et gjennomsnittlig
dyr, sammenlignet med andre dyr.” Det Vitenskapskomitéen ikke
opplyser om, er at de “andre dyrene” som de har sammenlignet
med, er gris og høns i nederlandsk industrilandbruk på 1990-tallet.
Flere av produksjonssystemene og -metodene som reveoppdrett
er sammenlignet med, er forbudt eller på vei til å forbys i dagens
Norge.20
Videre konkluderer VKM med at risikoen for lidelse i et standard
produksjonsmiljø for mink er lav.5
DYREVERNMELDINGEN 5, 9, 11
Da stortingsmeldingen om dyrevelferd (“dyrevernmeldingen”) ble
lansert i 2002 slapp nok en gang pelsdyroppdrett gjennom nåløyet.
Riktignok med en tiårsfrist for å forbedre forholdene:

“I Danmark er det flertall for justisministerens forslag om avvikling av
reveoppdrett. Forslaget innebærer en avviklingen innen 8 år, eller 15
år for dem som har pelsdyroppdrett som hovednæring. Lovforslaget er
begrunnet med at det ikke er mulig å oppnå en produksjonsform som
sikrer reven gode nok forhold.”
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Rødrev (øverst t.v.)
Flertallet av Norges
befolkning er motstandere
av pelsdyroppdrett.
Likevel er det kun SV og
Miljøpartiet De Grønne
som ønsker en avvikling.
Inntil videre må derfor
rev og mink leve sitt liv på
nettinggulv.
Revevalp (øverst t.h.)
Etter at Dyrebeskyttelsen
Norge saksøkte to tilfeldige
pelsdyroppdrettere
konkluderte
Lagmannsretten med at
pelsdyroppdrett er uetisk.
Inntil de politiske partiene
i Norge kommer til samme
konklusjon vil rev og mink
fødes og dø på pelsfarmer.
Revevalp (t.h.)
- Velferden er god,
mener norske forskere.
Uttalelsen kommer fra
Vitenskapskomitéen for
Mattrygghet som bygget
uttalelsen på materiale
fra Universitetet for
Miljø- og Biovitenskap
(UMB). UMB har hatt et
årelangt samarbeid med
pelsbransjen og avdekket
nylig sin nybygde pelsfarm
- et samarbeidsprosjekt
med Norges Pelsdyralslag
hvor pelsdyralslaget
betalte 25% av kostnadene.
Tvangsadferd (nederst t.h.)
Stereotyp adferd, ofte
sett på rev som presser
bakenden opp mot gitteret,
er utbredt i pelsfarmer. Her
fra en revefarm i Sortland i
Nordland.

“Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer
når det gjelder dyrenes helsetilstand i løpet av en tiårsperiode, bør
det vurderes å avvikle pelsdyrholdet.”
Pelsbransjen unngikk kravet om avvikling, til tross for at også
stortingsmeldingen peker på en rekke fundamentale problemer
ved pelsdyroppdrett. Det nevnes blant annet få muligheter til å
utøve normal adferd, høy valpedødelighet, valpedrap og problemer
knyttet til domestiseringsgrad og avliving. Blant kravene meldingen
fremmer er at “dyrenes nærmiljø må berikes vesentlig” og at dyrene
må avles for tamhet, slik at forholdet mellom dyr og røkter blir
bedre.
Mink og rev er de av husdyrartene som er minst domestiserte,
noe som gir seg utslag i større grad av frykt og stressbelastninger.
Et av tiltakene for å tammere dyr kan være hyppig kontakt med
mennesker. I dag håndteres mink med tykke hansker, og rev med
nakketang for å unngå bitt. For mink har derimot utviklingen gått i
motsatt retning. Antallet minktisper er mer enn fordoblet fra 1999
til 2008, men arbeidsforbruket per minktispe har gått ned.
Siden forskrift om hold av pelsdyr ble vedtatt i 1998 har norsk
pelsbransje vært klar over hvilke krav de skal innfri - så snart som
råd er. En forutsetning for at næringen har livets rett bør være en
vesentlig innsatsvilje for å forbedre forholdene dyrene lever under, og
for å imøtekomme de kravene som blir stilt i stortingsmeldingen.
Som det fremkommer på de neste sidene kan dette neppe sies å
være tilfelle med norsk pelsbransje.
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FINMASKET NETTING MINKVALPER
BURSTØRRELSE REV

AKTIVITETSOBJEKTER
PLAST NETTING
(

ST

(#*,
&#''
)#--

&'#'

&-
'.#',

kontrollert

lig

g

*)

'*

&#''

*'#))

farmer.

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert
Nei
Ingen bur
Slitt
Noen bur
Noen
Alle bur
Ja
Av totalt 100 farmer.
Av totalt 82 farmer.

.%

*%

Nei
Uakseptabelt
Ja
Mangelfullt
Av totalt 100 farmer.
Akseptabelt

N

ettingburet
er pelsdyrenes tilholdssted
livet. I
-
Ikkehele
kontrollert
Ikke kontrollert
forskrift om hold av pelsdyr er minstekravet 0,8m2 for
'*
Neiha plastbelagt
rev og 0,225m2 for mink. Rev skal i tillegg
Uakseptabelt
bunnettingen, mens minkvalper skalJa ha finmasket
Mangelfullt
bunnetting for å unngå å falle gjennom. Tilsvarende
bestemmelser
..
2
om finmasket netting
++ finnes ikke for revevalper.
Av totalt
100 farmer.
Akseptabelt
De fleste av reveburene som ble inspisert hadde plastbelagt netting
i enkelte bur. Men på over halvparten av farmene
var100
nettingen
Av totalt
farmer. slitt.
Kun 12,2% av farmene hadde plastbelagt netting i god stand i alle
burene som ble kontrollert.
Inspeksjonen avdekket at hele 75% av minkfarmene manglet
AUTOMATISK VANN
tettmasket bunnetting
i burMINK
med valper, kun 3,57% hadde bunnetting
BURSTØRRELSE
i forskriftsmessig stand. I praksis betyr dette at kun én av de 28
inspiserte farmene hadde tettmasket bunnetting for minkvalper.
&)
Kun 1,22% av
de kontrollerte revefarmene hadde
Ikkeforskriftsmessig
kontrollert
størrelse på burene. På over 70% av revefarmene var noen eller
&' i strid med forskriften. Også minkburene
samtlige bur
IkkeNei
kontrollert var i stor
('#&)
grad forskriftsstridige: Drøye 29% av de kontrollerte burene var for
Ja
Ulovlig
små. )+#)(
,)
Flere av burene hadde rusten eller ødelagt
Lovlig netting. Ødelagt
netting kan forårsake skader på dyrene.

ur

r

mer.

ntrollert

ur

ur

r

'&#)(

mer.

Av totalt 82 farmer.

Forklaring til diagram
Ja: Alle kontrollerte bur med valper hadde tettmasket netting.
Nei: Ingen kontrollerte bur med valper hadde tettmasket netting.
Ikke kontrollert: Farmer hvor det ikke ble kontrollert om burene hadde
tettmasket netting, eller hvor et for lavt antall bur ble kontrollert
å kunne
Ikketilkontrollert
trekke noen slutning.

Ja
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Ikke kontrollert

Noen bur
Alle bur
'

SKADER MINK

INNG
KASSER I BUR
'#))

&(#)&
)+#)(
*(#*,
(+#*.

),#*+

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert

Nei

Ingen bur

Ja

Noen bur

Av totalt 28 farmer.

Alle bur
Av totalt 82 farmer.

