Velferd hos
pelsdyr

Margaret Eide Hillestad

Notat 3 — 2017

Forfatter
Tittel
Prosjekt
Utgiver

Utgiversted
Utgivelsesår
Antall sider
ISSN
Emneord
Forsidebilde

Margaret Eide Hillestad
Velferdstiltak hos pelsdyr
Velferd hos pelsdyr
AgriAnalyse
Oslo
2017
20
Notat: 1503.2388 - Online: 1503.9641

Pelsdyr, dyrevelferd, avl
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Litt om AgriAnalyse
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Forord
Bakgrunnen for dette notatet er Mattilsynets forslag til nye og endrede regler om hold av
pelsdyr. Forslaget inneholder skjerpede krav til aktivitetsobjekter i burene og til tiltak for
forebygging av feil beinstilling hos rev.
Dette notatet søker å gi et bilde av de økonomiske størrelsene knyttet til endringsforslagene
og hvilke økonomiske konsekvenser de vil kunne få for pelsdyrnæringen.

Oslo, juli 2017
Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder,
AgriAnalyse
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Sammendrag

Margaret Eide Hillestad, 2017, AgriAnalyse: Velferdstiltak for pelsdyr
Bærekraftig produksjon i landbruket har ifølge regjeringen Solberg en økonomisk, sosial og
miljømessig dimensjon. I tillegg mener regjeringen at landbruket skal bruke biologiske
ressurser smartere, og utvikle nye produkter som er mindre ressurskrevende og mer klima- og
miljøvennlige.
Stortinget har vedtatt å opprettholde pelsdyrnæringen under forutsetning av at den drives
bærekraftig og at reglene for hold av pelsdyr ikke blir så omfattende at produksjonen ikke er
lønnsom. Stortinget har definert bærekraftig utvikling som produksjon hvor dyrevelferdstiltak
kan iverksettes uten at det i realiteten innebærer et forbud mot å holde pelsdyr i Norge.
Mattilsynet har på bakgrunn av Stortingets vedtak sent på høring et forslag til endring i
forskrifter for pelsdyrnæringen. Endringene gjelder gruppehold av mink, feil beinstilling hos
rev, aktivitetsobjekter til mink og rev, og dokumentasjonen på hvordan reglene for
pelsdyrhold etterleves. I dette notatet har vi sett på forslagene til skjerpelsen av kravene til
typen av godkjente aktivitetsobjekter i pelsdyrhold, og forslag til endringer som skal
forebygge feil beinstilling hos rev.
Aktivitetsobjekt
I dag er det mest vanlig å bruke plastrør og/eller vedkubber som aktivitetsobjekt i pelsdyrhold
i Norge. I en studie fra Canada finnes det dokumentasjon på ulike aktivitetsobjekter for mink.
I studien kom det fram at bruk av margbein som aktivitetsobjekt for mink både var dyrt og lite
egnet (Meagher, 2014). En samtale AgriAnalyse har hatt med Johannesson i Norilia, viser at
Norilia er villig til å prøve ut effekten av å bruke bein fra storfe eller svin som
aktivitetsobjekt. For å finne ut om det er økonomisk og praktisk mulig å etablere en
forsyningslinje på bein til norsk pelsdyrnæring, bør det i tilfelle gjøres utprøving på noen få
bruk slik at man kan finne hvilke bein som har positiv effekt på dyrenes velferd og som
samtidig er innenfor hva næringen har økonomisk bæreevne til å tåle.
Sålegjengere
Dagens tamme rever er dobbelt så tunge som de var for 20 til 30 år siden. Rever med «bent
feet», også kalt sålegjengere, oppdages gjerne når de når om lag 20 kilo. Dette er nært opptil
tidspunktet hvor det skal avgjøres om dyret skal avles på eller ikke. Det er uklart om hvorvidt
denne typen beinstilling skyldes arv eller miljø. Forskning viser at forholdet mellom kalsium
og fosfor i fôret kan ha betydning for om reven blir sålegjenger eller ikke (Korhonen, 2014).
Det er enighet i bransjen om at det ikke er ønskelig å avle videre på disse revene, men at det
kan være vanskelig å luke ut hannrever med denne arvelige egenskapen i tilfeller hvor det blir
brukt inseminasjon i stedet for naturlig parring.
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1 Innledning

