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Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Norges 
Pelsdyralslag. Rapporten består av to deler. Den 
første delen rapporterer svar fra en spørreundersø-
kelse om aktiviteten i pelsdyrnæringen, som ble 
sendt ut til alle aktive og noen tidligere pelsdyrbøn-
der i Norge. Den andre delen er en ringvirknings-
analyse av økonomiske og sysselsettingsvirkninger 
pelsdyrnæringen har, direkte og indirekte. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har samar-
beidet om prosjektet. Fafo har utarbeidet og gjen-
nomført spørreundersøkelsen. Samfunnsøkono-
misk analyse har rapportert, gjort ringvirkningsana-
lysen og utarbeidet rapporten.  
 
 
 
Oslo, 19.09.2018 
 
Rolf Røtnes 
Prosjektleder 
Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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I Regjeringens politiske plattform fra 2018 (Jeløya-
plattformen) er det fremmet en intensjon om en styrt 
avvikling av pelsdyrnæringen i Norge. Regjeringen 
vil arbeide mot å fremme en lovproposisjon til Stor-
tinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklings-
periode for eksisterende produsenter fram til års-
skiftet 2024/2025. 

Den norske pelsdyrnæringen består av en rekke 
mindre næringsaktører. Det er i dag i underkant av 
200 aktive pelsdyrbønder i Norge. Noen har pels-
dyroppdrett som eneste inntektskilde, mens andre 
kombinerer pelsdyroppdrett med andre inntektskil-
der for å finansiere gårdsdriften. 

Eksportrettet næring 
Pelsdyroppdrett er en eksportnæring, og bidrar i 
dag til økonomisk verdiskaping i Norge. Næringen 
er liten, men er likevel viktig i flere distrikter. Den 
største konsentrasjonen av pelsdyrgårder er i Ro-
galand, Trøndelag, Oppland og Hedmark. 

Norsk pelsdyravl har gjennom historien bestått av i 
hovedsak rev og mink, med unntak av noe avl av 
ilder på 1980- og 1990-tallet. På 1960- og 1970-tal-
let var dyreholdet av mink betydelig større enn rev. 
Dette forholdet endret seg på 1980-tallet, og fram til 
2006 ble det produsert flere reveskinn enn minks-
kinn i Norge. Etter 2006 har imidlertid forholdet end-
ret seg igjen, mens antallet produserte minkskinn 
har økt fra 396 000 i 2006 til 710 000 i 2018 har 
antall reveskinn falt fra 358 000 til 92 000 i samme 
periode. 

De samlede produksjonsinntektene fra pelsdyrvirk-
somheten er en funksjon av antall skinn produsert 
og prisen man får for skinnene. De siste 30 årene 
har de samlede produksjonsinntektene fra pelsdyr-
virksomhet variert mellom 250-500 millioner 2018-
kroner. I 2017 var produksjonsinntektene på 298 
millioner kroner, hvorav 98 prosent gikk til eksport. 

Verdikjeden i pelsdyroppdrett 
Den pelsdyrrettede næringsaktiviteten på en gård er 
preget av arbeid med sesongvariasjon i gjøremål og 
arbeidsmengde. Produksjon av både mink- og reve-
skinn følger i hovedsak de samme sesongene og 
produksjonsmetodene. 
 
Syklusen i en pelsdyrbestand starter med paring av 
avlsdyrene i februar og mars.  Valpene fødes i april 
og mai og de avvennes fra tispene etter sju ukers 
alder.  Ved avvenning flyttes to og to valper sam-
men, mens det for mink er vanlig å ha en valp igjen 
sammen med tispa.  Vinterpelsen utvikler seg ut-
over høsten og neste års avlsdyr velges ut i novem-
ber og desember. Voksne og valper som ikke blir 
utvalgt til avlsdyr avlives og pelses når vinterpelsen 
er ferdig utviklet.  Skinnene blir behandlet og tørket 
før de sendes til København eller Helsingfors for 
salg det påfølgende år 

I tillegg til aktiviteten knyttet til pelsdyrproduksjon på 
gårdene, er det spesielt to andre tilknyttede aktivite-
ter som vil bli rammet av en eventuell nedleggelse. 
Dette er industrien som produserer fôr (fôrkjøkkene) 
og pelseriene.  

Det er tre fôrkjøkken i landet som produserer fôret 
som benyttes av de fleste næringsaktørene. Fôr-
kjøkkenene er organisert som SA-bedrifter, hvor 
oppdretterne er andelseiere i driften. Innsatsvarene 
i fôrproduksjonen er i hovedsak slakteavtall og fis-
keavfall fra norske slakterier og fiskeforedlingsan-
legg. 

Pelseriene er som oftest tilknyttet pelsdyrgårdene. 
Pelsing krever spesialprodusert kapitalutstyr, og 
pelsdyrnæringen har derfor i organisert seg gjen-
nom at enkeltehar investert i dette utstyret. De 
andre produsentene kjøper pelsingstjenester fra 
disse gårdene. 

Sammendrag 
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Samlede ringvirkninger på nesten 500 årsverk 
Et forbud mot pelsdyroppdrett vil kunne gi både 
økonomiske og sosiale konsekvenser. Avvikling av 
næringen vil gi økonomiske konsekvenser gjennom 
bortfall av verdiskaping og sysselsetting. Forbudet 
påvirker naturligvis pelsdyrbøndene direkte, men 
også underleverandører, som for eksempel de som 
produserer fôr eller tilbyr frakttjenester. Et forbud vil 
også indirekte påvirke resten av bøndenes hushold-
ning. Mange av bøndene har partnere og/eller for-
sørger barn, som vil påvirkes dersom næringen leg-
ges ned. I rapporten beskriver vi struktur og kjenne-
tegn ved næringen basert på en omfattende spørre-
undersøkelse av aktørene. 

Vi har beregnet samlet verdiskaping og sysselset-
ting med basis i pelsdyroppdrett til henholdsvis 275 
millioner kroner og 487 årsverk i 2017 (sum av di-
rekte virkninger og ringvirkninger).  Figur 1.1 opp-
summerer resultatene fra analysen, og hvordan 
ringvirknigene fordeler seg på direkte, indirekte og 
induserte virkninger. 

De direkte virkningene omfatter aktiviteten som 
gjennomføres av pelsdyroppdretterne selv og an-
satte på gården. I 2017 har vi beregnet dette til 331 
årsverk.  

Videre kommer de indirekte virkninger som vi har 
beregnet til 93 årsverk. De indirekte virkningene 
kommer fra underleverandører som leverer direkte 
og indirekte inn til pelsdyroppdretterne. Dette omfat-
ter blant annet de ansatte i Rogaland Pelsdyrfôrlag 
SA, Pelsdyrfôrlag Hamar og Midt-Norsk Fôr SA i 
2017, ansatte i Norges Pelsdyralslag, samt bøn-
dene som leverer pelsingtjenester til de andre pels-
dyroppdretterne. I tillegg kommer blant annet vete-
rinærer, vedlikeholdsarbeidere, renholds- og regns-
kapstjenester. 