SKADER REV

FORSVARLI
LIGGEHYLLER I BUR

Ikke kontrollert
)'#+-

&.#*&

*)#--

&)#+(

Nei
Ja

')#(.

'#))

Observasjon fra inspektør

DØDE DYR

Ingen bur

*)

Av totalt 28 farmer.

“Nettingen var ødelagt på et av burene og
det hadde dannet seg en liten åpning. I
buret var det en mink som igjen og igjen
krafset på nettingen og forsøkte å presse
seg ut. På nettingstumpene var det blod
etter alle forsøkene på å slippe ut.”

Nei

))

Av totalt 100 farmer.

Netting i gulv, vegger og tak. Rev og mink på
norske BRANNSKILLE
pelsfarmer
kjenner aldri ekte jord
RENHOLD
& UTE
eller vann under
potene.
&

ur

Av totalt 28 farmer.

Forskriftskrav
“§14: (...) Når det er valper i buret, skal det være tettmasket
bunnetting
SKADER slik at valpene ikke tråkker gjennom.”
LEVEGG I BUR

BURET

ntrollert

Lovlig

+.#*&

,*

Forskriftskrav
“§17: (...) Bunnettingen skal være plastbelagt.”
ETABLERT I AVSTAND FRA STØYKILDER
Forklaring tilRENHOLD
diagram BUR

((

r

Ulovlig

Ja

MINKVALPER: TETTMASKET BUNNETTING

ur

ur

Ikke kontrollert

Nei

'.#',

REV: PLASTBELAGT BUNNETTING

Ja: Bunnettingen i alle de kontrollerte burene var plastbelagt.
Noen: Noe av bunnettingen var plastbelagt, andre manglet dette.
)
Slitt: Den plastbelagte bunnettingen
var slitt.
Nei: Ingen av de kontrollerte burene hadde plastbelagt netting.
&%
Ikke kontrollert: Et for lavt
antall bur ble kontrollert til å kunne
trekke
noen
Ikke
kontrollert
slutning.
&(
Ikke kontrollert

ntrollert

Ikke kontrollert
'&#)(

Av totalt 82 farmer.
)&#)+

Ikke kontrollert
((
Ingen bur
Noen bur
Alle bur
Av totalt 82 farmer.

BURSTØRRELSE REV

AKTIVITETSOBJEKTER
BURSTØRRELSE MINK
(

&#''

&-

Ikke kontrollert

'.#',

+.#*&

Ulovlig

)+#)(

Lovlig

'*

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert

('#&)

Ingen bur
Ulovlig
Noen bur
Lovlig

*)
'&#)(

Av totalt 82 farmer.

Alle bur
Av totalt 28 farmer.
Av totalt 100 farmer.

REV: BURSTØRRELSE

MINK: BURSTØRRELSE

Forskriftskrav
§17: 70 cm. høyde (75 cm. for nybygg). Fritt burareal 0,8m2 for
voksne,
enslige
LEVEGG
I BURdyr. Andre krav for feks. voksne dyr med valper.

Forskriftskrav
§14: 45 cm. høyde. Fritt burareal 0,255m2 (0,270m2 for nybygg). For
2
per dyr.
grupper
av valper
0,085m
ETABLERT
I AVSTAND
FRA STØYKILDER

Forklaring til diagram
Ikke kontrollert: Farmer hvor ingen av burene ble målt
Ulovlig: Farmer hvor noen eller alle burene som ble målt ikke oppfylte
forskriftens krav til burstørrelse.
Lovlig: Farmer hvor alle burene som ble målt oppfylte forskriftens krav til
Ikke kontrollert
burstørrelse.

Forklaring til diagram
Ikke kontrollert: Farmer hvor ingen av burene ble målt
Ulovlig: Farmer hvor noen eller alle burene som ble målt ikke oppfylte
forskriftens krav til burstørrelse.
&%
Forskriftsmessig: Farmer hvor alle burene som ble målt oppfylte
forskriftens
Ikke
kontrollert
krav til burstørrelse.

SKAD

Nei

Ingen bur

Ja

Noen bur
.%

Alle bur

Revevalper (øverst,
motstående side)
Revevalper på en farm i
KASSER I BUR
Fannrem i Sør-Trøndelag.
På de fleste revefarmer
'#))
står burene i rekker under
blikktak. På sommeren
kan varmen være intens for
dyrene.
&(#)&
Mink (øverst t.v.)
Inspeksjonen har avdekket
slitasjer og mangler ved
),#*+
(+#*.
svært mange av
burene. På
denne farmen i Rogaland
forsøkte en mink gjentatte
ganger å presse seg
gjennom et hull i buret.
Blodet på nettingstumpene
vitnet om langvarige
anstrengelser for å slippe
ut.
LIGGEHYLLER I BUR
Valp gjennom netting
(øverst t.h.)
Minkbur med valper har
påbud om finmasket
netting i bunnen. Bur med &)#+(
&.#*&
revevalper har ikke
det.
Dette medfører at valpene
tråkker gjennom nettingen.
Rev (nederst,')#(.
motstående
)&#)+
side)
En rev fra en farm i SørTrøndelag. Bunnettingen i
buret er ødelagt og dermed
i strid med forskriftene.
Ødelagt netting utgjør en
fare for dyrene som kan
skade seg.

Av totalt 100 farmer.

BRANNSKILLE
&

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert

Ingen bur

Nei

Noen bur

Ja

Alle bur

..

Av totalt 100 farmer.

Av totalt 82 farmer.

SKAD

AUTOMATISK VANN

&)

Ikke kontrollert
Ingen bur
Noen bur

Ikke kontrollert

&'

Nei
Ja
,)

Alle bur
Av totalt 82 farmer.

Måling av bur (nederst t.h.)
Burstørrelsen ble målt
av inspektørene for å
kontrollere om burene
var i forskriftsmessig
stand. Her er et av mange
minkbur som er i strid med
forskriftene.
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STEREOTYP ADFERD
SKADER

*

kke kontrollert
Ikke kontrollert

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert

&-

ei
Nei

a

SØPPEL OG AVFALL
DØDE DYR I BUR

))
*)

Ja

Nei
Ja

-'

28 farmer.
lt 100 farmer.

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert

&*

'+

Nei

Nei

)*

Ja

Ja
-% '.

Av totalt 100 farmer.

Nei
Ja

Av totalt 100 farmer.
Av totalt 100 farmer.

'

Ikke kontrollert
kke kontrollert
Nei
Nei
Ja
a
alt 100 farmer.

FOREKOMST AV STEREOTYP ADFERD

DØDE DYR I BUR

Forskriftskrav
SKADER MINK
Stereotyp adferd er ikke nevt i forskriftene, men er en indikator på
sterk
mistrivsel
hos dyrene.
DØDE
DYR I BUR

Forskriftskrav
INNGJERDET
“§7: Pelsdyr skal gis tilsyn og stell minst en gang i døgnet. Dyr som
er syke (...)
skal gis
tilsyn hyppigere og så ofte som nødvendig.” I
DUMPEDE
SKROTTER
tillegg bestemmelser i dyrevernloven.

Forklaring til diagram
Ja: Stereotypier ble observert hos flere eller alle dyr i burene som ble
* adferd ble ikke observert hos noen av dyrene i
kontrollert. Nei: Stereotyp
Ikkeikke
kontrollert
burene som ble kontrollert. Ikke observert: Dyrene i disse farmene ble
sjekket for stereotyp adferd.
Ikke kontrollert
&*
Nei
)+#)(

Nei

*(#*,

kke kontrollert

Nei

a

t 28 farmer.

kontrollert

farmer.