Mattilsynet har sendt ut på høring forslag til endring av forskriften om hold av pelsdyr i
Norge. Endringsforslaget kommer som følge av Stortingets behandling av Meld. St. 8 (20162017) Pelsdyrnæringen. Mattilsynets forskrift innebærer endringer i regelverk for pelsdyrhold
når det gjelder gruppehold av mink, feil beinstilling hos rev, aktivitetsobjekter til mink og rev,
og dokumentasjonen på hvordan reglene for pelsdyrhold etterleves. I dette notatet vil vi se på
forslagene til skjerpelsen av kravene til typen godkjente aktivitetsobjekter i pelsdyrhold, og
forslag til endringer som skal forebygge feil beinstilling hos rev.
Bakgrunn
Dagens lovverk for pelsdyrhold er fra 2011 og regulerer hva som skal vektlegges ved avl på
pelsdyr. Aktivitetsobjekter skal brukes (se faktaboksene).
Pelsdyrforskriftens §11:
Oppholdsenheten skal til enhver tid
være beriket med egnede
aktivitetsobjekter og eventuelt
innretninger som stimulerer dyrene til
lek, gnaging, utforsking og variert
fysisk aktivitet. Halm alene til mink er
ikke tilstrekkelig som aktivitetsobjekt.
Aktivitetsobjektene må skiftes
tilstrekkelig ofte for å sikre mulighet
for variert aktivitet.

Ved avl av pelsdyr skal formålet være
robuste og friske dyr med god fysisk og
mental funksjon.
Ved utvalg av avlsdyr skal det særlig
legges vekt på at dyrene er tillitsfulle
overfor mennesker, og rolige og ikke
spesielt aggressive overfor artsfrender.
Avlsdyr skal være testet for tillitsfullhet
overfor mennesker før de benyttes i avl.
Testingen skal gi pålitelige og
dokumenterbare resultater.
Dyr med arvelige defekter skal ikke
brukes i avl.

Etter mye offentlig debatt om pelsdyrnæringen har Stortinget besluttet å opprettholde
peldsdyrnæringen med begrunnelsen at å flytte virksomheten til andre land, ikke vil gi bedre
forutsetninger for god dyrevelferd. Stortinget uttrykker også at det norske regelverket for
dyrevelferd i pelsdyrholdet, og kontrollen med dette, vurderes å være vel utviklet og blant de
beste i internasjonal sammenheng. Stortinget mener at utfordringene pelsdyrnæringen har hatt
knyttet til dyrevelferd, kan løses ved en innstramming i regelverket (Innst. 151 S (21062017)).
Det er spesielt tre forhold som Stortinget har lagt vekt på i sin vurdering av dyrevelferden i
pelsdyrhold i Norge. Det er forhold knyttet til dyrenes biologiske funksjon, subjektive
opplevelse og naturlige liv. Når det gjelder biologisk funksjon, er størrelsen på dyrene av
2
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betydning. Størrelse er relevant fordi store og lange skinn gir høyest pris, og dermed fører til
at oppdretterne avler på disse egenskapene. Utviklingen for blårev har gått fra at de veide
rundt 7 kilo i 1969 til dagens rundt 20 kilo, og man har en hypotese om at denne utviklingen
har ført til problemer med blant annet «bent feet» hos blårev.
Når det gjelder dyrenes muligheter for å utøve normal atferd, herunder behov for
sysselsetting, sier innstillingen at næringen forventes å ta i bruk ny kunnskap som kan bedre
dyrevelferden i praksis. Derfor har regjeringen ved Mattilsynet kommet med forslag til
konkretisering av hva som skal regnes som godkjente aktivitetsobjekter for mink og rev.
Stortinget fattet følgende vedtak 10. januar 2017: Regjeringen bes legge til grunn
alternativet med bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Videre viser Stortinget til at det i
flere land er forbud mot pelsdyrproduksjon, eller at reglene for hold av pelsdyr er så
omfattende at produksjonen ikke er lønnsom. Innstillingen har definert bærekraftig utvikling
som produksjon hvor dyrevelferdstiltak kan iverksettes uten at det i realiteten innebærer et
forbud mot å holde pelsdyr i Norge.