De induserte virkningene er beregnet til en syssel-
setting på 63 årsverk, og følger av at de ansatte og 
bedriftseierne konsumerer og investerer deler av 
inntektene skapt fra de direkte og indirekte virk-
ningene. For eksempel vil pelsdyroppdretterne eller 
de ansatte på fôrkjøkkene bruke inntekten sin på 
dagligvarer, frisørtjenester, transporttjenester, ferie-
reiser osv. Dette gir arbeidsplasser for personene 
som leverer disse tjenestene.  
 

Figur 1.1 
Ringvirkningene av pelsdyrnæringen i 2017. Målt som antall årsverk 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
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Den norske pelsdyrnæringen består av en rekke 
mindre næringsaktører. Næringen er en av landets 
mest eksportrettede, men er, i nasjonal målestokk, 
en liten næring målt i sysselsetting. 

Det er i dag i underkant av 200 aktive pelsdyrbønder 
i Norge. Noen har pelsdyroppdrett som eneste inn-
tektskilde, mens andre kombinerer pelsdyroppdrett 
med andre inntektskilder fra gårdsdrift. 

Etter flere års utredninger vedtok Stortinget 10. ja-
nuar 2017 at det fortsatt skal legges til rette for bæ-
rekraftig utvikling av den norske pelsdyrnæringen. 
Vedtaket innebar betydelig strenge krav til dyrevel-
ferd, men var samtidig et signal om framtidig forut-
sigbarhet for næringsaktørene. 

Stortingsvedtaket i 2017 kan logisk sees på som et 
punktum på en mangeårig debatt om pelsdyropp-
drett og dyrevelferd. Slik la det et grunnlag for hvor-
dan næringsaktørene kan tilpasse investeringer 
framtidig langsiktig drift og sysselsetting. 

Ett år senere er imidlertid situasjonen snudd helt på 
hodet. I regjeringens politiske plattform fra 2018 
fremmes det en intensjon om en «styrt avvikling av 
pelsdyrnæringen fram mot årsskiftet 2024/2025». 

Et forbud mot pelsdyroppdrett vil ha både økono-
miske og sosiale konsekvenser. Avvikling av næ-
ringen vil gi økonomiske konsekvenser gjennom 
bortfall av verdiskaping og sysselsetting. Forbudet 
påvirker naturligvis pelsdyrbøndene direkte, men 
også underleverandører, som for eksempel de som 
produserer fôr eller tilbyr frakttjenester. Et forbud vil 
også indirekte påvirke resten av bøndenes hushold-
ning. Mange av bøndene har partnere og/eller for-
sørger barn, som vil påvirkes dersom næringen leg-
ges ned. 

Formålet med prosjektet 
I denne rapporten analyserer Samfunnsøkonomisk 
analyse og Fafo pelsdyrnæringens struktur og be-
tydning som verdiskaper, eksportør og sysselsetter 
i norsk økonomi.  Rapporten består av to hovedde-
ler. 

Den første delen beskriver kjennetegn ved næ-
ringen samlet sett, inkludert menneskene som har 
pelsdyroppdrett som en del av sitt livsgrunnlag. 

Den andre delen av rapporten er en ringvirknings-
analyse. Ringvirkningsanalysen gir informasjon om 
pelsdyrnæringens økonomiske betydning, basert 
på data fra driftsåret 2017. Analysen tar inn over seg 
både de direkte virkningene, som følger av den fak-
tiske oppdrettsaktiviteten på gårdene, og indirekte 
virkninger, som omhandler den meraktiviteten pels-
dyrnæringen medfører gjennom kjøp av varer og 
tjenester fra underleverandører og andre nærings-
aktører. 

1.1 Datagrunnlag 

Siden næringen består av en rekke mindre aktører, 
hovedsakelig organisert i enkeltpersonforetak, er 
det lite tilgjengelig offentlig informasjon om oppdret-
terne og økonomiske forhold i næringen.  

For å kartlegge både økonomiske og sosiale kjen-
netegn ved næringen, gårdene og de enkelte opp-
dretterne har vi i forbindelse med dette prosjektet 
gjennomført en omfattende spørreundersøkelse 
som er sendt ut til samtlige pelsdyroppdrettere i 
Norge. Svarene fra spørreundersøkelsen er hoved-
kilden i rapporten.  

Der relevante tall er tilgjengelig fra offentlige kilder, 
for eksempel fra Landbruksdirektoratet eller Norsk 
institutt for bioøkonomi (NIBIO), brukes disse som 
supplement til svarene i undersøkelsen. 

1 Innledning 
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Varighet, svarprosent og representativitet 
Spørreundersøkelsen ble sendt 7. mai 2018 og var 
åpen for respondentene fram til 6. august 2018. 

Spørreskjemaet ble sendt ut elektronisk til samtlige 
pelsdyrbønder som har registrert avlstisper i 2018. I 
tillegg ble spørreskjemaet også sendt ut til tidligere 
oppdrettere, men som av ulike grunner ikke har re-
gistrert avlstipser i 2018.  

For at svarene i undersøkelsen skal være represen-
tative for næringen må svareren ha om lag samme 
kjennetegn som hele gruppen av oppdrettere. Jo 
høyere svarprosent, jo mer sannsynlig blir det. For 
små populasjoner er høy svarprosent viktig for å 
sikre representativitet.  

Spørreskjemaet er sendt ut til 279 potensielle re-
spondenter. Totalt har 131 av de 279 spurte fullført 
undersøkelsen og lagret svarene, i tillegg har 27 re-
spondenter påbegynt undersøkelsen uten å svare 
på alle spørsmålene eller lagre innsendingen. Det 
betyr at det er 47 prosent av de spurte som har full-
ført og 10 prosent som har påbegynt undersøkel-
sen, til sammen 57 prosent. Figur 1.1 viser svarpro-
senten på undersøkelsen. 

Figur 1.1 Svar som andel av potensielle responden-
ter. Fordelt på fullført og påbegynt. Prosent. 

 
De som er registrert som påbegynt har åpnet undersøkelsen, 

men ikke lagret svarene som fullført. 
Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Ser vi på antall tisper hos oppdrettere som har svart, 
ser det ut til at vi har kartlagt en relativt stor andel 
av de aktive pelsdyroppdretterne. I spørreundersø-
kelsen har de respondentene som har fullført under-
søkelsen oppgitt til sammen 131 597 avlstipser. 
Dette tilsvarer 79 prosent av avlstispene som er inn-
rapportert til Landbruksdirektoratet i 2018. Dette in-
dikerer at undersøkelsen i stor grad har klart å 
bringe inn informasjon fra pelsdyrbønder som er ak-
tive i 2018. 

