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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 den politiske diskusjonen om pelsdyrnæringens framtid og
regelverket rundt dyreholdet i Norge. Regjeringen har lagt fram en melding til Stortinget der
den går innfor videre drift, men innen et endret regelverk. Balansegangen mellom regelverket
for dyrehold og lønnsomhet i næringen vil avgjøre pelsdyrholdets framtid. Pelsdyrnæringen
bidrar med rene eksportinntekter til Norge.
Dette notatet søker å gi et bilde av de økonomiske størrelsene knyttet til pelsdyrnæringen,
slik at man kan få fram et helhetlig bilde av næringen når avgjørende beslutninger for
sektoren skal tas. Kjennskap til verdiskapningen i pelsdyrnæringen kan også danne grunnlag
for evt erstatning som følge av et mulig forbud i Stortingsbehandlingen mot å drive med
pelsdyr.

Oslo, november 2016
Christian Anton Smedshaug
Daglig leder, AgriAnalyse
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1 Innledning

Et flertall i Stortingets næringskomite (Innst. 57 S (2014-2015)) skriver at den offentlige
utredningen NOU 2014:15 om norsk pelsdyrhold må følges opp ved at regjeringen høsten
2016 legger frem en egen stortingsmelding om pelsdyrhold hvor blant annet konsekvenser av
en eventuell styrt avvikling blir vurdert. MENON og NIBIO fikk i oppdrag fra Landbruks- og
matdepartementet å gjennomføre en tapsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse av et
eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge (MENON 2016).
MENON tok i sin rapport utgangspunkt i Finansdepartementets rundskriv R om prinsipper
og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. I dette notatet vil vi blant annet
diskutere følgende påstand fra MENONs rapport: «Da vil arbeidskraften og kapitalen som
anvendes i pelsdyroppdrett i dag, kaste mer av seg i andre næringer framover».
I MENONs rapport er det tatt utgangspunkt i dagens situasjon – eller videreføring av status
quo – når de har analysert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en styrt avvikling. De
har for eksempel ikke drøftet avvikling av pelsdyrnæringen mot et scenario med fornying av
næringen ved investeringer i forskning og utvikling, blant annet på dyrevelferd og
klimavennlige løsninger. Pelsdyrnæringen konkurrerer på verdensmarkedet, har et stort
potensial for vekst og kan i likhet med andre næringer drive forskning og utvikling for stadig
bedring av dyrevelferd, pelskvalitet og produktutvikling.
I dette notatet har vi ikke drøftet dyrevelferdsspørsmålet, selv om dette også er et spørsmål
om bruk av arbeidskraft og kapital. Dyrevelferd er behandlet i mange andre sammenhenger,
blant annet av Mattilsynet i 2010 og ved forskrift av 2011 om hold av pelsdyr.
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2 Pelsdyrnæringen skaffer valutainntekter

De økonomiske utsiktene er annerledes fra 2016 enn hva Norge har vært vant med de 10-15
siste årene, skriver regjeringen i nasjonalbudsjettet for 2016. Fastlands-Norge hadde om lag
181 milliarder i handelsunderskudd i 20151. Tidligere har petroleumsvirksomheten ført til at
Norge har hatt store overskudd på handelsbalansen med utlandet og at nasjonen har kunnet
spare store beløp gjennom blant annet Statens pensjonsfond utland (kalt Oljefondet). Fallet i
oljeprisen fra juni 2014, hvor den var på 115 dollar fatet, til januar 2016, hvor den var nede i
29 dollar fatet2, har ført til at det tas penger ut av Oljefondet for første gang siden det ble
etablert i 19963. Fallet i investeringsnivå og inntekter fra petroleumssektoren etter 2014 øker
behovet for å skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet både for hjemmemarkedet og for
eksport.
Figur 1 viser utviklingen i handelsbalansen for Norge. Den illustrerer at handelsbalansen
for Fastlands-Norge har et økende underskudd, mens handelsbalansen for Norge inkludert
petroleumssektoren har et fallende overskudd.
Regjeringen skriver i nasjonalbudsjettet for 2016 at en kraftig bedring av bytteforholdet
med utlandet siden tusenårsskiftet er snudd til en markert forverring som følge av lavere
priser på olje og andre eksportvarer. Regjeringen skriver videre at norsk næringsliv må vende
seg mot nye markeder og at Norge over tid må styrke konkurranseutsatt sektor. Dette har
blant annet ført til at regjeringen har utarbeidet en strategi for eksport av norske
jordbruksprodukter.