Velferdstiltak hos pelsdyr

3

2 Europeisk pelsdyrnæring

Pelsdyrnæringen i Europa har vært og er gjenstand for debatt om velferd for tamme pelsdyr.
Derfor har man i EU etablert et sertifiseringssystem som de store auksjonshusene oppfordrer
sine leverandører til å bli medlem av (Saga Fur 2017). Saga Fur skriver at 100 prosent av
deres leveranser av mink- og reveskinn kommer fra gårdsbruk som er sertifisert etter
standarder for bærekraftig produksjon.
I Europa har pelsdyrnæringens to organisasjoner etablert en felles organisasjon, Fur
Europe. Årsrapporten for 2014 fra Fur Europe viser til at Europa har 50 prosent av
verdensmarkedet på skinn fra rev, mink, vaskebjørn og chinchilla. Figur 3.2 viser at Norge er
fjerde største i Europa med hensyn til antall oppdrettere på mink og rev, og nest størst i
produksjon av reveskinn.
Pelsdyrskinn omsettes på det internasjonale markedet, og næringen er derfor
konkurranseutsatt. Det er ingen toll på pelsdyrskinn i Norge, og næringen må forholde seg til
verdensmarkedspriser på skinn. Det betyr at det kun er produsert mengde, kvalitet på skinnet
og produksjonskostnadene pelsdyrnæringen selv har en viss kontroll over. Etterspørselen etter
norske skinn er god, noe tallene fra Fur Europe viser. Antall produsenter i Norge har gått ned,
mens produksjonen av skinn har økt. I 2015 var den på totalt 525 tonn rev- og minkskinn
(SSB 2016).
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Figur 0.1

Produksjon av skinn fra pelsdyroppdrett i Europa 2014. (Fur Europe 2014)

Tall for Norge
I 2017 var det 219 bruk som søkte om produksjonstilskudd til pelsdyrhold i Norge. Det var
165 313 tisper av rev og mink, hvorav 18 prosent revetisper. Pelsdyrbønder søkte om støtte
til avløsning for ferie og fritid for 158 350 minktisper og 38 001 revetisper i 2015 (Prop. 133
S (2015-2016)).
Tabell 0.1

Antall pelsdyr og antall bruk som har søkt om produksjonstilskudd til pelsdyr.
(Landbruksdirektoratet)
2017

Minktisper
Revetisper

Antall bruk
105
114

Totalt

219
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Antall dyr Antall bruk
135 621
29 692
165 313

237

2016
Antall dyr
152 900
38 001
190 901

5

Organisasjonen for dyrehelse (OIE) ble opprettet i i mellomkrigstida, men først i 2005 ble den
til organisasjonen man kjenner i dag. OIE er den internasjonale organisasjonen som jobber for
å bedre dyrenes helse og velferd. OIE har 181 medlemsland, deriblant Norge, og
organisasjonen blir tatt med på råd i multinasjonale organisasjoner som WTO og
Verdensbanken.
Leder for dyrevelferd i EU-kommisjonen, Denis Simonini, viser til den europeiske
pelsindustrien når det gjelder å utvikle indikatorer for dyrevelferd og sertifiseringsordninger
som gir forbrukerne innsyn i produksjonen av mink- og revepels (Fur Europe 2017). Det er
annonsert at i desember i år vil den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO komme
med et standardiseringssystem for dyrevelferd og også for pelsdyrvirksomhet, et system som
refererer til retningslinjer utarbeidet av OIE (ibid.).
For at standardene ikke skal bli for avhengig av den enkelte observatørs egen holdning,
kunnskap og innsikt, og heller ikke være for avhengig av når observasjoner og målinger
foregår, har man valgt å bruke dyrevelferdsindikatorer. Indikatorene er ment å skulle være av
en slik karakter at både bonden og eksterne kontrollører skal kunne bruke dem. Simonini sier
at det vil bli opprettet et EU-referansesenter for dyrevelferd, og et av dette senterets oppgaver
vil bli å utvikle dyrevelferdsindikatorer som kan brukes for å måle om hvorvidt lovverkets
krav til dyrevelferd er oppfylt (ibid).
WelFur-systemet skal måle dyrevelferd hos pelsdyr, og det baserer sine målemetoder på
forskningsbaserte systemer. Det inneholder en verktøykasse for produsentene som de kan
bruke for å bedre dyrevelferden på sin gård, og det gir samtidig forbrukerne verdifull innsikt i
hvordan dyrene lever på en pelsdyrgård som er sertifisert etter dette systemet.
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Figur 0.2