Blant de som har påbegynt spørreskjemaet har res-
pondentene i stor grad svart på spørsmål om opp-
dretteren selv (alder, kjønn, sivilstatus mv.) og ma-
terielle forhold på gården (antall bygninger, alder på 
gården mv.). Gruppen som ikke har fullført under-
søkelsen har imidlertid svært mangelfulle svar om 
det økonomiske omfanget av pelsdyraktiviteten på 
gården. 

Så langt det lar seg gjøre støtter analysen seg på 
svarene fra alle som har påbegynt og fullført spør-
reskjemaet. Kopi av hele spørreskjemaet finnes i 
vedlegg. 
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Pelsdyrnæringen i Norge er sammensatt av en 
mange små og store gårder som er spredd utover 
hele landet. I dette kapittelet vil vi, på bakgrunn av 
svarene i spørreundersøkelsen, gi en beskrivelse 
av aktørene og forholdene som kjennetegner pels-
dyrnæringen i 2018. 
 

2.1 Kjennetegn ved pelsdyrnæringen 

Ved inngangen til 2. kvartal 2018 var det til sammen 
187 pelsdyrforetak som søkte tilskudd til ferie og fri-
tid (avløsertilskudd) fra Landbruksdirektoratet. Søk-
nadsmassen var omtrent likt fordelt med henholds-
vis 96 og 91 foretak som søkte tilskudd for produk-
sjon av mink- og reveskinn. 

Av de 158 respondentene i spørreundersøkelsen 
drev 78 oppdrett av mink og 58 oppdrett av rev. 12 
oppdrettere, eller 8 prosent, oppga å ha både mink- 
og revetisper på gården. 10 av respondentene har 
ikke svart på spørsmålet. 

Det er stor variasjon i når pelsdyrvirksomhetene ble 
etablert. Pelsdyrvirksomhetene ble i snitt etablert i 
1992, jf. tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Etableringsår for pelsdyrvirksomhet 
Etableringsår Andel av gårdene (%) 
Før 1980 20 
1981-1990 23 
1991-2000 14 
2001-2010 23 
Etter 2010 20 

Kilde: Spørreundersøkelse. 

I spørreundersøkelsen finner vi at minkvirksomhet-
ene er etablert betydelig senere enn revevirksom-
hetene, med gjennomsnittlig etableringsår i hen-
holdsvis 1999 og 1989. Virksomheter som kombine-
rer oppdrett av mink og rev er etablert tidligere, med 
gjennomsnittlig etableringsår i 1981. Merk imidlertid 
at det ikke nødvendigvis er direkte sammenheng 

mellom når pelsdyraktiviteten på gården ble etab-
lert, og alderen på den investerte kapitalen.  

Oppdrettsvirksomhetene er konsentrert i noen fyl-
ker 
Pelsdyrnæringen er spredt over store deler av lan-
det, men har sine tyngdepunkter på Vestlandet, 
indre deler av Østlandet og i Trøndelag. Den regio-
nale betydningen av pelsdyroppdrett varierer følge-
lig mye. 

Tabell 2.2 Andel av pelsdyrvirksomheter, fordelt på 
fylke. 

 
Kilde: Spørreundersøkelse. 

I spørreundersøkelsen utgjorde Rogaland alene 
nærmere 30 prosent av respondentene. Til sammen 
er mer enn 80 prosent av gårdene lokalisert i Roga-
land, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Sogn og 
Fjordane. Nærmere de store befolkningssentrene i 
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Oslo og Akershus er det ikke registrert noen respon-
denter, det samme gjelder for Finnmark. 

Tidligere analyser (NOU 2014:15) finner at store de-
ler av produksjonen av minkskinn er lokalisert i sent-
rale bo- og arbeidsmarkedsregioner, mens produk-
sjon av reveskinn i større grad skjer i distriktene. 

Enkeltpersonforetak den dominerende organisa-
sjonsformen 
Produsentene i pelsdyrnæringen er hovedsakelig 
organisert i enkeltpersonforetak, som i tradisjonelt 
landbruk. 89 prosent av respondentene er organi-
sert i enkeltpersonforetak. 

Tabell 2.3 Selskapsform 
Selskapsform Prosent 
Enkeltpersonforetak 89 
Aksjeselskap 4 
Annet 7 

Kilde: Spørreundersøkelse. 

Blant de som har organisert driften på annen måte, 
er det hovedsakelig i form av ansvarlig selskap, 
med enten solidarisk eller delt ansvar. Flere oppgir 
at dette er samdrift mellom to generasjoner i fami-
lien. 

De fleste produsentene i næringen har også eieran-
deler i ett av de tre fôrkjøkkenene i landet. Alle fôr-
kjøkkenene er registrert som samvirkeforetak. 

Pelsdyr kombineres ofte med annen landbruksakti-
vitet 
Om lag 35 prosent av respondentene i spørreunder-
søkelsen oppgir å ha pelsdyrvirksomhet som eneste 
næringsinntektskilde. 

38 prosent kombinerer pelsdyr med annen land-
bruksvirksomhet på gården. Dette kan være korn-
produksjon eller annen husdyrproduksjon og gir 
gården «flere ben å stå på». Samtidig indikerer pro-
dusentene i mange tilfeller at pelsdyrdriften er en 

forutsetning for å gjøre den samlede gårdsdriften 
lønnsom. 

De som har pelsdyrgården på egen grunn (70 pro-
sent av respondentene) og kombinerer pelsdyropp-
drett med annet landbruk eier i gjennomsnitt 180 de-
kar jordbruksareal (fulldyrket jord, overflatedyrket 
jord eller innmarksbeite). 

De resterende 27 prosentene av respondentene 
kombinerer pelsdyrvirksomhet med arbeidsforhold 
hos annen arbeidsgiver utenom pelsdyrnæringen 
eller annen virksomhet som selvstendig næringsdri-
vende. 

Blant de som kombinerer med annen næringsinn-
tekt, enten på eller utenom egen gård, utgjør pels-
dyrvirksomheten i snitt 65 prosent av næringsinn-
tektene. 

Tabell 2.4 Pelsdyrvirksomhetens andel av nærings-
inntektene, i prosent 

Kombinerer pelsdyr 
med 

Pelsdyrvirksomhe-
tens andel 

Annet landbruk 66 
Selvstendig nærings-
virksomhet eller lønns-
taker utenom pelsdyr-
næringen 

64 

Kilde: Spørreundersøkelse. 

Størrelse på gårdene 
Basert på de foreløpige søknadstallene om avløser-
tilskudd mottatt hos Landbruksdirektoratet var det 
1. mars 2018 registrert om lag 140 000 minktisper 
og 28 000 revetisper i Norge. Med andre ord hadde 
hver produsent i gjennomsnitt henholdsvis 1 457 
minktisper og 305 revetisper hver. 