1

http://ssb.no/muh
http://www.euroinvestor.no/boerser/gtis-energy/brent-oil/2327059
3
http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/03/03/1757/Oljefondet/frste-uttak-fra-oljefondet
2
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Figur 1

Handelsbalansen for Norge med og uten olje- og gassektoren i perioden 1960–
2013. Kilde: SSB, tabell 08800: Utenrikshandel med varer, hovedtall (millioner
kroner).
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I regjeringens strategi for økt eksport av norske jordbruksprodukter står det at Norge selger
huder og skinn av svært høy kvalitet til utlandet. Pelsdyrskinn blir brukt som klær og tilbehør
til klær.
Pelsdyroppdretterne selger i hovedsak råskinn på verdensmarkedet (Oslo Economics
2012), totalt 98 prosent av omsetningen går til eksport. Oljeprisfallet og valtuasvekkelsen gir
en mulighet for all annen næring til å øke sin eksport. Prisene på skinn fastsettes på
verdensmarkedet og selges gjennom Oslo Skinnauksjoner AS, som håndterer oppgjøret med
den finske aktøren SAGA Furs eller gjennom Kopenhagen Fur i Danmark. Kopenhagen Fur
er verdens største auksjonshus for minkpels, med en global markedsandel på 60 prosent.
Landbruks- og matdepartementet opprettet i januar 2016 et kontaktråd for eksport av
jordbruksprodukter. Regjeringens eksportstrategi inkluderer også eksport av pelsskinn og
varer derav, som utgjorde 530 millioner kroner i 2015, og som er en av de fire viktigste
eksportartiklene basert på jordbruksvarer. Omsetningsutviklingen av disse fire
produktgruppene viser at de er i sterk vekst, og har produsenter som er både profesjonelle og
markedsorienterte.
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Tabell 1

Eksport av de 4 viktigste produktgrupper etter eksportverdi i løpende kroner i
2013. Oppdaterte tall for 2014 og 2015. Kilde: Regjeringens eksportstrategi for
jordbruksvarer og SSB.

Produktgrupper
Tilberedte næringsmidler
Ost
Reststoffer etter utvinning av soyaolje
(dyrefôr)
Pelsskinn og varer derav

2013
919
565
524

2014
1 169
566
604

2015
1 117
618
679

466

534

530

Eksport av pelsdyrskinn over tid viser en vekst målt i løpende priser fra år 2010 til 2015.
Avvikling av pelsdyrnæringen i Norge vil ikke føre til redusert etterspørsel etter pels på det
internasjonale markedet; det vil kun bety at andre tar over norsk pelsdyrnærings
markedsandeler. Det innebærer at forbud mot oppdrett i Norge av dyrevelferdsmessige
grunner ikke nødvendigvis fører til bedre dyrevelferd for pelsdyr generelt, men snarere at land
med dårligere velferd øker antallet pelsdyr.
Figur 2

Eksport av pelsdyrskinn; alle land i løpende priser. SSB tabell 11009:
Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og
handelsområde/verdensdel.
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3 Sysselsetting i distriktene

Regjeringen skriver i nasjonalbudsjettet for 2017 at den økonomiske veksten vil ta seg opp
igjen, og at den ekspansive finanspolitikken vil føre til økt sysselsetting i 2017. Samtidig
skriver regjeringen at AKU-ledigheten har gått opp og at den økonomiske veksten så langt har
vært moderat. Ledigheten per 1.juli 2016 var på 5 prosent.
Arbeidsledigheten i Norge har økt fra 2000 til 2016, og den har steget markant etter
oljeprisfallet i 2014. Oljeinvesteringene anslås til å falle med 13-14 prosent i 2016 (Danske
Bank februar 2016), noe som øker nedsidepresset (fall i produksjon og økning i
arbeidsledigheten) i fastlandsøkonomien. Det bidrar til fortsatt svak krone og lav rente, som
kan kompensere noe for fall i oljeinvesteringene.
Figur 3