))

Ja

Ja

,,

Ja
Av totalt 28 farmer.
Av totalt 100 farmer.

-%

()

ABNORM ADFERD OG DØD
SKADER REV

e kontrollert

Forklaring til diagram
Ja: Tilfeller av døde dyr i burene'(
som ble kontrollert. Nei: Ikke tilfeller av døde
Ikke kontrollert
dyr i burene som ble kontrollert. Ikke kontrollert: Farmer hvor det ikke ble
kontrollert
kontrollert om det var døde dyr i burene,
bur ble
'' eller hvor et for lavt antallIkke
Nei
kontrollert til å kunne trekke noen slutning.

Nei

Ja
Av totalt 100 farmer.
Av totalt 100 farmer.

FORSVARLIG GJØDSELHÅNDTERING

Gjentatte,
meningsløse bevegelsesmønstre, såkalt stereotyp adferd, er et typisk syn på en
INNGJERDET
pelsfarm. Rever som hopper fra den ene burveggen til den andre eller mink som vandrer i
endeløse mønstre. Også annen abnorm
adferd, som valpedrap, er utbredt.
Ikke kontrollert
Ikke kontrollert

A

'(

)'#+-

Nei
Ikke kontrollert

bnorm*)#--
adferd, slik som stereotyp adferd, kan utvikles
Ja
når et dyr står overfor noe det regner Nei
som
et uløselig
problem. Adferden oppstår gjerne Av
hostotalt
dyr82som
står i
farmer.
Ja
stimulifattige
miljøer, og kan kjennetegnes
ved gjentatte,
,,
meningsløse mønstre, slik som rev som løper i ring i buret, eller
Av totalt 100 farmer.
hopper fra burside til burside.'#))
Tilsvarende ser man hos mink, for
eksempel dyr som løper i et endeløst mønster inn i redekassen og
ut mot burfronten. Abnorm adferd gir også utslag som apati, der
dyrene kan ses sittende fraværende og tilsynelatende likegyldige i
et hjørne.9, 10
FORSVARLIG
GJØDSELHÅNDTERING
Når et
dyr blir skremt
eller redd er en naturlig reaksjon å rømme.
I et nakent bur har ikke dyret denne muligheten og den normale
adferden kan få avvikende uttrykk ettersom målet for adferden
ikke kan nås. Denne fluktadferden kan utvikle seg til å bli stereotyp,
Ikke kontrollert
spesielt hos sølvrev. Reven
står da på framlabbene med resten av
(+
((
kroppen presset opp langs burveggen.
Nei
Inspektørene fant stereotyp adferd hos noen eller alle dyrene på
Ja
samtlige av de kontrollerte farmene. Blant funnene
var dyr som
stod på forlabbene
med
bakbena
opp
langs
buret,
rev
som hoppet
(&
Av totalt 100 farmer.
frem og tilbake gang på gang og dyr som satt apatiske i buretha.
En annen form for stereotyp adferd er pelsbiting, som innebærer
at dyrene biter på egen eller andre dyrs pels. Dyrene kan også gnage
på egne eller andres kroppsdeler. Pelsbiting er et utslag av stress og

((

(+

Nei

manglende mulighet for utløp for naturlig adfed.

Ja

VALPEDRAP
(&
Av totalt 100 farmer.
Valpedrap er svært utbredt hos rev på pelsdyrfarmer. Opptil
halvparten av revemødrene ammer ikke opp ungene sine. Noen
valper dør på grunn av manglende stell fra moren, andre dør når
moren biter eller dreper dem. Plutselige lyder som overflyvninger
kan utløse panikkreaksjoner som medfører valpedrap.
Ved inspeksjonen ble et flertall av burene på hver farm undersøkt.
Det ble funnet døde dyr, de fleste valper, som fremdeles lå i buret
på 5% av farmene.
Blant tilfellene fant man levninger av valper som var delvis
oppspist, eller døde valper som lå blant andre levende dyr. Det ble
også funnet flere tilfeller av valper som var lemlestet, men ikke
drept, trolig av moren eller andre dyr. Blant disse tilfellene var en
valp som hadde fått avbitt begge bakbeina. Valpen måtte ta seg
frem ved å gå på beinstumpene. Se påfølgende side for oversikt over
antall skadde dyr.
Det er kun et mindretall av farmene hvor man hadde mulighet
til å inspisere et tilstrekkelig antall bur til å kunne trekke noen
konklusjoner ifht. døde dyr per farm. Det kan derfor ikke utelukkes
at det finnes flere tilfeller av døde dyr i burene på de andre
farmene.
9

“Dyrene hopper frem og tilbake. Forbeina opp mot den ene veggen, ned igjen, forbeina
opp mot den andre veggen, ned igjen. Om og om igjen i et tilsynelatende uendelig
mønster. Andre dyr sitter apatiske og stirrer fremfor seg. Til tross for at andre dyr i buret
viser åpenbar frustrasjon virker de ikke tilstedeværende.
Observasjon fra inspektør
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Død valp (øverst)
Valpedrap er en typisk
adferdsforstyrrelse for
pelsdyr i bur. På denne
farmen i Sør-Trøndelag ble
det observert en død valp
liggende blant de levende,
sannsynligvis som følge av
valpedrap.
Hodeskalle (midten)
Et annet tilfelle av
valpedrap ble observert
på en farm i Storås i SørTrøndelag. Her var kun
hodet fra valpen igjen og
lå blant de andre, levende,
valpene. Sannsynligvis har
valpen blitt delvis spist av
moren eller andre rever.
Tvangsadferd (nederst t.v.)
Stereotyp adferd er utbredt
i pelsfarmer. Dette gir
seg utslag i gjentatt,
meningsløs adferd, som
å løpe i ring i buret eller
hoppe fra burvegg til
burvegg. Denne reven fra
Vinstra i Oppland løp i
endeløse mønstre frem og
tilbake i buret.
Lemlestet (nederst t.h.)
Opptil halvparten av
revemødre dreper eller
skader sine egne valper i
frustrasjon. Bildet viser en
revevalp fra en revefarm
i Rogaland som har fått
gnaget av begge bakbeina.
Valpen tok seg frem på
beinstumpene og ved hjelp
av forbeina.
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SKADER MINK
FORSVARLIG GJØDSELHÅNDTERING

BRANNSKILLE
SKADER REV &

ontrollert
kontrollert

Ikke kontrollert

bur

Nei

)'#+-
*)#--

bur

ur

Ja
..

Av
Av totalt
totalt 82
100farmer.
farmer.

INNG

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert
(+

((

)+#)(
*(#*,

Nei Nei
Ja

(&

Ja

Av totalt
28 farmer.
Av totalt
100 farmer.

armer.
'#))

ontrollert

bur

SKADER REV

SKADER MINK

AUTOMATISK VANN
Forskriftskrav
“§7: Pelsdyr skal gis tilsyn og stell minst en gang i døgnet. Dyr som
er syke (...) skal gis tilsyn hyppigere og så ofte som nødvendig.” I
tillegg bestemmelser i dyrevernloven.

SKADER REV
Forskriftskrav
“§7: Pelsdyr skal gis tilsyn og stell minst en gang i døgnet. Dyr som
er syke (...) skal gis tilsyn hyppigere og så ofte som nødvendig.” I
tillegg bestemmelser i dyrevernloven.

&)
Ikke kontrollert
Forklaring til diagram
Ja: Farmene hadde ett eller flere tilfeller av skadde dyr. Nei: Farmene hadde
ingen skadde
&' dyr. Ikke kontrollert: Farmen ble ikke kontrollert
Neifor skadde dyr,
eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke noen slutning.