Figur 2.1 viser hvordan antall registrerte avlstisper 
har utviklet seg siden årtusenskiftet. Fra omtrent likt 
utgangspunkt på starten av 2000-tallet har det vært 
en sterk vekst i beholdningen av minktipser, mens 
antall revetisper har sunket gradvis. 
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Figur 2.1 Antall registrerte avlstisper. 2001-2018. 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet 

Fordi pelsdyrprodusentene tilpasser seg markeds-
svingninger, ved å justere antall avlstisper, er det 
imidlertid slik at forskjellen mellom antall registrerte 
tisper og gårdenes samlede kapasitet kan variere 
betydelig over tid. 

Tabell 2.5 oppgir gjennomsnittlig antall mink- og re-
vetisper som er oppgitt i spørreundersøkelsen, for-
delt på om oppdretteren har registrert kun mink eller 
rev, eller begge deler. 8 prosent av respondentene 
har oppgitt å ha både mink- og revetisper på gården 
i 2018. 

Tabell 2.5 Antall registrerte avlstisper, gjennomsnitt 
 Mink Rev 
Kun mink 1 600 - 
Kun rev - 308 
Både mink og rev 741 350 

Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Tabell 2.6 viser at den totale produksjonskapasite-
ten ved pelsdyrgårdene er betydelig større enn an-
tall registrerte avlsdyr. Kapasiteten varierer betyde-
lig, men har kun 12 bønder har kapasitet på mer enn 
3 000 minktisper og 18 har kapasitet til over 600 re-
vetisper. 16 prosent av respondentene har oppgitt å 
eie produksjonsanlegg som har produksjonsanlegg 
tilpasset både mink og rev. 

Tabell 2.6 Gjennomsnittlig totalkapasitet, målt i 
mink- og revetisper 

Kategori Mink Rev 
Kun mink 2 114 - 
Kun rev - 691 
Både mink og rev 1 682 449 

Kilde: Spørreundersøkelse. 

Avviket mellom total kapasitet og registrerte antall 
tisper kan tolkes som et bilde på hvordan oppdret-
terne tilpasser produksjonen til gjeldende markeds-
situasjon. 

Pelsdyrnæringen sysselsetter flere enn gårdseieren 
Drift av pelsdyrgårdene innebærer betydelig ar-
beidsinnsats. Antall sysselsatte knyttet til pelsdyrak-
tiviteten avhenger av antall dyr, men i snitt syssel-
settes 2,5 personer per gård i tilknytning til pelsdyr-
næringen. Dette tilsvarer om lag 2 årsverk i snitt per 
gård. 

Tabell 2.7 Antall årsverk knyttet til pelsdyroppdrett, 
gjennomsnitt 

 Årsverk 
Kun mink 2,0 
Kun rev 1,9 
Både mink og rev 2,4 

Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Avhengig av antall tisper observerer vi i spørre-
undersøkelsen at antall årsverk varierer fra 0,2 til 7. 
På de fleste pelsdyrgårdene har midlertid mellom 1 
og 4 årsverk. 

Avhengig av hvordan oppdretteren har valgt å allo-
kere sin egen tid og organisere arbeidet varierer det 
om gårdeier selv utfører arbeidet eller om det leies 
inn hjelp. I snitt oppgis det at halvparten av årsver-
kene utføres av familiemedlemmer.  

Svarene viser at pelsdyroppdrett har en direkte sys-
selsettingseffekt, også utover gårdeiernes egen fa-
milie. Ytterligere sysselsettingseffekter diskuteres i 
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kapittelet om økonomiske ringvirkninger av pelsdyr-
oppdrett. 

2.2 Hvem er menneskene i pelsdyrnæringen? 

I det foregående avsnittet beskrev vi kjennetegn ved 
aktiviteten i pelsdyrnæringen, og kjennetegn ved de 
enkelte gårdene hvor det drives pelsdyroppdrett. I 
dette avsnittet vil vi se nærmere på menneskene 
bak pelsdyrnæringen. 

Mannsdominert yrke 
89 prosent av respondentene i spørreundersøkel-
sen var menn. Menn er med andre ord overrepre-
sentert i pelsdyrnæringen sammenlignet med både 
jordbruket og næringslivet generelt, som har andel 
mannlige sysselsatte på henholdsvis 74 og 53 pro-
sent. 

Høy gjennomsnittsalder 
Gjennomsnittsalderen blant respondentene er 50 
år. Gjennomsnittsalderen er betydelig høyere enn 
for næringslivet samlet sett, hvor snittet er i overkant 
av 41 år (Ekeland, 2017). Fra tabellen ser vi også at 
minkoppdretterne i snitt er noe yngre enn reveopp-
dretterne.  

Tabell 2.8 Gjennomsnittsalder i pelsdyrnæringen 
 Gjennomsnitt 
Kun mink 47,9 
Kun rev 54,0 
Både mink og rev 50,1 
Totalt 50,5 

Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Alderen på respondentene varierer betydelig. Den 
yngste er 27, mens den eldste er 77 år. Nærmere 
70 prosent av respondentene er i aldersgruppen 
41-60 år, jf. figur 2.2. 

Figur 2.2 Aldersfordeling i pelsdyrnæringen, i pro-
sent 

 
Kilde: Spørreundersøkelsen. 

De fleste har fullført videregående opplæring 
Oppdretterne i pelsdyrnæringen har varierende for-
mell utdanningsbakgrunn. Sortert etter høyeste full-
førte utdanningsnivå, er det vanligste å ha fullført 
skolegang tilsvarende videregående skole, jf. tabell 
2.9. 

Tabell 2.9 Utdanningsbakgrunn, etter høyeste full-
førte nivå 

 Prosent 
Grunnskole 22,8 
Videregående skole 58,2 
Høyskole/universitet 19,0 

Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Av de som oppgir fagfelt i utdanningen er det mange 
som er utdannet agronom eller annen landbruksre-
latert utdanning, enten fra videregående skole eller 
høyere utdanning. 

Med unntak av de som har tatt formell utdanning ret-
tet mot landbruket er yrkesfag knyttet til bygg og an-
legg, samt en rekke mekaniker- og maskinførerfag 
vanlig utdanningsbakgrunn. 

Blant de som har fullført høyere utdanning er det en 
blanding av agronomer, lærere, sykepleiere og øko-
nomer. 
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De ulike formelle utdanningsbakgrunnene kan også 
sannsynligvis sees i sammenheng med at 16 pro-
sent også er ansatt i bedrifter utenom pelsdyrnæ-
ringen. 

Hele familier påvirkes av næringsaktiviteten på 
pelsdyrgårdene 
Som vi kartla i avsnitt 2.1 er det i underkant av 200 
aktive pelsdyrfarmer i Norge i dag. Aktiviteten på 
gårdene er en del av livsgrunnlaget til flere perso-
ner. Av respondentene er nærmere 70 prosent gift, 
og 20 prosent har en samboer. I snitt utgjør pelsdyr-
virksomheten 55 prosent av husholdningens ar-
beidsinnsats. 