Arbeidsledighet i Norge per kvartal fra 2000 til 2016 målt i 1000 personer:
Kilde SSB tabell 08518: Arbeidsledige, etter kjønn og alder.
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Regjeringen skriver i revidert nasjonalbudsjett for 2016 at Sør- og Vestlandet rammes hardt
av oljeprisfallet, og at ledigheten i området har økt markant. Derfor vil regjeringen i den
økonomiske politikken –Offensive tiltak mot ledighet i nasjonalbudsjettet for 2016 – gjøre en
kraftfull innsats i en krevende konjunktursituasjon.
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Pelsdyrnæringen har stor betydning i Rogaland og Sør-Trøndelag. Dersom næringen blir
vedtatt avviklet og forbudt, er det ikke gitt at næringsutøverne finner jobber i andre sektorer i
egen kommune eller eget fylke, og spesielt ikke i Rogaland, et fylke som har blitt hardt
rammet av oljeprisfallet.
Tabell 2

Registrerte arbeidsledige i prosent fordelt på fylke, per november i 2013, 2014
og 2015. Kilde SSB tabell.

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Registrert helt arbeidsledige
15-74 år
2013
2014
2015
3,4
3,3
3,1
2,3

2,5

2,4

3,4

3,3

3,1

2,7

2,6

2,3

2,2

2,0

1,9

2,5

2,8

2,7

2,9

2,9

2,8

2,9

3,3

3,4

3,3

3,2

3,7

2,6

2,9

3,4

2,0

2,3

4,1

2,1

2,3

3,0

1,8

1,6

1,9

2,0

2,1

2,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2,6

2,6

2,8

2,6

2,6

2,1

2,1

2,0

3,7

3,4

3,2

Pelsdyrhold er som oftest en tilleggsnæring til jordbruksvirksomhet, eller den kombineres
med annen næringsvirksomhet (Oslo Economics 2012) i kommuner rundt om i landet.
Hovland og Aasheim skriver i sitt notat om pelsdyrnæringen at de anslår sysselsettingen i
primærproduksjonen til om lag 350 årsverk i 2014. Menons beregninger gir 316 årsverk i
primærproduksjonen av pelsdyr. I tillegg kommer ca. 70 årsverk innen produksjon av
pelsdyrfôr og transport (Hovland) og 20 årsverk innen foreningsaktiviteten til Norges
Pelsdyralslag (Oslo Economics). Samlet utgjør dette rundt 440 årsverk. I tillegg kommer
sysselsatte i annen virksomhet som har tilknytning til pelsdyroppdrett, som veterinærtjenester,
husdyravl, forsikring, utdanning og forskning.
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Figur 4

Antall pelsdyroppdrettere fordelt på fylke per 01.01.2016. Kilde: SSB.
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Antall søkere om produksjonstilskudd og som har pelsdyr

Totalt var det 237 produsenter som søkte om produksjonstilskudd og som har pelsdyr per
01.01.2016. Rogaland og Sør-Trøndelag har flest pelsdyroppdrettere i Norge. De seks
kommunene med flest oppdrettere er Oppdal i Sør-Trøndelag med 22 stykker, Klepp i
Rogaland med 20 stykker, Gloppen i Sogn og Fjordane og Agdenes i Sør-Trøndelag med 14
oppdrettere, og Gjøvik i Oppland samt Sandnes i Rogaland med hver sine 10 oppdrettere
(ibid). Rogaland er det største fylket innenfor minkoppdrett, og Sør-Trøndelag er det største
fylket med reveoppdrett.