WelFur-systemet i EU 2017. (www.FurEurope.eu, 2017)

Programmet ble initiert i 2009 og resulterte i to rapporter som ble utgitt i 2013 og 2014. 7
europeiske universiteter og forskningsinstitusjoner har kommet fram til 12 spesifikke
indikatorer som de mener måler dyrevelferd knyttet til fire områder: god helse, gode hus, god
fôring og god dyreatferd. Norge har tilsluttet seg dette systemet fra og med våren 2017. Det
vil antakelig bli slik at man ikke får levert skinn til de store auksjonshusene uten å være
medlem av WelFur.
WelFur inneholder punkt om aktivitetsobjekt for mink i buret. Det kan være objekter som
bitetau, myke plastikkrør som er løse i buret, halmstrå, vedkubber, harde plastikkballer, rør,
lenker og løpehjul. Dette er objekter som har dokumentert effekt. Det er ikke krevd at
objektene skal være spiselige (protokoll for mink 2014).
WelFur inneholder punkt om «bent feet» for rev (protokoll for rev 2015), slik at man får
dokumentert omfanget av denne typen feil beinstilling hos rev i flere land i Europa over tid.

Velferdstiltak hos pelsdyr
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2 Aktivitetsobjekter til mink og rev

Handel med skinn fra pelsdyr har foregått i over 400 år, lenge før dagens globalisering.
Handel med skinn og pels mellom Europa og Amerika på den tiden hadde stor betydning for
utviklingen av økonomien i USA. I pelsdyroppdrett er det mink og rev som er mest brukt i
verden i dag. I 2014 ble det produsert 44 millioner skinn av mink, rev, chinchilla og
vaskebjørn i verden, hvorav halvparten av produksjonen kom fra Europa (Fur Europa, 2015).
Diskusjoner knyttet til dyrevelferd hos pelsdyr har ført til opprettelsen av egne
sertifiseringssystemer hvor også dyrevelferd blir dokumentert. I 2009 besluttet den europeiske
pelsdyroppdretterorganisasjonen (EFBA) å innføre et dyrevelferdsprogram og en
merkeordning som brukes for å dokumentere velferden hos mink og rev.
Dyrevelferd begynner med dyrene. Det er velkjent at dyr kan føle både glede og smerte, og
at det ikke er tilstrekkelig å fokusere på dyrets helse. Fur Europe har gjennom utviklingen av
WelFur funnet fram til indikatorer som skal dokumentere dyrevelferden på pelsdyrgårdsbruk.
I WelFur er det et punkt om tilfredsstillende atferd for rev og mink, og det listes opp noen
aktivitetsobjekter som forskerne har kommet fram til virker positivt for dyrenes velferd. I
programmets protokoll for hold av mink er det vist til aktivitetsobjekter som plastrør, halm,
vedkubber, ping-pong-baller og tau. Mange av disse objektene brukes på pelsdyrgårder i
Norge i dag. Enkelte pelsdyrbønder bruker vedkubber for å utnytte gårdens egne ressurser.
Ved hentes fra egen skog og brukes i tillegg som oppvarmingskilde.
Figur 2.1
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Mye brukte aktivitetsobjekter skissert i WelFur. (WelFur protokoll for mink, side
53)
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Mattilsynets forslag til forskrift inneholder blant annet krav til at mink og rev skal ha
aktivitetsobjekter for å sikre tilfredsstillende atferd. Mattilsynet skriver at noen av
aktivitetsobjektene skal være spiselige, og disse kan da være bein og tørkede huder. Noe kan
være ikkespiselige, som halm eller treklosser.