Flertallet av oppdretterne forsørger også ett eller 
flere barn. I gjennomsnitt forsørger hver oppdretter 
1,4 barn. 37 prosent oppgir at de ikke har barn å 
forsørge i husholdningen. 

2.3 Stortingsmelding skapte optimisme i næ-
ringen i 2017 

Stortingets vedtak 10. januar 2017 om fortsatt «bæ-
rekraftig utvikling» av pelsdyrnæringen i Norge 
skapte ifølge pelsdyrprodusentene selv en opti-
misme og håp om at det skulle bli ro rundt tematik-
ken om avvikling av næringen. 

I spørreundersøkelsen ble pelsdyrbøndene bedt om 
å beskrive gjennomførte tiltak eller planer om tiltak 
på gården i kjølvannet av stortingsvedtaket. 

Flere oppgir at de etter vedtaket økte eller planla å 
øke tispeantallet i eksisterende produksjonsanlegg, 
eventuelt å utvide produksjonskapasiteten. Planleg-
ging, finansiering og anskaffelse av nytt produk-
sjonsutstyr, for eksempel foringsmaskin og annet 
løsøre, ble igangsatt.  

For gårder der det var naturlig med et genera-
sjonsskifte la stortingsvedtaket til rette for dette. 

Flere uttaler at prosessen med å la nye generasjo-
ner overta gården ble satt i gang etter vedtaket. 

2.4 Jeløya-plattformen transformerte optimisme 
til usikkerhet 

Regjeringens intensjon om «styrt avvikling» av pels-
dyrnæringen innen 2025 har naturligvis radikalt 
endret framtidsutsiktene for pelsdyrbøndene. 

Felles for de fleste oppdretterne er at planlagte in-
vesteringer i pelsdyrvirksomheten eller gården ge-
nerelt har blitt utsatt, skrinlagt eller avbrutt. Flere har 
også fått utfordring med finansiering, siden bankene 
er usikre på inntektsgrunnlaget på gårdene i framti-
den. Plattformen har også ført til at planer om å 
overdra pelsdyrgården til nye generasjoner har blitt 
lagt på is. 

Andre bønder har etter at intensjonen om avvikling 
ble kjent valgt å utsette eller skrinlegge planlagte in-
vesteringer i produksjonsanleggene. Mange av 
disse har valgt å ta lønnet arbeid utenfor gården. 
Andre har valgt å opprettholde annen landbrukspro-
duksjon, som kunne blitt redusert eller avviklet der-
som stortingsvedtaket om bærekraftig utvikling av 
næringen fortsatt var gjeldende. 
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Pelsdyroppdrett er en eksportnæring, og bidrar i 
dag til økonomisk verdiskaping i Norge. Næringen 
er liten, men er likevel viktig i flere distrikter.  

I hovedsak eksporteres det meste av norske pels-
skinn, og verdien av produksjonen er konjunkturut-
satt og vil variere med faktorer som motesving-
ninger og betalingsvilje fra forskjellige markeder. I 
2018 ble det eksportert 790 000 pelsskinn fra Norge 
til en markedsverdi på 282 millioner kroner1. 72 pro-
sent av dette kommer fra eksport av minkskinn og 
28 prosent fra eksport av reveskinn. 

Norsk pelsdyrnæring har gjennom historien bestått 
i hovedsak av rev og mink, med unntak av noe pro-
duksjon av ilder på 1980- og 1990-tallet. På 1960- 
og 1970-tallet var produksjon av mink betydelig 
større enn rev. Dette forholdet endret seg på 1980-
tallet, og fram til 2006 ble det produsert flere reve-
skinn enn minkskinn i Norge. Etter 2006 har imidler-
tid forholdet endret seg igjen, og mens antallet pro-
duserte minkskinn har økt fra 396 000 i 2006 til 710 
000 i 2018, har antall reveskinn falt fra 358 000 til 
92 000 i samme periode. 

De samlede eksportinntektene fra pelsdyrvirksom-
heten er en funksjon av antall skinn og prisen man 
får for skinnene. I  Figur 3.2 ser vi at eksportinntek-
tene har variert mye gjennom historien. Det var høy 
produksjon (antall skinn) og høye inntekter fra pels-
dyreksport fram til 1987. Fra og med begynnelsen 
av 1990-tallet har eksportinntektene variert mellom 
250-500 millioner 2018-kroner. I 2017 utgjorde eks-
portinntektene fra pelsskinn om lag 0,07 prosent av 
de totale eksportinntektene fra fastlandsnæringene 
i Norge (ser bort fra oljeinntekter).  

 
 
                                                      
1 Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, Jordbrukets totalregnskap. 

Figur 3.1 
Antall skinn (i tusen) produsert etter dyreart og år. 
1959-2018 

 
Kilde: Nibio, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse  

 

Figur 3.2 
Eksportinntekter (i millioner) fra pelsskinn i faste 
2018-kroner. 1970-2018 

 
Kilde: Nibio, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse  

 

Pelsdyrnæringen skaper sysselsetting og økono-
misk verdiskaping, både direkte og gjennom bruk av 
andre ressurser lokalt. I dette kapittelet redegjør vi 
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for hva som menes med økonomisk verdiskaping og 
virksomheters økonomiske ringvirkninger. 

3.1 Økonomisk verdiskaping 

Økonomisk verdiskaping er den økonomiske mer-
verdien en enkelt virksomhet og næring samlet gir 
til samfunnet. Enkelt uttrykt er dette virksomhetens 
inntekter (omsetning) fratrukket kostnadene for kjøp 
av varer og tjenester i produksjonen. Dette er altså 
den verdien som tilføres produktet eller tjenesten 
gjennom produksjonsprosessen i virksomheten. 
Verdien framkommer som avlønningen til de vik-
tigste interessentene: lønn til de ansatte, skatt til 
kommuner og stat, renter til kreditorer og avkastning 
til eierne, se Figur 3.3.  
 
Figur 3.3: Sammenheng mellom omsetning og ver-
diskaping i en virksomhet 

 
 
Det er imidlertid viktig å være klar over at økonomisk 
verdiskaping ikke er et mål i seg selv, men er et ut-
trykk for hvilke inntekter en aktivitet skaper. Den 
økonomiske verdiskapingen kan også sees på som 
et middel for å finansiere velferdsoppgaver gjennom 
skattlegging. 