Verdiskaping fra pelsdyrnæringen

7

Figur 5

Antall pelsdyroppdrettere som har søkt om tilskudd per 01.01.(tallene er per 1.7.
i år 2000 og i 2001), fordelt på mink og rev. Kilde: Landbruksdirektoratet.
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Antall minkoppdrettere har vært relativt stabilt fra år 2000 og til 2016, mens antallet som
driver med rev har gått ned med 77 prosent fra år 2000 til i dag. I følge NILFs notat om
perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og framtidas Norge (2012), driver de fleste brukene
med enten mink eller rev.
I landbrukstellingen fra 2010 (SSB) var det i alt 210 jordbruksbedrifter som oppga at de
hadde pelsdyr som tilleggsnæring til landbruksvirksomhet (Oslo Econonomics). I tabell 3.3 i
NOU 2014:15 er gjennomsnittsarealet for et pelsdyrbruk på om lag 220 dekar. Det er ikke gitt
at den porteføljen av driftsgrener (for eksempel melkeku kombinert med pelsdyr) kan erstattes
dersom pelsdyr blir en forbudt næring. En årsak kan være at det å øke antallet melkekyr,
ammekyr eller sau for å erstatte inntektstapet ved bortfall av pelsdyr, ikke er mulig på grunn
av manglende areal på gårdsbruket og fordi det er full dekning av melk og sau i Norge i dag.
NILF har intervjuet oppdrettere fra 79 av 84 foretak som sluttet med pelsdyr i perioden
2004–2012 (NILF 2012). Av de som sluttet, var 5 prosent 67 år eller eldre, 24 prosent i
alderen 60–66 år, 30 prosent i alderen 50–59 år, 24 prosent i alderen 40–49 og 16 prosent
yngre enn 40 år. Aldersfordelingen viser at gjennomsnittsalderen blant pelsdyroppdrettere i
2008 var på 52 år. Jobbmarkedet for de yngste og for de eldre arbeidstakerne strammes til når
ledigheten øker. Det gjør at antakelser om pelsdyroppdretternes muligheter for annet arbeid
kan være overvurdert.
Det var kun tre oppdrettere som hadde flyttet fra bruket etter at de sluttet med pelsdyr, og
kun to som oppga at flyttingen hadde sammenheng med avviklingen av pelsdyrholdet. Det
betyr at 47 oppdrettere fortsatte å bo på gården etter at de hadde avviklet pelsdyrholdet. Som

8
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inntektskilde oppga 80 prosent at de hadde næringsinntekt, 38 prosent lønnsinntekt, 16
prosent mottar alderspensjon og 14 prosent mottar annen trygd eller stønad (ibid).
Både sittende regjering og forrige regjering har understreket behovet for å kanalisere
arbeidskraft til næringer der den gir størst avkastning. Situasjonen på arbeidsmarkedet har
ikke forbedret seg etter oljeprisfallet, snarere tvert i mot. Selv med regjeringens tiltak mot
arbeidsløshet, avtar ikke arbeidsledigheten i Norge. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har
vist en gradvis økning i ledigheten fra 3,2 prosent i mai 2014 til 5,0 prosent i juli 2016.
MENON har i sin rapport lagt til grunn det scenario at de som går ut av pelsdyrnæringen, vil
ta annet arbeid til en lavere lønnsutvikling enn de ville hatt ved å forbli i næringen. Dersom
det hadde eksistert andre høyproduktive næringer med bedre lønnsevne og kapitalavkastning
enn for eksempel pelsdyrnæringen, ville ikke omstilte arbeidere ha akseptert en lønnsutvikling
som er permanent om lag 5 prosent lavere sammenlignet med de som ikke blir omstilt
(MENON 2016).
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4 Investeringer i næringen

I MENON-rapporten argumenteres det for at investeringene i næringen er lave fordi det er
høy økonomisk risiko forbundet med omsetning av pelsskinn på grunn av usikkerhet knyttet
til pris og valuta. Risikoen er knyttet opp til at de internasjonale markedene fluktuerer med
moter og betalingsevne i ulike markeder. Dette er tilfelle for mange andre næringer i Norge
også, blant annet for norsk fiskeeksport. Norge eksporterte sjømat for 65 milliarder kroner
inntil tredje kvartal 2016, og vi selger sjømat til både USA, Asia og Europa. Denne næringen
håndterer investeringer i et marked med svingninger i valutakurser, tollregimer og
verdensmarkedspriser, uten at det har hindret produsentene i å investere og utvikle næringen.
Figur 6 viser at eksport av pelsskinn nå er på høyde med norsk osteeksport, og omtrent like
stor som eksporten av jarlsbergosten.
Figur 6