Ikke kontrollert
Forklaring til diagram
Ja: Farmene hadde ett eller flere tilfeller av skadde dyr. Nei: Farmene hadde
ingen skadde dyr. Ikke kontrollert:
Farmen ble ikke kontrollert
Neifor skadde dyr,
)'#+-
eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke noen slutning.
*)#--

Ja

bur

Ja

,)

Av totalt 82 farmer.

ur

SKADER

armer.

'#))

Skadde dyr ble funnet på i underkant av
halvparten av de inspiserte farmene. Skader
på ører, øyne og munn var blant funnene.

S

kader kan oppstå på grunn av stereotyp adferd som
pelsbiting og valpedrap, på grunn av skader på nettingbur
eller på grunn av sykdommer eller infeksjoner som forblir
ubehandlet over lengre tid.
Over 42% av de kontrollerte revefarmene og over 46% av
minkfarmene hadde forekomster av dyr med skader. På ca. 55% av
revefarmene og ca. 54% av minkfarmene hadde inspektørene kun
mulighet til å sjekke få eller ingen pelsdyr på nært hold, og det kan
derfor være mørketall som ikke kommer fram i dette diagrammet.
Vanlige skader var sår i pelsen, avbitte ører og haler samt
ubehandlede tannkjøtt- og øyebetennelser. Flere av valpene hadde
avgnagde kroppsdeler. Flere av sykdomstilfellene syntes å ha
vært ubehandlet over lang tid. Å la syke eller skadde dyr gå uten
behandling og hyppig tilsyn er et brudd med dyrevernlovens §6 og
§7 i forskrift om hold av pelsdyr.
“Øyeskader var veldig vanlig på mange av dyrene. En jeg husker
spesielt godt var en lys blårev som var avlstispe. Hun hadde en stor
rød ring rundt det ene øyet. Da jeg så nærmere så jeg ikke øyet
hennes. Det var fullt av verk og dekket av en gul og rød hinne”,
forteller en av inspektørene.
En vanlig skade hos mink var avgnagde ører. På en farm i
Rogaland var burene overfylt med mink, opptil 12 valper i hvert
bur. De lå tett i tett og hadde liten mulighet til å bevege seg. Omtrent
halvparten av valpene hadde avspiste ører.

“Det satt en ung rev der. Den var hvit og
satt og skalv. Først satt den med baken
vendt bort, men da den snudde seg så vi
at det ikke var noe der. Reven hadde ikke
hale.”
Observasjon fra inspektør
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FORSVARL

((

Øreskade (øverst)
En omfattende skade, trolig
med midd og betennelse
i øret, ble funnet på
denne reven i Rogaland.
Øret syntes å være delvis
avgnagd, verk og blod
dekket hele høyre side av
hodet. Reven hadde også
sår og skader på andre
deler av kroppen
Avbitt hale (øverst
motstående side)
Revevalp med avbitt hale,
observert på en farm
i Kyrksæterøra i SørTrøndelag.
Brukket bein (nederst
motstående side)
Avlsdyr står ofte på farmen
i flere år. Denne avlstispen
hadde et brukket bein som
hun haltet rundt på.
Øyeskade (øverst t.v.)
En rev på en farm i
Porsgrunn i Telemark med
store mengder verk. Det
ene øyet er knapt synlig
bak verket.
Avgnagd øre (øverst t.h.)
Et stort antall mink
med avgnagde ører ble
observert på denne farmen
i Rogaland.
Skade i munn (nederst t.v.)
Tannkjøttbetennelser
ble observert på flere
dyr. Denne reven hadde
tannkjøttsvulst som nesten
dekket tennene.
Poteskade (nederst t.v.)
Flere av dyrene hadde
skader på labbene som
følge av selvskading eller et
langvarig liv på netting.
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&%

Ikke kontrollert

Nei

Ingen bur
KASSER I BUR

BRANNSKILLE
'#))

Noen bur

Ja

&
.%

Alle bur

Av totalt 100 farmer.

Ikke kontrollert

&(#)&

Ikke kontrollert

Ingen bur
),#*+

(+#*.

KASSER I BUR
'#))

Noen bur
Alle bur
Av totalt 82 farmer.
Ikke kontrollert

&(#)&

KASSER (REV: ELLER ANNEN INNRETNING) I BURET
Ingen bur
Forskriftskrav
LIGGEHYLLER I BUR
Noen bur
),#*+
“§5. Pelsdyrbur
(+#*.skal ha en kasse eller en annen innretning hvor
dyret kan søke skjul.”
Alle bur
Forklaring til diagram
Alle bur/Noen bur/Ingen bur: Alle burene/Noen av burene/Ingen
av burene
Av totalt 82 kontrollert
farmer.
&)#+(
som ble kontrollert
hadde kasser.
Ikke kontrollert: Farmen ble Ikke
ikke kontrollert
&.#*&
for kasser, eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke noen
slutning. Alle mink i undersøkelsen hadde kasse.
Ingen bur

Noen bur

')#(.

LIGGEHYLLER I BUR

)&#)+

Alle bur
Av totalt 82 farmer.

&.#*&

&)#+(

Ikke kontrollert
Ingen bur
Noen bur

')#(.

)&#)+

Alle bur
Av totalt 82 farmer.

REV: LIGGEHYLLE
Forskriftskrav
“§18. (...) Bur skal ha en liggehylle som kan være drenerende.
Toppen av kasse kan tjene som liggehylle.”
Forklaring til diagram
Alle bur/Noen bur/Ingen bur: Alle burene/Noen av burene/Ingen av burene
som ble kontrollert hadde liggehyller. Ikke kontrollert: Farmen ble ikke
kontrollert for liggehyller, eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne
trekke noen slutning.

AKTIVITETSOBJEKTER
(

Ikke kontrollert

&-

kontrollert

Ikke kontrollert

Nei

INNREDNING AV
BURENE
Ja

BRANNSKILLE

..
&

Av totalt 100 farmer.

Ikke kontrollert
Nei

AUTOMATISK
VANN
Kasser,
liggehyller
og aktiviseringsobjekter
Ja
er blant de få kravene til innredning
av
..
Av totalt 100 farmer.
pelsdyrburene.
&)

SKA

Ikke kontrollert

I

&'
Nei
et forsøk
på å kompensere for pelsdyrenes
manglende
mulighet til naturlig utfoldelse stilles det
visse
krav til
Ja
innredningen i ,)
pelsdyrburene. Alle bur skal inneholde et
AUTOMATISK VANN
“aktiviseringsobjekt”,
og en kasse (eller annen innretning for
rev) hvor dyret kan søke skjul. Reveburene skal i tillegg inneholde
en liggehylle.
&)

SKAD

Ikke kontrollert

AKTIVISERINGSOBJEKT 2, 3
&'
Neien trebit, en ball
Idéen med
et aktiviseringsobjekt, dette kan være
eller en grønnsak, er å kompensere for dyrenes stimulifattige miljø.
Ja
Kun 3% av farmene hadde aktiviseringsobjekt i alle burene som ble
,)
kontrollert. På hele 25% av farmene manglet aktiviseringobjekt i
alle de kontrollerte burene. Det mest utbredte var at noen av burene
hadde aktiviseringsobjekt, andre ikke. Dette står i kontrast til
pelsbransjens egne utsagn fra 2004 om at 64% av revebur og 98% av
minkbur oppfylte forskriftens krav til aktivitetsobjekt.
“Ofte hadde kun noen av burene aktivitetsobjekter. Det var også
mange farmer hvor vi ikke så noen aktivitetsobjekter i det hele tatt”,
forteller en av inspektørene.
KASSE 2, 3, 9
Forskriften stiller krav om at alle bur skal inneholde en kasse hvor
dyret kan søke skjul.
Kassen for rev bør ifølge Rådet for dyreetikk inneholde en trang
tunnelinngang, helst flere rom og kanskje to innganger. Det stilles
ikke krav til dette
i forskriftene.
FINMASKET NETTING MINKVALPER
Kun 2,44% av de kontrollerte farmene hadde kasser i alle de
kontrollerte reveburene.(#*,
Hele 36,59% hadde ikke kasser i noen av
de kontrollerte burene. Vanligst var det imidlertid at noen av de
kontrollerte burene hadde kasse, andre ikke (47,56%). Alle farmene
Ikke kontrollert
med mink hadde kasser i alle burene som ble kontrollert.