3.2 Ringvirkninger 

I tillegg til den økonomiske aktiviteten som skjer di-
rekte i pelsdyrnæringen, er det interessant å se på 
hvordan den aktuelle virksomheten sprer seg utover 
i økonomien, dvs. virksomhetens kjøp av varer og 
tjenester. Dette er det vi kaller virksomhetens ring-
virkninger. Kartlegging av ringvirkninger gir slik et 
 
 
                                                      
2 I regnskapstallene er dette «Varekostnad» og «Andre driftskostnader». 

uttrykk for hvor mange som er koblet til en basisvirk-
somhet, slik som pelsdyroppdrett. 

Virkningene fra en virksomhet eller næring kan prin-
sipielt deles inn i tre virkninger: direkte, indirekte og 
induserte, og det er indirekte og induserte effekter 
som til sammen utgjør ringvirkningene utover aktivi-
teten på gårdene, se Figur 3.5. 

Direkte virkninger består av omsetning og/eller 
sysselsetting som kan knyttes til driften i pelsdyrnæ-
ringen, dvs. virksomheten som utføres på de ulike 
pelsdyrgårdene. De direkte virkningene kan dermed 
enkelt avgrenses geografisk. Det er dette vi som re-
gel mener når vi snakker om økonomisk verdiska-
ping som omtalt i kapittel 3.1. 
 
Indirekte virkninger omfatter omsetning og/eller 
sysselsetting i virksomheter som selger varer og/el-
ler tjenester til den aktuelle virksomheten (underle-
verandører i verdikjeden). De indirekte virkningene 
omfatter også sysselsettingen hos underleverandø-
renes underleverandører, og så videre.  

De indirekte virkningene inkluderer leveranser fra 
fôrprodusenter, pelserier, håndverkere, innleid ar-
beidskraft og andre innkjøp som er knyttet til driften 
på en pelsdyrgård. 

Utgangspunktet for beregningen av de indirekte 
virkningene vil være pelsdyrgårdenes kjøp av varer 
og tjenester2 fra annet næringsliv. De økonomiske 
ringvirkningene beregnes videre ved å benytte en 
ringvirkningsmodell. I dette prosjektet har vi benyttet 
oss av Samfunnsøkonomisk Analyses Ringvirk-
ningsMODell (SARMOD). I modellen beregnes ver-
diskaping og sysselsetting hos næringsaktørene og 
videre hos underleverandører. Ringvirkningsmodel-
len bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å fordele 

Verdiskaping (bruttoprodukt)

Omsetning i virksomheten (produksjon)

Kjøp av varer og tjenester 
(produktinnsats)

Driftsresultat*
(avlønning til 
kapitaleiere)

Lønnskostnader
(avlønning til de 

ansatte)

Norske 
underleverandørerImport
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en gitt produksjon til leveranser og verdiskaping hos 
underleverandører, og videre til underleverandøre-
nes underleverandører, etc. I alt omfatter modellen 
5 runder med underleveranser.  

 

 
Figur 3.4 
Tre kategorier av økonomiske virkninger 

 

 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Resultatene fra modellen gir oss de beregnede in-
direkte virkningene målt i verdiskaping og sysselset-
ting. Ringvirkningsmodellen består av 64 næringer, 
og resultatene aggregeres deretter til ønsket næ-
ringsnivå. 

Induserte virkninger, eller konsumgenererte virk-
ninger, inkluderer verdiskaping/sysselsetting som 
følger av forbruk og investeringer knyttet til inntek-
tene fra de direkte og indirekte virkningene. Verdi-
skapingen fra den direkte og indirekte sysselset-
tingen består av inntekter til arbeidstakere (lønn), 

bedriftseiere (overskudd etter skatt), samt stat og 
kommune (både fra inntektsskatt, arbeidsgiveravgift 
og selskapsskatt).  

Metoden for å beregne de induserte virkningene er 
å summere all verdiskaping (lønnskostnader og 
driftsresultat) fra de direkte og indirekte virkningene. 
Deretter beregnes andelen av inntektene som kon-
sumeres i Norge, og hvor mye som går til import fra 
utlandet. Vi legger her til grunn importandeler for 
konsum og investeringer fra Økonomiske analyser 
1/2018 fra SSB.   
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Til slutt benyttes sammenhenger i nasjonalregnska-
pet mellom konsumandeler og næringssammenset-
ning for å beregne hvor mye sysselsetting dette gir 
hos de som produserer disse varene og tjenestene. 

3.3 Premisser i en ringvirkningsanalyse 

«Basis-næring» 
En ringvirkningsanalyse er best egnet til å beregne 
det økonomiske fotavtrykket for virksomheter som 
er del av det vi kaller «basisnæringer». Grovt sett 
kan næringene i en regional økonomi deles inn i ba-
sisnæringer og lokalnæringer. Basisnæringer er 
koblet til etterspørsel utenfor regionen (eller landet). 
Lokalnæringer følger etterspørsel innenfor regionen 
(eller landet) og er avledet av innbyggernes inntek-
ter. Utviklingen i basisnæringer over tid er bestem-
mende for samlet inntekts- og sysselsettingsvekst i 
en region. Utviklingen i slike basisnæringer av-
henger av teknologiske og markedsmessige forhold 
nasjonalt og internasjonalt og de lokale forutset-
ninger for slike næringer. Utviklingen i lokalnæ-
ringene avhenger av det markedspotensialet i regio-
nen. 
 
Eksempler på basisnæringer er landbruk, industri 
og bergverksdrift, mens eksempler på lokalnæ-
ringer er tjenester til befolkningen som varehandel, 
frisørtjenester og serveringsvirksomhet. Virksomhe-
tene innenfor pelsdyrnæringen er innenfor det vi 
kan kalle en basisnæring, og som dermed er veleg-
net for en ringvirkningsanalyse. 

Ledig kapasitet i økonomien 
I analysen har vi beregnet bruttovirkninger. Det be-
tyr at vi ikke har tatt hensyn til eventuelle fortreng-
ningseffekter i økonomien. Denne forutsetningen 
gjør at vi overvurderer virkningene noe ettersom 
mange av de sysselsatte kunne jobbet andre ste-
der, men da normalt med lavere inntekt. 

Områdeavgrensning 
En ringvirkningsanalyse kan gjennomføres på flere 
geografiske nivåer, nasjonalt, landsdel, fylke eller 
en mindre økonomisk region. Jo mer man ønsker å 
avgrense beregningene regionalt, desto større an-
del av ringvirkningene vil «lekke» ut av regionen 
som import. I beregningene av ringvirkningene vil 
derfor den viktigste konsekvensen av den regionale 
inndelingen være at dette påvirker importandelene 
hos underleverandører. I denne analysen har vi be-
regnet ringvirkningene for norsk økonomi samlet. 

3.4 Verdikjeden i pelsdyrnæringen 

Den pelsdyrrettede næringsaktiviteten på en gård er 
preget av sesongpreget arbeid for å produsere pels-
dyrskinn. Produksjon av både mink- og reveskinn 
følger i hovedsak de samme sesongene og produk-
sjonsmetodene. 