Eksport av pelsskinn, faste oster og total osteeksport. Kilde: SSB,
Landbruksdirektoratet og AgriAnalyse.
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MENON har i sine kalkyler lagt til grunn at pelsdyroppdrettere ikke investerer i nytt utstyr, ny
teknologi eller andre effektiviseringstiltak og produktivitetsfremmende tiltak. I Danmark har
næringen økt sin verdiskaping blant annet fordi den har foretatt kontinuerlige investeringer i
forskning og utvikling, og i produktivitetesfremmende tiltak. Tall fra Danmark viser at
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pelsdyrnæringen og danske dyrevernorganisasjoner har et fruktbart samarbeid om utvikling av
dyrevelferd for mink.
EU har mange forskjellige ordninger for finansiering rettet mot ulike ledd i verdikjeden
for pels: Horizon 2020 som retter seg mot forskning og utvikling for blant annet å utvikle god
dyrevelferd og effektiv drift, Worth Program som retter seg mot å bygge allianser mellom
medlemsstater når det gjelder virksomheter innen design, mote, tekstil, smykker, sko, møbler,
lær og skinn, og COSME, som er støtteordninger for gründervirksomhet og for å hjelpe små
og mellomstore bedrifter til å få finansiering, og å komme inn på nye markeder i EU. I tillegg
nyter pelsdyrbønder i EU godt av EUs felles landbrukspolitikk4.
Denne diskusjonen viser at det er grunn til å tro at man også i Norge vil kunne investere og
modernisere pelsdyrnæringen dersom de politiske villkårene er til stede.

4

Fra 19.10.2016. http://www.fureurope.eu/fur-policies/legislation/funding/
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5 Avfall som ressurs

Regjeringen skriver i nasjonalbudsjettet for 2016 at klimautfordringene er globale og løses
best globalt, og at Norge skal påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent reduksjon
av klimautslippene i 2030 sammenlignet med 1990. Klimaendringer og befolkningsvekst gjør
at det stilles krav om bærekraftig produksjon av varer og tjenester. Bærekraftig produksjon
innebærer blant annet resirkulering og gjenbruk av varer, i tillegg til mer effektiv produksjon
og reduksjon i avfallsmengden. Pelsdyrfôrindustrien som er en del av norsk
næringsmiddelindustri, er en stor avtaker av avfall fra slakterier. Det er tre samvirkebedrifter
rundt om i landet som foredler norske råvarer fra slakterier (fra både kjøtt og fisk) til
næringsrikt pelsdyrfôr, og fire virksomheter som lager fôr til eget bruk basert på slakteavfall.
Disse virksomhetene omsetter for om lag 125 millioner kroner per år, og gir viktige
industriarbeidsplasser lokalt i Norge.
Årlig bruker pelsdyrnæringen om lag 50 000 tonn restavfall fra fiske-, fjørfe- og
kjøttproduksjon til fullverdig fôr for rev og mink. I følge budsjettnemda for jordbruket var
tallet 60 000 tonn i 2015, og det er forventet å bli 57 000 tonn i 2016 (tabell 5.18 i
Totalkalkylen for jordbruket 2016). Med økt matproduksjon vil også avfallsmengden, spesielt
fra kyllingslakterier, øke (Hovland 2015). Det er usikkert hvor mye mer av slakteavfallet som
vil gå til kjæledyr som hund og katt.
Biproduktene kan utgjøre opp mot 50 prosent av et slakt. Lønnsom avsetning av disse er
derfor av stor betydning for en lønnsom matindustri, samtidig som det gir pelsdyroppdrettere
tilgang på rimeligere fôrråvarer. Det sparer samfunnet for store kostnader i forbindelse med
destruksjon av dette avfallet.
MENON skriver at det må forskes mer på miljøeffektene av pelsdyrnæringen før det kan
tallfestes i hvilken grad pelsdyroppdrett har en negativ miljøeffekt sammenlignet med
alternative produksjonsveier som skai og fuskepels (bestående av blant annet modacryl og
polyester som er petroleumsprodukter).
Figur 7 illustrerer hvordan avfall fra norsk landbruksproduksjon blir nyttiggjort gjennom at
det brukes som fôr til pelsdyr. Det er flere leverandører av slakteavfall til pelsdyrfôr enn
Norilia, men verdikjeden er den samme selv om størrelsen varierer. Et anslag gjort på
bakgrunn av en spørreundersøkelse blant fôrkjøkkenene utført av AgriAnalyse, viser at
mellom 40 og 50 prosent av råstoffene vil gå til destruksjon dersom pelsdyrnæringen blir
avviklet. Et av fôrkjøkkenene i undersøkelsen svarer at de muligens kan eksportere fôr til
Danmark, mens andre ligger for langt fra markeder i utlandet til at det svarer seg økonomisk å
eksportere fôret. Siden fôrkjøkkenene er eid av pelsdyroppdrettere, vil en avvikling av
pelsdyrnæringen også bety eierskifte i disse.
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Figur 7

Produksjon av fôr til pelsdyr basert på avfall fra Norilia. Kilde: Norilia 2016.