AgriAnalyse stilte Sigbjørn Kirkebøen følgende spørsmål:
«Hvor mange kilo treklosser bruker du og hva koster det? Hvis du
henter fra egen skog, har du da noen ideer om
alternativkostnadene? (timelønn, evt. om du kunne solgt det som
ved, el.)?»
Sigbjørn bruker av gårdens egne ressurser:
Hei, har sett/ tenkt litt på det som du spør om. Eg har ikkje
registrert forbruk/arbeidsmengde, så det blir antagelser i høve til
erfaring.
Forbruk 1 år, antatt ca. 4 kg med treklossar/pinner per
avlstispe. Eg har 100 avlstisper. Det blir ca. 400 kg per år.
Timeforbruk frå eigen skog til utlegging i bur, 5 min. per kg, 33
timer til 100 avlstisper per år. Det gir en kostnad for treklosser til
100 avlstisper i 1 år på kr 6600,-. Da har eg reknet en timelønn på
200 kroner per time.
Råvareinntekt for salg av tilsvarande til ved el. kan nok reknast til
0, fordi pris for ved el. kun tilsvarar lønn til arbeidsforbruk til
produksjon.
I Canada har man sett på nytten av å bruke taustumper, tunneler, tyggeobjekter som
vedkubber og plastikballer, samt slakteavfall som griseører og margbeinstykker, som enkle
aktivitetsobjekter for mink (Meagher, 2014). Undersøkelsen som ble gjort på 756 bur på to
pelsdyrgårder i Ontario, Canada, viser at enkle aktivitetsobjekter bedrer dyrenes velferd.
Undersøkelsen viste også at golfballer laget av robust materiale egner seg godt som
aktivitetsobjekter. Det samme gjaldt en viss type tau og plastrør som hang fra taket i buret,
mens griseører, kuhover og kuører var veldig attraktive, men ble fort spist opp. Margbein var
også bra, men det var uforholdsmessig dyrt.
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Intervju med Knut Ruggesæter:
Knuts bestefar begynte med pelsdyr i 1929, og Knut overtok i 1981. Han har 125
blårevtisper og 550 minktisper. Snittet i Norge er det dobbelte for mink, og 250
revetisper. Det er få som driver med både rev og mink. Knut hadde sølvrev helt fram
til 1992, da sluttet han fordi parringssesongen ikke passet så godt inn i
driftsopplegget hans; sølvrev er noe forskjellig fra mink og blårev.
Det med aktivitetsobjekter er en ny oppfinnelse og kom for ca. for 4-5 år siden. Det
tar tid å skaffe til veie slike objekter, samt dele ut og rydde opp. Tid er penger og vil
dermed påføre næringen en ekstra kostnad. Når det gjelder treklosser, bruker jeg ved
av bjørk eller bøk. Når jeg kjøper ved til mink og rev, kjøper jeg samtidig ved til bruk
i huset.
Min bestefar la ut elgben utpå høsten. Lårene ble liggende i burene og måtte fjernes
etter en tid. Kjøttbein bør fryses ned. Rev og mink gnager litt for så å la det ligge en
stund, før de tar det fram igjen. Ferske bein samler mye fluer ved lagring som
ferskvare. Griseører kan eventuelt også brukes, men de blir fort spist opp.
Det er en prosess å få bein fra slakteriet og ut til pelsdyrene. Det tar tid å sortere ut
bein som kan brukes, de skal transporteres og oppbevares. Det er uklart hva som
skjer med beina i buret. Når må de byttes ut? Og hvis reven eller minken ikke bruker
dem, må de da ryddes vekk?
Vi ønsker rom for å kunne prøve oss fram på hva som fungerer. Finne et par-tre
objekter som fungerer. Det blir en investering. Noen bruker golfballer. Jeg har
forsøkt med slike plastballer som du finner i ballbinger blant annet på IKEA. Men de
ble farlige for dyrene. Dyrene fikk hull på ballen, og det ble en ring som satte seg fast
rundt halsen på noen av dyrene. Jeg fikk denne ballen på et besøk i Danmark.
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AgriAnalyse har forespurt Sigurdur Johannsson i Norilia hva det kan koste å etablere en
forsyningslinje av spiselige aktivitetsobjekter til landets 219 pelsdyrbønder.
Dersom objektet skal være spiselig kan det være aktuelt å bruke plussprodukter fra
slakteavfall som bein fra storfe eller svin. Sigurdur Johannesson i Norilia har gjort en liten
undersøkelse på mulighetene for å bruke bein fra slakteavfall. Han sier at dersom man velger
å bruke lårbein fra storfe, må de stykkes opp slik at de får plass i mink- og reveburet. Før man
har tatt hensyn til håndteringskostnader, vil lårbein fra storfe kunne koste mellom 1,30 kroner
og 1,40 kroner per kilo. Johannesson mener ribbein fra storfe eller bein fra svin antakelig vil
bli billigere fordi dette er enklere å stykke opp. Han anbefaler at man gjør forsøk med små
grupper av dyr for å skaffe kunnskap om hva som passer for det enkelte dyr. Hvilken størrelse
skal beinet ha, og fra hvilket dyr skal beinet komme? Hvilke preferanser har mink og hvilke
har rev? Er det de samme eller vil det være forskjellige behov?
Håndteringskostnadene som oppkutting, frysing, stabling, frakt til pelsdyrgården, innlegg i
burene, opprydding osv. vil variere utfra hvilket dyr beinet kommer fra, hvilken del av dyret
og hvor beinet skal brukes. Prisen på storfebein ferdig kuttet kan komme opp i mellom 3 og 5
kroner per kilo, men dette er usikkert og må utprøves før det er mulig å angi et beløp.
Svinebein er salgsobjekt i dag, mens bein fra storfe destrueres av Norsk Protein og koster
Nortura 1 krone kiloet å bli kvitt.
I 2016 ble det i Norge slaktet 285 196 storfe, 1 612 841 gris og 1 247 830 småfe. Ved slakt
blir det en del produkter til overs som er definert som «plussprodukter» (Animalia, 2016).
Dette er hud, ull, skinn, bein, tarm, innmat, sener og blod. Noen av disse produktene finnes
det et marked for allerede, mens andre produkter regnes som avfall, og slakteriene må betale
for å bli kvitt dem. For eksempel kostet det Nortura i 2013 1 krone per kilo å bli kvitt bein fra
storfe. Bein utgjør 24 prosent av slaktet.
Figur 2.2