Syklusen i en pelsdyrbestand starter med paring av 
avlsdyrene i februar og mars.  Valpene fødes i april 
og mai og de avvennes fra tispene etter sju ukers 
alder.  Ved avvenning flyttes to og to valper sam-
men, mens det for mink er vanlig å ha en valp igjen 
sammen med tispa.  Vinterpelsen utvikler seg ut-
over høsten og neste års avlsdyr velges ut i novem-
ber og desember. Voksne og valper som ikke blir 
utvalgt til avlsdyr avlives og pelses når vinterpelsen 
er ferdig utviklet.  Skinnene blir behandlet og tørket 
før de sendes til København eller Helsingfors for 
salg det påfølgende år. 

De produserte skinnene selges gjennom uten-
landske auksjonshus i det påfølgende året. 

Figur 3.5 viser den overordnede verdikjeden i pels-
dyrnæringen fra fôrprodusenter, pelsdyroppdrett og 
pelserier, til salg og distribusjon av skinn på auk-
sjonshus.  
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Figur 3.5 
Verdikjeden pelsdyrnæringen 

 

 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Fôrkjøkken 
Det er tre fôrkjøkken i landet som produserer store 
deler av fôret som benyttes i pelsdyrnæringen. I til-
legg er det noen små private fôrprodusenter. Fôr-
kjøkkenene er organisert som SA-bedrifter, hvor 
oppdretterne er andelseiere i driften. Det innebærer 
at hovedmålet med driften i fôrkjøkkenene ikke er 
lønnsomhet, men å underbygge den næringsaktivi-
teten som skjer på gårdene.  

Næringsaktørene oppgir at råvarene som benyttes i 
fôrproduksjonen er 50 % slakteavfall (biprodukter 
fra slakting og foredling av husdyr) og 25 % fiskeav-
fall (biprodukter fra slakting og foredling av fisk 
fanget i åpent hav og fra fiskeoppdrett). Dette er bi-
produkter som fôrlagene kjøper og transporterer til 
sine fabrikker. Disse biproduktene har liten alterna-
tiv anvendelse i andre næringer, og et bortfall av le-
veranser til pelsdyrnæringen vil dermed trolig føre til 
at en større mengde slakte- og fiskeavfall må leve-
res til destruksjon. Bortfall av salg til pelsdyrnæ-
ringen vil følgelig føre til redusert lønnsomhet for da-
gens råvareleverandører. 

Pelserier 
Pelseriene er som oftest tilknyttet pelsdyrgårdene 
selv. Pelsing krever en del kapitalutstyr, og pelsdyr-
næringen har derfor i stor grad organisert seg gjen-
nom at enkelte pelsdyrgårder har investert i dette 
utstyret. De andre produsentene kjøper pelsingstje-
nester fra disse. Spørreundersøkelsen viser at om 
lag 20 prosent av pelsdyrgårdene har inntekter fra 
pelsingstjenester i 2017. 

Når dyrene avlives og skinnet bearbeides leveres 
skrotten til destruksjon og pelsdyrnæringa betaler 
Norsk Protein kr. 1,30 pr. kg for denne tjenesten. 

3.5 Den økonomiske impulsen til norsk økonomi 

For å beregne ringvirkningene av pelsdyrnæringen 
i norsk økonomi, tar vi utgangspunkt i hvor store inn-
tekter næringen skaper årlig. Som omtalt tidligere 
eksporteres i all hovedsak skinnene som produse-
res, om lag 97-98 prosent i 2017 og 2018.  

I første runde vil en avvikling av pelsdyrnæringen 
redusere inntektene til norsk økonomi tilsvarende 
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bortfallet av eksportinntektene3. Videre kan man ar-
gumentere for at inntektene som kommer fra innen-
lands salg er i direkte importkonkurranse med pels 
produsert i utlandet, og at et bortfall av norsk pro-
duksjon vil erstattes av import fra utlandet. 

Vi har derfor tatt utgangspunkt i at den økonomiske 
impulsen fra pelsdyrnæringen til norsk økonomi er 
lik de samlede produksjonsinntektene. I 2017 sum-
merte produksjonsinntektene til næringen seg til 
298 millioner kroner. 

Produksjonsinntekten til pelsdyrgårdene går til å 
dekke innkjøp av varer og tjenester (fôr, vedlike-
hold, veterinær, regnskap osv.), samt til avlønning 
av arbeid (lønn til ansatte og/eller innleid hjelp) og 
kapital (driftsresultat), se Figur 3.3. 

I spørreundersøkelsen sendt ut til alle pelsdyr-
gårseiere har vi stilt detaljerte spørsmål om produk-
sjonsinntekter, produksjonskostnader fordelt på 
type vare- og tjenesteinnkjøp, samt driftsresultat for 
2017. Denne informasjonen har vi benyttet for å for-
stå hvordan de økonomiske forholdene i næringen 
er satt sammen. 

Figur 3.5 viser hvordan produksjonskostnadene for-
deler seg på ulike type kategorier. Som vi ser fra fi-
guren utgjør fôrkostnader hele 61 prosent av opp-
gitte kostnader. Dette kjøper oppdretterne inn fra 
fôrkjøkken etablert i Norge. Videre utgjør lønn til an-
satte og innleide 17 prosent av kostnadene, mens 
innkjøp av tjenester utgjør 18 prosent. Eksempler 
på tjenester som kjøpes inn er regnskap, vedlike-
hold, pelsing, veterinær og WelFur (sertifiserings-
system). Til slutt utgjør oppdretternes innkjøp av 

 
 
                                                      
3 På sikt vil de økonomiske ressursene som har vært benyttet i perlsdyr-
næringen (sysselsetting og kapital) finne veien til andre næringer, men da 
med lavere marginalavkastning enn ved produksjon av pelsdyr. 
4 VI har basert oss på svarene til de 131 respondentene som har fullført 
hele spørreundersøkelsen. Videre har vi avdekket enkelte svar som tyde-
lig er feil eller som er mangelfulle. I de tilfeller der det er åpenbart at tall-
materialet er feil og vi ikke har forstått hva som kan være feilkilden, har vi 

andre varer (andre varer enn fôr) 4 prosent av kost-
nadene. Eksempler på dette er medisin, halm, akti-
vitetsobjekter, arbeidsklær og smittebeskyttelse. 
 
Figur 3.6 
Kostnadsfordeling på kategorier. Spørreundersø-
kelsen og tall for 2017 

 
Kilde: Spørreundersøkelse Fafo/SØA (2018)  

 
Tallgrunnlaget for ringvirkningsanalysen baserer 
seg på to kilder: 
1. NIBIO-statistikk: Vi har tatt utgangspunkt i pro-

duksjonsinntekter for næringen i 2017 fra NIBIO 
for å dimensjonere størrelsen på næringen, og 
dermed den totale økonomiske impulsen inn i 
norsk økonomi. I 2017 var produksjonsinntek-
tene på 298 millioner kroner. 