Gjennom å redusere avfallet fra andre matnæringer og ved å gjenvinne pelsdyrskrotter til
produksjon av biodiesel og/eller som gjødsel/jordbearbeidingsmiddel, er pelsdyrnæringen en
viktig bidragsyter til bioøkonomien. Den sparer også samfunnet for kostnader til destruksjon
av slakteavfallet og er et effektivt redskap for å ta imot avfall fra voksende
matvareproduksjon.
I Danmark viser Kopenhagen Fur til at 100 prosent av minken brukes. I tillegg til at
skinnet brukes, omsettes skrottene som biodiesel, til oppvarming og som biogass. Pelsdyr er
100 prosent nedbrytbart materiale og kan dermed erstatte ”fuskepels” og andre petroleumsprodukter for å redusere klimagassutslipp fra bruk av fossile råstoff.
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6 Skattekostnad og skatteinntekt

Det er få støtteordninger i pelsdyrnæringen (Hovland 2008). Over jordbruksavtalen var det i
2014 kun avløsertilskudd og fraktutjevningsmidler til fôr som gikk til pelsdyrnæringen. I
2015 ble det bevilget 17,8 millioner kroner i frakttilskudd og 13,7 millioner i avløsertilskudd
til pelsdyroppdrett. I 2016 er frakttilskuddet avviklet. I tillegg har pelsdyroppdrettere krav på
jordbruksfradrag, tilsvarende et sted mellom åtte og ti millioner kroner (NILF 2015).
Utover dette er det to typer investeringsstøtte som pelsdyrnæringen nyter godt av:
investeringstilskudd og rentestøtte over Innovasjon Norges budsjett. Men etter 2012 har det
blitt vanskeligere for pelsdyroppdrettere å få lån både i Innovasjon Norge og i private banker5
i påvente av hva som vil bli resultatet av en stortingsmelding om pelsdyroppdrett i Norge.
I februar 2016 sendte regjeringen ut et høringsnotat om å avvikle jordbruksfradraget for en
del næringer, blant annet pelsdyrnæringen. Jordbruksfradraget ble innført i år 2000 som
kompensasjon for reduserte målpriser (Hovland 2015). Hovland anslår inntektseffekten av
jordbruksfradraget for pelsdyrnæringen som helhet til å ligge på mellom 8 og 10 millioner
kroner avhengig av regnemetode og om det er et godt eller gjennomsnittlig inntektsår for
pelsdyrnæringen. I statsbudsjettet for 2017 er det ikke foreslått endringer i jordbruksfradraget.
Pelsdyr brukes som avtagere av avfall fra matproduksjon enten det er fra jordbruk eller fra
marine næringer som fiske, fangst og fiskeoppdrett. Det muliggjør økt matproduksjon fordi
avfallet gir slakteriene inntekter samtidig som de slipper kostnader ved destruksjon av
avfallet. Det gjør at pelsdyrnæringen kan sies å komme inn under målsettingen med
jordbruksfradraget, nemlig økt matproduksjon.
MENON har beregnet at bortfallet av subsidier til pelsdyrnæringen ikke vil være nok til å
gjøre opp for tapte skatteinntekter som følge av tapt kapital og økte trygdeutbetalinger ved
avvikling.

5

https://www.nrk.no/ho/vanskelegare-med-lan-til-pelsdyr-1.7998034
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7 Oppsummering