ST

'&#)(

Ingen bur

ig

g

*)

'*

Noen bur
Alle bur

farmer.

Av totalt 100 farmer.

AKTIVITETSOBJEKT
Forskriftskrav
“§5 (...) Pelsdyr skal ha tilgang til gjenstander som kan stimulere
til ETABLERT
naturlig I AVSTAND
aktivitet FRA
(lek,
gnaging, utforsking, og lignende).
STØYKILDER
Gjenstandene skal byttes ut ved behov.”
Forklaring til diagram
Alle bur/Noen bur/Ingen bur: Alle burene/Noen av burene/Ingen av burene
som ble kontrollert hadde
&%liggehyller. Ikke kontrollert: Farmen ble ikke
Ikke
kontrollert
kontrollert for aktivitetsobjekter, eller et for lavt antall bur ble
kontrollert
til
å kunne trekke noen slutning.

ntrollert

“Det var åpenbart at det ikke var
mangelen
på en trebit å gnage på som
SKADER
gjorde dyrene desperate. Å tro at et liv
på netting blir nevneverdig beriket av et
Ikke ”
kontrollert
aktiviseringsobjekt blir for lettvint.

Nei

ur

))
*)

Ja

ur

16

.%

Av totalt 100 farmer.

Nei

LIGGEHYLLE
Spesielt for bur med rev er at de skal inneholde en liggehylle.
Toppen
Ja
av kassen kan tjene som liggehylle. Inspektørene fant at 14,63% av
Av tjene
totalt 28
farmer.
burene hadde liggehyller,*
eller kasser som kan
som
liggehyller
i alle burene, 41,46% hadde liggehylle i noen, mens 24,39% manglet
liggehylle og kassetopp i alle burene.
2

Nei
Observasjon
fra inspektør
Ja

DØDE DYR

Aktiviseringobjekt (øverst)
Burene skal inneholde
aktiviseringsobjekter,
slik som knokler, trebiter
eller kålrot. På farmen
over i Hordaland hvor en
revetispe står sammen
med sine valper er det lagt
inn knokler.
Rev (midten t.v.)
Svært mange av
farmene hadde kun
aktiviseringsobjekter i noen
bur. Enkelte manglet slike
objekter i samtlige bur. Her
fra Møre- og Romsdal.
Rev (midten t.h)
Eksempel på
aktiviseringsobjekt ses
til venstre bak reven. En
trebit.
Kasse (nederst t.v)
Alle reveburene skal
inneholde en kasse eller
en annen innretning hvor
reven kan søke skjul. Bildet
viser en slik kasse. Toppen
av kassen kan tjene som
liggehylle for reven.
Rev (nederst t.h)
Inspektørene fant at
kun få farmer hadde
aktiviseringsobjekt i alle
bur. Denne reven er fra
Møre- og Romsdal.
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'.#',

Nei

Ikke kontrolle

'.#',

Slitt
&#''

Ulovlig

Noen

RENHOLD *'#))
BUR
STEREOTYP ADFERD

LEVEGG I BUR
SØPPEL OG AVFALL

Ja

)

Lovlig

+.#*&

Av totalt 82 farmer.

Av totalt 82 farmer.
&(

Ikke kontrollert

&-

Nei

*%

((

Ja

RENHOLD BUR
-'

totalt 28 farmer.

)

&(

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert
Uakseptabelt
Nei
Mangelfullt
Ja
Akseptabelt
Av totalt 100 farmer.
Av totalt 100 farmer.

Uakseptabelt
Forskriftskrav RENHOLD UTE
*% og burinnredning, og
“§8: Alle ((
deler av pelsdyrbur
gjenstander
Mangelfullt
&
som pelsdyr kommer i kontakt med skal rengjøres regelmessig
og ved behov,
og minst
etterfølgende
DØDE DYR
I BUR en gang i året, eventuelt medAkseptabelt
desinfeksjon.”
-
Ikke kontrollert
Av totalt 100 farmer.
Forklaring til diagram

*
'*
Akseptabelt: Renholdet var tilfredsstillende. Mangelfullt: Renholdet var
Uakseptabelt
mangelfullt og ikke tilfredsstillende. Uakseptabelt: Renholdet var av
kontrollert
graverende karakter. Ikke kontrollert:
Farmen ble ikke kontrollert forIkke
renhold
&*
Mangelfullt
i buret, eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke
slutning.

Nei

RENHOLD UTE
++
&

Ja

-%
-

Nei
Akseptabelt
Ja
Av totalt 100 farmer.
Av totalt 100 farmer.
Ikke kontrollert

'*

Uakseptabelt

BURSTØRRELSE MINK

Mangelfullt
++

Akseptabelt

INNGJERDET

Av
totalt
100 farmer.
Ikke
kontrollert

('#&)

Ikke kontrollert

)+#)(

RENHOLD RUNDT BURET

'(

Ulovlig

Ikke kontrollert

Lovlig

BURSTØRRELSE MINK
Nei
Forskriftskrav
'&#)(
“§8: Det skal være
tilfredsstillende renhold
på anlegget
for øvrig.
Av totalt
28 farmer.
Ja
Gjødsel, fôrrester og lignende skal fjernes ved behov, og minst
en
,,
gang i året.”

Nei
Ja

v totalt 28 farmer.

Av totalt 100 farmer.

Forklaring til diagram
Ikke kontrollert
Akseptabelt: Renholdet('#&)
var tilfredsstillende. Mangelfullt:
Renholdet var
mangelfullt og ikke tilfredsstillende. Uakseptabelt: Renholdet var av
graverende karakter. Ikke kontrollert: Farmen ble ikke kontrollert
Ulovlig for renhold
)+#)(
rundt buret, eller et for lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke
slutning.

Lovlig

FORSVARLIG GJØDSELHÅNDTERING
'&#)(

Ikke kontrollert

Av totalt 28 farmer.

Ikke kontrollert
(+

((

Nei

Nei

Ja

Ja

alt 82 farmer.

'+
)*

LEVEGG I BUR

RENHOLD
'.

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert

RENHOLD I BURET

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert
Ikke kontrollert
Ingen bur
Nei
Noen bur
Ja
Alle bur
Av totalt 100 farmer.

(&

KASSER I BUR
Karakteristisk for mange
av de inspiserte
'#))
pelsfarmene var et nærmest
fraværende
DUMPEDE SKROTTER
renhold.

