
1 av 5

Bondelagets Servicekontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E - postadresse:
Postboks 9354 Grønland
0135 OSLO

Landbrukets Hus,
Hollendergata 5
0190 OSLO

22 05 45 00 bondelaget@bondelaget.no

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett:
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: : 8101.05. 91392 www.bondelaget.no

Landbruks - og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse
Amund Johnsrud 28.04.2017 16/00829 - 44
+47 97 54 18 42 Deres dato Deres referanse

06.03.2017 15/1629

Utarbeiding av dy revelferdsprogram for gruppehold av mink

Vi viser til brev fra Landbruks - og matdepartementet (LMD) datert 6. mars 2017, der
departementet inviterer landbruksnæringa v/Norges Bondelag til å utarbeide et forslag til
dyrevelferdsprogram for mink, som kan godkjennes av myndighetene. Arbeidet skal skje i
samråd med Norges Pelsdyralslag (NPA) og Norsk bonde - og småbrukarlag (NBS).

Norges Bondelag har takka ja til denne invitasjonen og oversender med dette vårt
programforslag til LMD for videre behandling.

Om prosessen
Norges Bondelag har gjennom prosessen gjort bruk av ei rådgivende gruppe sammensatt
av re presentanter fra NPA og NBS. Den har bidratt undervegs opp mot vår administrasjon,
ved å drøfte problemstillinger og finne fram relevant faktagrunnlag og dokumentasjon.

Fur Europe har uttalt seg om programmet og gitt uttrykk for hvordan de mener WelFur bø r
benyttes. WelFur omtales i eget avsnitt.

NMBU er involvert ved at forskere hos dem har kommet med uttalelser og vurderinger til
programforslaget på de ulike steg i prosessen. NMBU har også henta inn vurderinger fra
internasjonalt forskermiljø.

Den nors ke veterinærforening blei invitert til å bidra i arbeidet fra starten av og gitt
anledning til å uttale seg om programforslaget. Den har imidlertid ikke ønska å gi noen
egen uttalelse, og har i stedet henvist til forskningsmiljø, eksempelvis NMBU, som ette r
foreningens syn har kompetanse til å uttale seg om problemstillingene.

Oppstart på programarbeidet er omtalt i egen nettsak hos oss 8. mars: Ønsker innspill til
dyrevelferdsprogram
I artikkelen inviterte vi andre aktører til å komme med innspill innen gitte frister. Vi
informerte s amtidig Dyrevernalliansen om dette i en egen kommunikasjon med dem.

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/onsker-innspill-til-dyrevelferdsprogram-article96901-3805.html
https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/onsker-innspill-til-dyrevelferdsprogram-article96901-3805.html
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Dyrevernalliansen har kommet med skriftlige innspill til oss i to omganger. I tillegg har 
Nettverk for dyrs frihet gitt innspill. Disse er vedlagt. 
 
NPA og NBS har vært oppdatert på arbeidet vårt og kommet med sine kommentarer 
gjennom å delta i den rådgivende gruppa. I tillegg har begge organisasjonene, og NMBU, 
hatt programmet til gjennomsyn en siste gang uka etter påske. 
 
Vi har undervegs hatt kontakt med Mattilsynet, noe som har vært nyttig, blant annet for å 
sikre god og smidig tilpassing av vårt programforslag opp mot arbeidet med å revidere 
pelsdyrforskriften. 
 
 
Om programmet og innholdet 
I programmet vil en basere seg på data samlet inn gjennom det europeiske 
sertifiseringsprogrammet WelFur Mink som system for å måle nivå for velferden. I tillegg 
kommer krav til helseovervåking utført av privatpraktiserende veterinær, kompetanse, 
ressurser i oppstallingen og bemanning, samt tilsynsrapport fra Mattilsynet. Det settes ei 
øvre grense på 4 dyr pr. bur.  
 
NPA er definert som administrator av programmet. De ulike vedlegg for implementering, 
utvikling, testing av element m.v. som inngår i programmet, er skrevet ut av dem etter 
drøftinger i rådgivende gruppe. 
 