Regjeringen har varslet at den vil komme med en melding til Stortinget høsten 2016 om
pelsdyrhold hvor blant annet konsekvenser av en eventuell styrt avvikling blir vurdert. Det
foreligger en norsk offentlig utredning, Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt
avvikling (NOU 2014:15), og MENON sammen med NIBIO har utgitt rapporten
Samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap ved et forbud mot
pelsdyroppdrett ((MENON 2016). Det er også andre som har sett på konsekvenser for
avvikling av pelsdyrnæringen, men det foreligger ingen utredning om en utvikling av
pelsdyrnæringen, slik man har gjort i annen næringsvirksomhet basert på dyrehold.
Pelsdyrnæringen er en av de fire største eksportnæringene innenfor jordbruket, med en
eksportverdi på om lag 500 millioner kroner årlig. Oljeprisfallet har gitt en mulighet for all
annen næring til å øke sin eksport, også eksport av pelsskinn. Prisene på skinn fastsettes på
verdensmarkedet og gir Norge eksportinntekter, noe regjeringen mener er viktig også for
jordbruksprodukter.
Arbeidsledigheten i Norge er på 5,0 prosent og vokser i områder som er sterkt knyttet til
oljevirksomheten, spesielt i Rogaland fylke. Rogaland er et fylke hvor pelsdyrnæringen står
sterkt, med både fôrkjøkken, mange oppdrettere og tilhørende infrastruktur og
støttefunksjoner. En styrt avvikling av pelsdyroppdrett vil ramme en region av landet som
allerede sliter med økende arbeidsledighet.
Dersom det hadde eksistert andre høyproduktive næringer som ansatte og oppdrettere i
pelsdyrnæringen kunne gå til, ville ikke de som jobber i næringen i dag akseptert en
omstillingskostnad som gir en lønnsutvikling som er 5 prosent lavere enn de som ikke har
blitt omstilt (MENON 2016).
Pelsdyrnæringen er en stor avtager av avfall fra næringsmiddelindustrien. Et anslag gjort
på bakgrunn av en spørreundersøkelse utført av AgriAnalyse blant fôrkjøkkenene viser at
mellom 40 og 50 prosent av råstoffene vil gå til destruksjon dersom pelsdyrnæringen blir
avviklet. Biproduktene som fôrkjøkkenene omdanner til pelsdyrfôr, kan utgjøre opptil 50
prosent av et slakt (Norilia 2015), slik at en lønnsom avsetning for dette avfallet er av stor
betydning for en lønnsom matindustri, samtidig som det gir pelsdyroppdretterne tilgang på
rimelige fôrråvarer, og det sparer samfunnet for store kostnader i forbindelse med destruksjon
av dette avfallet. MENON skriver også at det må forskes mer på miljøeffekter av
pelsdyrnæringen før det kan tallfestes i hvilken grad pelsdyroppdrett har en negativ
miljøeffekt sammenlignet med alternative produksjonsveier som for eksempel produksjon av
skai og fuskepels. Fuskepels består av blant annet modacryl og polyester, stoffer som er laget
av petroleumsprodukter.
Pelsdyrnæringen mottar kun støtte til avløsere og inngår som grunnlag for jordbruksfradrag
for oppdrettere som driver innenfor jordbruket i 2016. Den skattekostnad MENON har
beregnet at samfunnet har på pelsdyrnæringen, er betydelig redusert etter at regjeringen
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fjernet frakttilskuddsordningen for næringen. I tillegg skriver MENON at bortfall av subsidier
til pelsdyrnæringen ikke kan kompensere for tapte skatteinntekter og økte trygdeutgifter som
følge av avvikling av næringen.
En styrt avvikling av norsk pelsdyroppdrett vil ha store økonomiske konsekvenser for
produsenter i næringen og vil føre til reduserte eksportinntekter til Norge. Det er derimot
høyest uklart om en avvikling av næringen vil gi redusert omsetning av pelsdyr internasjonalt,
da det er rimelig å anta at andre vil overta de norske markedsandelene. Avvikling av
pelsdyrnæringen i Norge vil føre til en nedgang i antall arbeidsplasser i en allerede vanskelig
situasjon på arbeidsmarkedet. Den vil også gjøre at et avfallsprodukt som i dag er en ressurs,
vil bli et avfallsproblem. Økt skattekostnad til destruksjon av dette avfallet kan også bli
resultatet.
Nåverdiberegninger av framtidige inntekter fra pelsdyrnæringen dekker ikke det faktum at
inntekter i framtida har en verdi, selv om de har lav verdi i dag. For eksempel har jord lav
nåverdi i dag, men man kan ikke tenke seg et land uten matjord. Analysen til MENON setter
en pris på styrt avvikling, men foretar ingen beregning av en bærekraftig utvikling av
pelsdyroppdrett. Det er vanskelig å si hva som har verdi i framtida; også arbeidsplasser i
pelsdyrnæringen kan ha økende verdi i en situasjon hvor behovet for arbeidsplasser er
voksende, og også behovet for å erstatte produkter basert på fossilt råstoff som olje, slik at tograders målet for klima kan nås.