F

Forskriftskrav
“§8: (...) Gjødsel, fôrrester og lignende skal fjernes ved behov, og
minst en gang i året.”
Forklaring til diagram
Ja: Gjødsel var ikke fjernet fra farmen. Nei: Gjødsel var fjernet fra farmen.
Ikke observert: Farmen ble ikke kontrollert for gjødselhåndtering, eller et for
lavt antall bur ble kontrollert til å kunne trekke slutning.

Alle bur

orskrift om hold av pelsdyr setter krav til renhold av Ingen bur
Ikke kontrollert
pelsdyrbur. Alle deler av pelsdyrbur
og burinnredning,
''
Noen bur
(+#*.kommer),#*+
og gjenstander som pelsdyr
i kontakt med skal
Nei 2
KASSER
I
BUR
))
rengjøres regelmessig
og ved behov, minst en gang i året. Alle bur
'#)) ved et stortJaantall
Inspeksjonen avdekket graverende forhold
Av totalt 82 farmer.
farmer. Blant tilfellene var pelsfarmer
() overgrodd av avføring, støv
Av totalt 100 farmer.
og hår fra pelsdyr.

Ikke kontrollert

&(#)&

RENHOLD I BUR
Hele 83% av de kontrollerte
farmene
LIGGEHYLLER
I BURhadde uakseptabelt eller
mangelfullt renhold av burene. Bur
med
store
mengder avføring,
),#*+
(+#*.
støv og hår ble observert. Kun 4% av de kontrollerte farmene ble
ansett å ha et akseptabelt og forskriftsmessig renhold.
2

&)#+(

Ingen bur
Noen bur
Alle bur

Ikke
Av totalt
82 kontrollert
farmer.

&.#*&
2
RENHOLD RUNDT BUR OG FARM
Renholdet rundt bur og farm var desto mer graverende. Her ble Ingen bur
forholdene betegnet som uakseptable blant 66% av de kontrollerte
Noen bur
')#(.
farmene. 25% hadde mangelfullt
renhold, og kun 1% hadde et
)&#)+
LIGGEHYLLER I BUR
akseptabelt renhold.
Alle bur
Flere farmer var dekket av store mengder avføring, støv og hår
Av totalt 82 farmer.
innendørs. Mange av burrekkene var tildekket av avføring eller
møkk og var ugjennomsiktige. Fra flere av burene hang lange klaser
Ikke kontrollert
med en blanding av møkk og hår. &.#*& &)#+(

Ingen bur

DUMPET GJØDSEL 2, 22, 23
Gjødsel fra pelsdyr er rik på ')#(.
fosfat og nitrogen. Mye gjødsel Noen bur
)&#)+
havner på bakken og kan utgjøre en alvorlig
forurensningskilde
Alle bur
for lokalmiljøet og grunnvannet. Gjødselen kan forurense ved
avrenning til vassdrag , tilsig til jord og grunnvann, og fordamping
Av totalt 82 farmer.
i luften.
Likevel ble det observert dumpet, uhåndtert, gjødsel på 36%
av de kontrollerte pelsfarmene. Blant funnene var store mengder
gjødsel i hauger under pelsdyrhusene og oppsamlet gjødsel på
området rundt pelsfarmen.

“Jo mer industrialiserte farmene blir, jo
vanskeligere blir det å følge opp hvert
enkelt dyr. Det sier seg selv at når det er
flere tusen dyr på en farm skal det mye til
for å gi alle dyrene oppfølging. Det blir
umulig å se enkeltindividene.”
Observasjon fra inspektør
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Noen bur

Ikke kontrollert

&(#)&

Av totalt 100 farmer.

FORSVARLIG GJØDSELHÅNDTERING

Ingen bur

Pelsfarm (øverst)
Renholdet på en farm fra
Søgne i Vest-Agder var
nærmest fraværende. Store
mengder avføring, støv og
hår preget farmen. Ifølge
forskrift for hold av pelsdyr
skal farmen rengjøres
regelmessig og ved behov.
Avføring (midten t.v.)
Også inne i burene var det
mange tilfeller av svært
dårlig renhold. Her fra en
farm fra Vikeså i Rogaland
hvor det var store mengder
avføring inne i minkburene.
Gjødsel (midten t.h.)
Gjødselen fra pelsfarmer
representerer et potensielt
miljøproblem, med høyt
innhold av næringsstoffer.
På flere farmer var det
store mengder gjødsel
liggende under burene
eller dumpet andre steder
på farmen. Her fra en
farm i Sandane i Sogn og
Fjordane.
Gjødsel (nederst t.v.)
Manglende gjødselhåndtering utgjør også
en potensiell trussel for
grunnvannet. Nærliggende
elver eller grunnvannet kan
bli forurenset.
Døde dyr (nederst t.h.)
Døde dyr lå også spredt på
flere farmer, både dekket
og udekket. Skrotter
representerer et potensielt
miljøproblem.
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kke kontrollert

Ikke kontrollert

&-

Nei

Ikke kontrollert
'+

Nei

Nei
)*

Ja

Ja

t 28 farmer.

-'
ETABLERT I AVSTAND FRA
STØYKILDER

Av totalt 100 farmer.

&%

ntrollert

Ja
SKADER

'.

Av totalt 100 farmer.

Ikke kontrollert
Nei

bur

DØDE DY

Ikke kontrollert
Nei

))

BRANNSKILLE,
GJERDER OG STØY
*)

bur

Ja

DØDE DYR I BUR

.%

r

Av totalt 100 farmer.
*

Ikke kontrollert

Ikke kontrollert

&*

'

FORSVARLIG AVSTAND FRA STØYKILDER

Nei

Nei
AKTIVITETSOBJEKTER
Forskriftskrav
BRANNSKILLE
“§3: Anlegget skal legges til steder med gunstige Ja
værforhold,
&(
og uten sjenerende
støykilder i nærheten. Særlig viktig er det å
-%
unngå plutselig støypåvirkning. “
Av totalt 100 farmer.

Ja

ntrollert
kontrollert

bur
vlig

Forklaring til diagram
Ikkeerkontrollert
&- i god avstand fra støykilder. Nei: Farmen
Ja: Farmen er etablert
i nærhet
Ikke kontrollert
av støykilder som medfører fare for plutselig støypåvirkning. Ikke kontrollert:
Farmen ble ikke kontrollert for støykilder.
Ingen bur

Nei

bur
ig

r
2 farmer.

Noen bur
Ja

*)

'*

INNGJERDET

Alle bur
Av totalt 100 farmer.
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FORSVARLIG GJØDSELHÅNDTERING
Forskriftskrav
Ja
“§3: (...) Anlegget skal være inngjerdet for å hindre uvedkommende
adgang til farmen
og hindre at dyr rømmer. Krav om inngjerding
.%
gjelder ikke for lukkede pelsdyrhus.”
Av totalt 100 farmer.