Plansje over pris og verdibilde for skåret storfe. (Nortura 2013)

Velferdstiltak hos pelsdyr

11

I Canada (Meagher, 2014) kom man fram til at aktivitetsobjekter kostet fra 6 kroner per bur
(for eksempel golfballer eller baseball-baller) til 87 kroner per bur (som for eksempel
margbein) for en hel periode i 20141. Prisene inkluderte bytte av objektene flere ganger.
Utprøvingen viste at mange av objektene som ble prøvd, var uhensiktsmessige fordi de ble
spist opp veldig fort, kostet for mye å bruke eller var uinteressante for minken.
Norilia er villig til å støtte opp om en undersøkelse på norske pelsdyrgårder over hvilke
typer spiselige aktivitetsobjekter det er praktisk mulig å bruke i Norge.

1

DnBs valutakalkulator med kurs per 12.07.2017
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3 «Bent feet» hos blårev

Pelsdyravl har foregått med fokus på skinnkvalitet og farge i tråd med hva markedet har
etterspurt i over 100 år. I de siste 50 årene har også dyrevelferd vært en del av
avlsprogrammet.
Husdyravl foregår ut fra et på forhånd definert formål. Den enkelte gårdbruker lager en
plan med en på forhånd definert liste over egenskaper som det ønskes avlet på. Det fører til at
gjennomsnittet for populasjonen flyttes i retning avlsmålene. I pelsdyroppdrett foregår
avlsplanlegging på det enkelte gårdsbruk, og det vanlige er å bruke et avlsprogram.
Man kan bruke avlsprogram til å fremme spesielle arvelige egenskaper, men man kan også
bruke det til å unngå uønskede genetiske endringer i en populasjon. Det er viktig å huske på at
avlsplaner gjelder på generasjonsnivå og for populasjoner, ikke på individnivå. Derfor tar det
tid å endre gjennomsnittsverdier i en populasjon (Korhonen, 2015).
Figur 3.1 En skisse over ett blant mange avlsprogram for husdyravl. (Korhonen, 2015)