Det opprettes et elektronisk journalsystem og database for programmet der eier/dyreholder 
og privatpraktiserende veterinær fører inn driftsdata. Resultatene brukes til kontroll og til 
systematisk forebyggende helsearbeid på den enkelte gård. Administrator etablerer og 
drifter basen og journalsystemet, og utarbeider rapporter 
 
Stortinget ber om at dyrevelferdsprogrammet medfører strengere krav til dyrevelferd enn 
det som følger av de kravene som er fastsatt i pelsdyrforskriften. Det legges derfor opp til 
at driftsenheten minst skal oppnå WelFur-nivå «god praksis» i gruppeholdsperioden for å 
kunne innlemmes i programmet.  
 
Det er nødvendig å teste dyrevelferdsprogrammet i én gruppeholdperiode for å kunne 
fastsette hva som skal være de konkrete kravene knyttet til prosentvis skadefrekvens. 
Testingen vil starte høsten 2017, slik at man kan begynne å implementere 
velferdsprogrammet fra og med gruppeholdsperioden i 2018. Det innebærer at effekten av 
trafikklysordningen (jf. retningslinjens punkt 6.1) inntrer i 2019.  
 
Innlemming i programmet skjer på grunnlag av oppnådd WelFur-nivå i sist gjennomførte 
gruppeholdperiode, i tillegg til at de andre kravene er innfridd, jf. retningslinjens punkt 5.4. 
 
 
Dyrevelferd 
I sitt brev skriver LMD at for å kunne dokumentere effekten av tiltakene knyttet til 
dyrevelferdskrav og redusering av skade, må det utvikles kvantitative indikatorer. Vi har i 
dette programforslaget valgt å basere oss på allerede anerkjente indikatorer for velferd 
gjennom WelFur, se også oversikten som ligger ved programmet.  
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Dersom det skal utvikles nye indikatorer, må det skje gjennom videre forskning. For ikke å 
utsette start på programmet, mener vi det er mest riktig å starte opp med de indikatorene 
som alt foreligger og kan tas i bruk nå. 
 
I følge Innst. 151 S må programmet medføre krav til dyrevelferd som går ut over det som 
er forskriftsfesta, også etter innstramningene som er varsla i stortingsmeldinga. 
Programmet har derfor valg å sette et høyt WelFur-nivå i gruppeholdsperioden som en del 
av inngangsbilletten. I tillegg er Stortingets krav til dyrevelferd søkt etterkommet gjennom 
systematisk forebyggende, systematisk og elektronisk føring av driftsdata, krav til 
ressurser, aktivitetsobjekter, tilsyn og stell, bemanning, helseavtale og til 
produksjonskontroll.  
 
Avsnitt 5.4.1 beskriver hva som vil være krav når det gjelder ressurser av betydning for 
velferden. Avvik defineres i forhold til disse kravene. 
 
Sanksjonsregimet i programmet knyttes opp mot en «trafikklysordning», som 
administreres av NPA. Trafikklyssystemet beskriver kombinasjonen av sanksjoner og 
oppfølging/veiledning som vil bli brukt for å gi eier/dyreholder mulighet til å forbedre 
drifta, når det skjer brudd på kravene i programmet eller i forskriften. Dersom drifta ikke 
forbedres etter kort tid vil dyreholdet miste retten til å delta i programmet. Veterinærene 
det er inngått helseavtale med får en viktig rolle i registrering av parametere som inngår i 
dyrevelferdsprogrammet. 
 
Et komiteflertall har bedt regjeringa ha dialog med pelsdyrnæringa om hvor terskelen for 
avliving skal gå. LMD ber om at dette vurderes som et element å ta inn i programforslaget. 
Vår vurdering er at dette ikke er hensiktsmessig og ta inn i programmet fordi en kalibrering 
for når dyr bør avlives bør inngå i obligatorisk opplæring. Avlingsmetoder og terskel for 
avliving vil inngå som er viktig del av det obligatoriske kurset som inngår i 
dyrevelferdsprogrammet. 
 
Det er lagt til grunn at dyrevelferdsprogrammet skal omfatte en kontrollordning, for 
eksempel gjennomført av en tredjepart, i tillegg til Mattilsynets kontroll. Det er ivaretatt i 
dyrevelferdsprogrammet gjennom WelFur-revisjoner og forsterket gjennom kravet til at 
eier/dyreholder skal inngå en særskilt helseavtale med privatpraktiserende veterinær. 
 