Ikke kontrollert
Forklaring til diagram
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Ja: Farmen
((var inngjerdet eller et lukket pelsdyrhus. Nei: Farmen var
ikke inngjerdet, ikke tilstrekkelig inngjerdet eller lukketNei
pelsdyrhus. Ikke
kontrollert: Farmen ble ikke kontrollert for inngjerding.
Ja
BRANNSKILLE
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2 farmer.
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Av totalt 100 farmer.
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DUMPEDE SKROTTER

Ikke kontrollert
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Nei

)) NETTING MINKVALPER
FINMASKET

Nesten alle
SKADERde
MINKkontrollerte pelsfarmene var i
Ja
(#*,
strid med brannvernbestemmelser.
De fleste
()
farmer manglet også inngjerding. Av totalt 100 farmer.
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Ikke kontrollert
Ikke kontrollert
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ed noen unntak, var de fleste pelsfarmer
anlagt i
Nei
Nei
trygg avstand)+#)(
til støykilder. Forholdene
var desto
*(#*,
verre
med hensyn til inngjerding forJaå gjøre farmene
Ja
rømningssikre,
og tilstrekkelig avstand mellom
,*
Av totalt 28 farmer.
farmhusene for å unngå spredning ved brann.Av totalt 28 farmer.
STØYKILDER 2, 9
Pelsdyrfarmene skal legges i områder som ikke er i nærheten av
støykilder, spesielt viktig er det å unngå plutselige støykilder.
Formålet med dette er å unngå forstyrrelser som dyrene ikke er
tilvendt,SKADER
som REV
for eksempel spregninger eller overflyvninger. Slike
plutselige
lyder kan utløse panikkreaksjoner med valpedrap. 10% av
SKADER
de kontrollerte farmene lå i nærheten av støykilder, som togskinner,
skytebaner og flyplasser. Noen farmer lå så nærme
som 20 meter
Ikke kontrollert
unna togskinnene. En annen farm lå rett ved et grustak med mye
Nei Ikke kontrollert
)'#+-
støy. En pelsfarm i Oppland
lå kun 1 km fra en skytebane.
*)#--
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BRANNSKILLE 2, 21
*)
Avstanden mellom pelsdyrhusene skal være
stor
at
den fungerer
Av så
totalt
82Ja
farmer.
som brannsperre. Ifølge forskrift om krav til byggverk og produkter
til byggverk (TEK) skal det mellom lave byggverk være minst 8
'#))
meters innbyrdes avstand,
med mindre det er truffet tiltak for å
hindre brannspredning mellom byggene i løpet av den tid som
' i det andre byggverket.
kreves for rømming og redning
Forskriften om brannskille var den forskriften som var brutt flest
ganger ved pelsdyrfarmene. Kun én av de kontrollerte farmene
SKADER
oppfylte kravet
omMINK
brannskille på 8 meter mellom bygningene, 99%
hadde forskriftsstridig avstand.

INNG

INNGJERDING 2
Forskriftene krever at pelsfarmer skal være inngjerdet
for å hindre
Ikke kontrollert
uvedkommende adgang og for å hindre at dyr rømmer. Kravet om
Nei 77 % av de
inngjerding gjelder ikke for)+#)(
lukkede pelsdyrhus. Hele
*(#*,
inspiserte farmene
hadde ikke rømningssikre pelsfarmer.
Ja

Av totalt 28 farmer.

Av totalt 100 farmer.

rmer.

BRANNSKILLE MELLOM PELSDYRHUS
Forskriftskrav
AUTOMATISK VANN
“§3: (...) Avstanden mellom pelsdyrhus skal være så stor at det er
plass til å foreta gjødselfjerning, snørydding m.m. og at den virker
som brannsperre.”
&)
Ikke kontrollert
Forklaring til diagram
Ja: Brannskilleforskriften på 8 meter mellom pelsdyrhusene er oppfylt. Nei:
Avstanden
oppfyller dermed
&' mellom pelsdyrhusene er mindre enn 8 meter ogNei
ikke forskriften. Ikke kontrollert: Farmen ble ikke kontrollert for brannskille.

ntrollert

bur

Ja

bur

“Det var overraskende hvordan
brannvernbestemmelsene
var ignorert.
SKADER REV
Knapt en eneste pelsfarm var i tråd med
kravet om tilstrekkelig avstand mellom
Ikke kontrollert
pelsdyrhusene. Ved en brann kan
en
Nei
)'#+-
spredning
være uunngåelig.”
*)#--
Ja

Observasjon fra inspektør
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Av totalt 82 farmer.
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FORSVARL

((

Manglende brannskille
(øverst og nederst t.v.)
Avstanden mellom
pelsdyrhus skal være
så stor at den fungerer
som brannsperre.
Minimumskravet er
8 meters avstand. På
bildet er pelsfarmer
med for kort avstand
mellom pelsdyrhusene.
Disse farmene er to av
mange som brøt med
brannvernforskriften
Manglende inngjerding
(midten og nederst t.h.)
Pelsdyranlegg skal være
inngjerdet, blant annet for
å hindre dyr i å rømme.
Kun et mindretall av
farmene som ble inspisert
var inngjerdet. På bildet
ses farmer som alle
manglet tilstrekkelig
inngjerding. Manglende
inngjerding kan utgjøre et
potensielt miljøproblem:
Norges bestand av
villmink kommer fra rømte
farmmink.

21

STEREOTYP ADFERD
DUMPEDE SKROTTER
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Av totaltAv100
farmer.
totalt
100 farmer.

Forskriftskrav
“§23: (...) Skrottene skal ikke lagres ubehandlet i pelsdyrfarmen.”
DØDE DYR I BUR

Forklaring til diagram
Ja: Inspektørene fant dumpede skrotter på farmområdet. Nei: Inspektørene
fant ikke dumpede skrotter på farmområdet. Ikke observert: Farmene er
*
ikke sjekket for dumping
av døde dyr, eller et for lite område av farmen ble
kontrollert til å kunne trekke noen slutning.
&*

Nei
)*

Ja

FUNN AV DUMPEDE SKROTTER PÅ FARMOMRÅDET

llert
ntrollert

Ikke kontrollert
'+

Ikke kontrollert
Nei

Av totalt 100 farmer.

SØPPEL OG AVFALL
Forskriftskrav
Pelsdyrforskriftens §8, samt forurensningsloven §28 (forbud mot
forsøpling).
DUMPEDE SKROTTER
Forklaring til diagram
Ja/Nei: Området på pelsfarmen hadde/hadde ikke søppel og avfall på området
rundt pelsdyranlegget. Ikke observert: Farmen har ikke vært kontrollert for
søppel/avfall, eller et for lite område av farmen ble kontrollert til å kunne
trekke noen slutning.
Ikke kontrollert
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Nei
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Ja

er.
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SKROTTER

Av totalt 100 farmer.

Gamle
bilvrak, en buss brukt som pelsfarm,
INNGJERDET
reveskrotter hengende fra et tre. Inspeksjonen
manglet ikke overraskende funn.

D

ntrollert

'(

Ikke kontrollert

et burde være et minimum at døde dyr håndteres på
korrekt, og ikke minst respektfullNei
måte. Dette var ikke
tilfelle på et stort antall av farmene som inspektørene
Ja
besøkte.
,,
På 22% av de kontrollerte farmene ble det funnet ubehandlede
Av totalt 100 farmer.
skrotter liggende rundt farmen. Enkelte av dyrene ble funnet
hengende i et gjerde og i et tre. Andre ble funnet liggende under
kvister og løv. Flere av dyrene hadde ligget i lengre tid og var i
oppråtnelse.
Det stilles også krav til tilfredsstillende renhold på anlegget for
FORSVARLIG
GJØDSELHÅNDTERING
øvrig.
§8 i forskrift
om hold av pelsdyr sier at gjødsel, fôrrester og
lignende skal fjernes ved behov og minst en gang i året.2
Forskriftens bestemmelser sto i kontrast med hva som ble funnet
på nærmere halvparten av farmene. Her ble det funnet søppel og
Ikke kontrollert
avfall, blant annet gamle
pelsdyrbur, bilvrak og gamle hvitevarer.
(+
((
Store hauger med blanding av avfall, gjødsel
Nei og møkk var gjerne
samlet opp.
Ja som var fylt opp med
Det ble til og med funnet en gammel buss
pelsdyrbur og
som en slags “midlertidig
(&så ut til å ha vært anvendt
Av totalt 100 farmer.
pelsfarm”.

rmer.

llert

r.