I følge Mattilsynet finnes det ikke sikre tall for forekomst av «bent feet» hos norsk pelsrev.
Mattilsynet viser til at ved utprøving via WelFur i fem norske revefarmer i 2011, ble kun 2,4
prosent av dyrene vurdert å ha alvorlig grad av «bent feet». Disse var av gruppen sølvrev.
I forskriften står det at dyr med alvorlig grad av «bent feet» eller sålegjengere skal avlives.
Det er uklart om Mattilsynet mener dyrene skal avlives med é gang dette oppdages, eller om
Velferdstiltak hos pelsdyr
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de kan avlives i forbindelse med pelsing av dyrene slik at de ikke avles på. En rimelig
tolkning av hensikten med forskriften er å utrydde denne genetiske feilen, noe som betyr at
disse dyrene ikke skal avles på. Mattilsynet skriver at det ikke finnes dokumentasjon på at dyr
som har alvorlig grad av «bent feet» skal avlives, heller ikke på hvilken belastning det har for
reven å være sålegjenger. Mattilsynets begrunnelse for krav om avliving er at de da er sikre på
at alle pelsdyrholdere som får rev med slik uønsket genetisk egenskap, faktisk ikke avler på
disse dyrene.
En rev og en mink lever i snitt 6–8 måneder før pelsing. Kroppsvekt for en blårev har økt
fra under 10 kilo for 20–30 år siden til 15–20 kilo i 2014 (Korhonen et al., 2014).
Vektøkningen skyldes både fettinnholdet i fôret og avlssystemet. I Finland har man funnet at
utviklingen av «bent feet» har økt med økningen i dyrenes kropsstørrelse, men om hvorvidt
det skyldes avl eller fôret, eller en kombinasjon, er det gjort lite forskning på. Forholdet
mellom kalsium og fosfor i dietten kan også påvirke beinstilling hos rev (ibid.).
«Bent feet» oppdages gjerne ikke før valpene har oppnådd en kroppsstørrelse på opptil
20–25 kilo, som oppnås ved pelsingstidspunktet. Hos Korhonen ble det oppdaget i november.
«Bent feet» er mulig å forebygge gjennom fôring og fysisk aktivitet (Korhonen, 2014). Med
hensyn til beinstilling pågår det forskning i Finland for å avdekke hvilke faktorer som
påvirker utviklingen av «bent feet» (hos blårev) eller bøyde frambein, eller sålegjengere som
de også kalles.
Når det gjelder avl på rev som ikke har utviklet «bent feet», kan det være vanskelig i de
tilfeller hvor man bruker inseminering. Reproduksjon på rev foregår i hovedsak ved hjelp av
inseminasjon med fersk sæd; avlshanner tappes på farmen, og hver hanne benyttes da til 5–10
tisper. Det er bare rundt 10–20 prosent av reven som pares naturlig.
Knut Ruggesæters erfaring med «bent feet» er at det ikke er et
stort problem.
Det burde også være mulig å registrere revens beinstilling flere
ganger, rett og slett fordi det ikke alltid er feilstilling når det
observeres. Avlstisper med dette problemet tas ut, men det
sjekkes ikke på valpene.
Når man bruker inseminering, er det mer usikkert om man får
valper med «bent feet». Det er ikke vekta som gir «bent feet»,
men om reven er disponert for det eller ikke. Det er kanskje ikke
mer enn 1 prosent som har denne skavanken, og det blir ikke
mange samlet sett. Vi ser det rundt parringstiden, og da tas
tispene ut slik at de ikke avles på. Vurderingsskjemaet er
innskjerpet på dette punkt. En sålegjenger lider ikke. Det er
ikke dokumentert. .i alle fall, og jeg har ikke hatt noen de siste
årene. Vi avler ikke videre på disse dyra.
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Fordi man antar at «bent feet» har en arvelig komponent, vil det være muligå redusere
forekomsten gjennom avlsarbeid, og man antar videre at ved strengere avlsdyrutvalg, dvs. at
det for eksempel bare er helt friske dyr eller dyr med svak grad av «bent feet» som benyttes
som avlsdyr, vil forekomsten av dyr med alvorlige beinproblemer reduseres over tid. Som
nevnt er problemet med «bent feet» størst hos blårev, som også kan nå kroppsstørrelser opptil
20–25 kilo ved pelsingstidspunkt. Å bli så stor på kort tid (6 mnd.) legger også ekstra
belastning på skjelettet og kan derfor bidra til at beina ikke kan bære kroppsvekten, men dette
kan sannsynligvis reduseres ved riktig fôring og ved at revene får tilstrekkelig mosjon
(Kempe, 2010, samt Korhonen, 2014).
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