LMD skriver i sitt brev at uavhengig kontrollør må melde mulige brudd på programmet til 
Mattilsynet. Både WelFur-revisor og veterinær med avtale vil registrere brudd, som 
journalføres i databasen. Administrator (NPA) har ansvar for å melde videre til 
Mattilsynet. Vi ser det som hensiktsmessig at meldeplikten gjelder brudd som fører til at 
enheten settes ned i rød kategori. 
 
 
WelFur 
WelFur er et forskningsbasert sertifiseringsprogram for hold av mink utviklet av sju 
europeiske universiteter for Fur Europe. Forskergruppa bak WelFur har gjort en faglig og 
vitenskapelig vurdering av hva som er tilfredsstillende dyrevelferd for mink, basert på 
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indikatorer for alle viktige velferdsbehov som er observerbare, målbare og verifiserbare for 
dyrets velferd.  
 
Velferdsprotokollen «Welfare assessment protocol for Mink» er en vitenskapelig basert 
evaluering av velferden til mink ved hjelp av velferdsindikatorer for alle viktige 
velferdsbehov. Protokollen danner grunnlag for beskrivelse av velferdsnivå i den enkelte 
driftsenhet, basert på fire hovedområder; god helse, god fôring, god oppstalling og adekvat 
atferd.  
 
Revisjonene utføres av en uavhengig tredjepart. I en WelFur-revisjon vurderes flere 
parametre enn det i dag stilles krav til gjennom norsk lovgivning. På bakgrunn av revisjon 
oppnår driftsenheten ett av fire nivåer; best-, god-, tilfredsstillende og utilfredsstillende 
nivå.  
 
Driftsenhetene oppnår WelFur-sertifisering i de tre første kategoriene (best, god og 
tilfredsstillende). Ettersom Landbruks- og Matdepartementet har bedt om et 
dyrevelferdsprogram som setter strengere krav til dyrevelferd enn regelverket, har vi valgt 
å gå utover forskergruppens anbefalinger og stilt krav om at nivået god praksis oppnås i 
gruppeholdsperioden for de driftsenheter som ønsker å holde mink i grupper.  
 
 
Kontroll med skadde dyr 
I tillegg til WelFur-revisjoner og helseovervåkning gjennomført av privatpraktiserende 
veterinær vil journalføringskrav i forskriften og elektronisk registreringa av disse gi en god 
oversikt over dyrene i dyreholdet.  
 
Krav om elektronisk journalføring gjelder hele året. Ressurskrav utover forskrift gjelder i 
gruppeholdsperioden. 
 
 
Forskningsbehov 
Vi foreslår følgende forskningsprosjekter:  

 Hvilke tiltak vil best redusere aggresjon mellom mink i grupper – dette vil gi 
kunnskap om hvilke tilleggskrav som senere bør inn i dyrevelferdsprogrammet. 

 Sammenheng mellom sosial toleranse og tillitsfullhet for mennesker – Dette vil 
bedre muligheten for å avle på riktige egenskaper for mink som skal holdes i 
grupper.  

 Mulighet for å bruk av merker på innsiden av skinnet som en indikator på aggresjon 
i inneværende periode. 

 Utvikle alternative regimer for tildeling av fôr med sikte på å øke antall 
fôringsplasser og slik få ned konkurranserelatert aggresjon. 

 
Finansiering 
Norges Bondelag vil understreke behovet for offentlig finansiering til etablering og drift av 
dyrevelferdsprogrammet. Videre vil vi understreke nødvendigheten av offentlig 
finansiering av forskningsaktivitet. 
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Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Per Skorge Amund Johnsrud 
 
 
 
 
Kopi: Norges Pelsdyralslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 
 

 

Vedlegg 
 

 Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink 
 
Til orientering legges ved følgende relevant materiell for implementering, utvikling, testing 
av element m.v. som inngår i programmet: 
 

 Oversikt over dyrevelferdsindikatorer (ligger i retningslinjen side 13) 

 Disposisjon for kompetansekurs i gruppehold for eier/dyreholder 

 Eksterne innspill til dyrevelferdsprogrammet 

 

Følgende framdriftsplaner ettersendes innen 23.5.17: 

 Helseavtale og helseovervåkingsskjema 

 Plan for etablering av elektronisk journalføring 

 Plan for gjennomføring av test og implementering av dyrevelferdsprogrammet 

 