“På toppen av gjerdet hang det en revevalp
som var halvveist oppspist. Nærmere
farmen lå flere døde valper. Noen lå under
kvister, en hang i et tre. Flere av valpene
manglet kroppsdeler.”
Observasjon fra inspektør
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Ja
()

Av totalt 100 farmer.

FORBY PELSDYROPPDRETT
Mens Europa innser at pelsdyroppdrett er en næring man ikke kan aksptere sitter norske
politikere og tvinner tommeltotter. De utslitte frasene om at vi er verdensmestre på dyrevern
hjelper lite for pelsdyrene som ligger lemlestet igjen på norske pelsfarmer.

E

tter inspeksjonen som er omtalt i denne rapporten har
samtlige av de 100 inspiserte pelsfarmene blitt anmeldt til
politi og Mattilsynet for forskriftsbrudd og andre kritikkverdige forhold. Det tilsvarer 20% av norske pelsfarmer.

UTE AV KONTROLL
20% av landets pelsfarmer er ikke “noen råtne egg”. Det er ikke
snakk om “skrekkeksempler” som må lukes ut for å gjøre bransjen
stueren. Det er snakk om regelen fremfor unntaket.
Det synes åpenbart at pelsbransjen har et grunnleggende problem med å følge regelverket. Bransjen har blitt kritisert i åresvis
for sine driftsformer, som i andre land er forbudt av dyrevernmessige årsaker. Nå viser det seg at de heller ikke klarer å etterleve et
regelverk som de har hatt ti år på å tilpasse seg. Et regelverk som
ikke fastsetter annet enn minimumskrav til pelsdyrholdet.
Dette vitner ikke om en pelsbransje som har gjort en “betydelig
innsats for å bedre velferden for dyrene”, slik stortingsmeldingen
om dyrevelferd skrev i 2002. En betydelig innsats burde i det minste
tilsi at man tilpasset seg, og respekterte regelverket man er underlagt. Hvilken grad av innsats- og forbedringsvilje er å spore i en
bransje som bruker over 10 år på å tilpasse seg en forskrift som de
helt siden 1998 har vært pålagt å rette seg etter “så snart som råd er”.
Det er lite annet å spore enn en bransje ute av kontroll.

tips fra publikum.
Desto verre er det da at politikere i praksis tyr til bransjen selv
som rådgiver når fremtiden til pelsdyroppdrett skal avgjøres. Fra
pelsforskere med et nært samarbeid med Norge pelsdyralslag får
politikerne sine anbefalinger - anbefalinger som bygger på hemmeligholdt statistikk fra bransjen selv.
NOK ER NOK
I 90 år har pelsdyr levd i fangenskap og blitt drept for pelsens skyld.
Manglende politisk handlekraft gjør at vi fremdeles ser hundretusener av rev og mink bli drept for å selges som luksusprodukter.
Men det bør komme en tid der også norske politikere setter ned
foten. Det bør finnes en tid der man ser at grensen er nådd for hva
man skal utsette et dyr for. Den tiden er nå. Den grensen er nådd.
Vi trenger ikke mer dokumentasjon av avspiste kroppsdeler,
halvdøde dyr eller endeløs frustrasjon for å forstå. Vi trenger ikke å
se nye tusen rev og mink inn i øynene for å skjønne hvilke lidelser
de opplever mellom seks nettingvegger. Det vi trenger er handling.

HANDLINGSLAMMELSE
Men det bør ikke komme som noen overraskelse at forskjellen mellom liv og lære blir så markant når den eneste som kontrollerer
pelsbransjen er bransjen selv.
Det er Mattilsynet som har ansvaret for tilsynet med dyr og
dyrevelferd i Norge, herunder pelsfarmer. Men ressursknapphet
har allerede satt en stopper for inspeksjoner som ikke er utløst av

“Vi trenger ikke mer dokumentasjon av avspiste kroppsdeler, halvdøde dyr eller
endeløs frustrasjon for å forstå. Vi trenger ikke se nye tusen rev og mink inn i øynene
for å skjønne hvilket mareritt de opplever mellom seks nettingvegger. Det vi trenger er
handling.”
KILDER
1. Pelsinform.no; 2. Landbruksdepartementet, Forskrift om hold av pelsdyr av 20. september, 1998; 3. Norges Pelsdyralslag, Handlingplan for dyrevelferd 2008-2012, november 2007; 4. Nationen
10.05.2008; 5. Pelsdyrholdet i Norge - utvalgte emner, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (på oppdrag fra Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge), oktober/november 2008;
6. Dyrevernalliansen, www.dyrevern.no/Emner/pels/Nyheter_om_pels/964; 7. Norsk Institutt for Landbruksøkonomi (NILF) ”Analyse av den Norske Landbruksstøtten”, rapport 2002; 8. Utregning fra Dyrevernalliansen 2008; 9. Rådet for dyreetikk, Uttalelse om pelsdyroppdrett, oktober 1994; 10. Dyrevernalliansens nettsider “Fakta om oppdrett av pelsdyr”, http://www.dyrevern.no/
Emner/pels/307; 11. Landbruksdepartementet, St. meld. nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd, 2002- 2003; 12. Undersøkelse fra InFact, gjort på oppdrag fra Dyrevernalliansen, 2008; 13. Dom fra
Lagmannsretten etter søksmål fra Dyrebeskyttelsen Norge, 1999; 14. Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (EUs veterinærvitenskapelige komité), European Commission, “The
welfare of animals kept for fur production”, desember 2001; 15. TV2.no, politiske partiers holdninger til pels, http://www.tv2nyhetene.no/dokument2/article2379129.ece, 10.11.2008; 16. Dyrevernalliansens nettsider, holdninger til pels, http://www.dyrevern.no/Emner/pels/307; 17. Pressemelding fra Dyrenes Beskyttelse i Danmark 02.09.2008; 18. Opinion of the Panel on Animal Health and
Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (Vitenskapskomitéen for Mattrygghet), Risk assessment concerning the welfare of animals kept for fur production, 11.06.2008; 19&20.
Dyrevernalliansens nettsider, hard kritikk av norsk pelsnæring, http://www.dyrevern.no/Emner/pels/Nyheter_om_pels/4940; 21. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK); 22.
”Pelsdyr i Rogaland – registrering av forurensning fra pelsdyrfarmer”, Fylkesmannen i Rogaland, 1988; 23. Manure management on fur farms, Rouvinen K., Publ.no. 95-1, Dep. of animal science,
Nova Scotia agricultural college; 24. Brev fra Mattilsynet Hovedkontoret til Mattilsynets regionkontorer, “Forvaltning av pelsdyrforskriften”, 13.02.2006.
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“Til slutt vil jeg oppfordre alle som lurer på hva pelsdyrhold egentlig dreier
seg om, til å ta et besøk i en av pelsdyrgårdene i nærmiljøet. Skal man gjøre
seg opp en mening om pelsdyrhold, er ingenting bedre enn å skaffe seg
førstehånds kjennskap til de faktiske forholdene.”
Ingebjørg Myrstad-Nilsen, informasjonsmedarbeider i Norges Pelsdyralslag til Adresseavisa

Det var denne oppfordringen Nettverk for Dyrs Frihet fulgte da de i 2008 bestemte seg for å dokumentere
forholdene på norske pelsfarmer.
100 farmer over hele landet ble kontrollert med målebånd, foto- og videokamera.
Denne rapporten er en oppsummering av hva som ble funnet.
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