16

NOTAT – 1 2016

Litteratur

Bartnes, L. P., & Skorge, P. G. (2016). Høringssvar fra Norges Bondelag - endringer i enkelte
skatteordninger i landbruket. Norges Bondelag. Retrieved from
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-ilandbruksbeskatningen/id2478069/
Berg, K. (2016). Høring - enkelte skatteordninger i landbruket. Norges Pelsdyralslag. Retrieved
from https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-ilandbruksbeskatningen/id2478069/
Budsjettnemda for jordbruket. (2016). Jordbrukets totalregnskap 2014 og 2015. Jordbrukets
totalbudsjett 2016. Registrerte og normaliserte tall (Utredning nr 1). Oslo.
Fjose, S., Seeberg, A., & Holmen, R. B. (2016). Samfunnsøkonomiske konsekvenser og
pelsdyroppdretternes tap av et forbud mot pelsdyroppdrett (No. 7). Oslo: MENON Business
Economics.
Hansson, R. (2014). Representantforslag 27 S (2014-2015) om avvikling av pelsdyrnæringen.
Retrieved from https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-027/
Høringsnotat - Enkelte skatteordninger for landbruket. Saksnr 15/4940. (2016).
Finansdepartementet. Retrieved from
https://www.regjeringen.no/contentassets/50bb043dfdff46e7be85d9864b58227b/notat_landbr
uksbeskatning.pdf
Hovland, I. (2008). Pelsdyrholdet i Norge - utvalgte emner. NILF.
Hovland, I. (2015). Pelsdyrnæringens inntektseffekt av jordbruksfradraget. NILF.
Hovland, I., & Asheim, L. J. (2012). Perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og framtidens
Norge. Retrieved from http://nilf.no/om_nilf/Nyheter/2014/1215598
Hovland, I., & Bøe, E. (2012). Pelsdyr i Norge - avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform. NILF.
Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen vedr. representantforslag fra Rasmus Hansson om
avvikling av pelsdyrnæringen. (2015). Stortingets næringskomite. Retrieved from
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-057/
Kleveland, L. (2016). Svar på høring om endring i landbruksbeskatningen - jordbruksfradraget til
pelsdyroppdrett (Deres referanse 15-4940 SL). Dyrevernalliansen. Retrieved from
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-ilandbruksbeskatningen/id2478069/?uid=df2edd41-6de2-42dd-9aa9-adb15670364d
Landbruks- og matdepartementet. (2015). Strategi for eksport av jordbruksprodukter. Oslo.
Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. (2014). Norsk pelsdyrhold bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen (NOU No. 15).
Oslo.
Meld. St. 1 (2015-2016) Nasjonalbudsjettet 2016. (2015). Stortinget. Retrieved from
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63610
Oslo Economics. (2012). Pelsdyrnæringen: Økonomisk betydning (No. 3). Oslo.
Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv. (2014).
Finansdepartementet. Retrieved from
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_
2014.pdf

Verdiskaping fra pelsdyrnæringen

17

Utgivelser 2016
Rapport 6— 2016: Den norske landbruksmodellen
Rapport 5— 2016: Korn og konjunktur 2015
Rapport 4 — 2016: Utviklingen i jordbruket i Troms
Rapport 3 — 2016: Landbruksvarehandel USA: Handelsstraumar og
handelsavtaler
Rapport 2 — 2016: Vestlandsjordbruket – vinn eller forsvinn?
Rapport 1 — 2016: Den synlige hånd - USAs landbrukspolitikk

Utgivelser 2015
Rapport 6 — 2015: Mer av produksjonen på norske ressurser
Rapport 5 — 2015: Selvforsyning av mat og arealbruk — Tar vi
vare på matjorda?
Rapport 4 — 2015: Oljen som inspirasjon for bioøkonomien
Rapport 3 — 2015: TTIP— Gigantene forhandler — Hva så for
Norge?
Rapport 2 — 2015: TTIP-forhandlingane i lys av samhandelen
mellom EU og USA
Rapport 1 — 2015: Korn og konjunktur 2015
Notat 2 — 2015:

Er TTIP løsningen på krisen?

Notat 1 — 2015:

Eie eller leie

Schweigaardsgt. 34C
Pb. 9347 Grønland
N-0135 OSLO
Tlf: 22 05 46 60
Fax: 22 17 23 11
E-post: post@agrianalyse.no
Web: http://www.agrianalyse.no
ISSN 1894-1192