2. Spørreundersøkelsen4:  
a. Vi har benyttet svarene fra spørre-

undersøkelsen til å fordele produk-
sjonsinntektene på ulike kostnadstyper 
og avlønning til ansatte og kapital.  

fjernet observasjonen (2 tilfeller). I de tilfellene svarene har vært mangel-
full/feil, men der det har vært enkelt å forstå bakgrunnen for feilen har vi 
korrigert dette og inkludert observasjonene i datasettet (15 tilfeller). Ek-
sempler på denne type feil er dersom svarene er oppgitt i 1000 kr i stedet 
for kr, eller lignende. Vi har bare korrigert tallene i de tilfellene det er tydelig 
hvilke tall som skulle vært der, og når korrigeringen har vært liten. 

Innkjøp av 
tjenester

18%

Lønn til 
ansatt og 

innleid 
hjelp
17%
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b. I tillegg har vi benyttet svarene til å be-
regne antall ansatte/årsverk som er 
knyttet direkte til pelsdyroppdrett på 
gårdene. I de tilfellene vi har benyttet 
tall direkte fra spørreundersøkelsen har 
vi oppjustert med en faktor på 1,27, 
som reflekterer at vi gjennom spørre-
undersøkelsen dekker 79 prosent av de 
aktive pelsdyroppdretterne. 

3.6 Resultater 

Vi har beregnet samlet verdiskaping og sysselset-
ting med basis i pelsdyroppdrett til henholdsvis 275 
millioner kroner og 487 årsverk i 2017 (sum av di-
rekte virkninger og ringvirkninger). Figur 3.7 opp-
summerer resultatene fra analysen, og hvordan 
ringvirkningene fordeler seg på direkte, indirekte og 
induserte virkninger. 

Direkte virkninger 
De direkte virkningene summerer seg til 331 årsverk 
som er sysselsatte med pelsdyrvirksomhet. Dette 
inkluderer alle ansatte, innleid hjelp og oppdretteren 
selv. Vi har imidlertid definert de direkte virkningene 
slik at de bare omfatter pelsdyroppdrett direkte, og 
at pelsingstjenester er del av de indirekte virk-
ningen.  Beregningene våre viser videre at den di-
rekte verdiskapingen på gårdene var på 112 millio-
ner kroner i 2017.  
 

Indirekte virkninger 
Vi har videre beregnet de indirekte virkningene til en 
verdiskaping på 98 millioner kroner, og at det er sys-
selsatt 93 årsverk i forbindelse med dette. De indi-
rekte virkningene kommer fra underleverandører 
som leverer direkte og indirekte inn til pelsdyropp-
dretterne. Dette omfatter blant annet de 36 årsver-
kene som var sysselsatt i Midt-Norsk Fôr SA, Roga-
land Pelsdyrfôrlag SA og Pelsdyrfôrlag Hamar i 

2017, 12 årsverk hos Norges Pelsdyralslag, samt 
bøndene som leverer pelsingtjenester til de andre 
pelsdyroppdretterne. I tillegg kommer blant annet 
veterinærer, vedlikeholdsarbeidere, renholds- og 
regnskapstjenester. 

Videre omfatter de indirekte virkningene leveranser 
fra underleverandørenes underleverandører. Vi be-
nytter Samfunnsøkonomisk Analyses Ringvirk-
ningsMODell (SARMOD) i beregningene. Ringvirk-
ningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryss-
løp til å fordele en gitt produksjon til leveranser og 
verdiskaping hos underleverandører, og videre til 
underleverandørenes underleverandører, etc. I alt 
omfatter modellen 5 runder med underleveranser.  

Induserte virkninger 
De induserte virkningene er beregnet til en syssel-
setting på 63 årsverk, og med en verdiskaping på 
65 millioner kroner i 2017.  

De induserte virkningene følger av at de ansatte og 
bedriftseierne konsumerer og investerer deler av 
inntektene skapt fra de direkte og indirekte virk-
ningene. For eksempel vil pelsdyroppdretterne eller 
de ansatte på fôrkjøkkene bruke inntekten sin på 
dagligvarer, frisørtjenester, transporttjenester, ferie-
reiser osv. Dette gir arbeidsplasser for personene 
som leverer disse tjenestene. Noe av inntektene 
brukes også på import, og går dermed ut av den 
norske økonomien. Dette har vi tatt hensyn til i ana-
lysen. 

Videre vil driftsresultatet fra bedriftene enten tas ut 
som utbytte og benyttes til konsum, eller inntektene 
kan reinvesteres i nytt kapitalutstyr. De induserte 
virkningene inkluderer også offentlige arbeidsplas-
ser fra skatteinntektene fra lønnsinntekter og skatt 
på kapital. 
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Figur 3.7 
Samlet verdiskaping med basis i pelsdyroppdrett i 2017. Målt som verdiskaping. Millioner kroner 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  

Figur 3.8 
Samlede virkninger av pelsdyrnæringen i 2017.Målt som årsverk og verdiskaping i millioner kroner 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse  
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Vedlegg: Spørreundersøkelsen 
 
Information 

 

Spørreundersøkelse blant pelsdyrprodusentene i Norge på oppdrag av Norges Pelsdyralslag. 
Undersøkelsen skal kartlegge ringvirkninger gjennom å se på 3 forhold: kjennetegn ved produsentene, 
pelsdyrproduksjonen og økonomiske forhold knyttet til virksomheten, slik at Norges Pelsdyralslag får et godt 
grunnlag for å ivareta næringens interesser i framtiden. 
En del av spørsmålene er enkle å besvare. Noen spørsmål vil ta litt tid. Spørsmål som har med økonomi og 
investeringer å gjøre,  kreve muligens at du får hjelp av din regnskapsfører. Vi håper at du tar deg tid til å besvare 
undersøkelsen.  
Undersøkelsen lagres automatisk underveis. Du kan når som helst gå ut av undersøkelsen og fortsette på et senere 
tidspunkt. Linken i invitasjons-eposten vil da ta deg til siste besvarte spørsmål.  
Med vennlig hilsen Fafo 
 

 

 

 
Kjonn Er du 

 

 range:* 

Mann  
 

1 

Kvinne  
 

2 
 

 
Sivilstatus Er du 

 

 range:* 

Gift  
 

1 

Samboer  
 

2 

Enslig  
 

3 
 

 
Alder Hva er din alder? 

 

 range:* 
   

 

1 
 

 
Barn Hvor mange barn forsørger husholdningen? 

 

 range:* 
   

 

1 
 

 
Yrkesutdannin
g 

Hva er din høyeste utdanning? 
 

 range:* 

Grunnskole  
 

1 

Videregående  
 

2 

Høyskole / Universitet  
 

3 
Hvilken grad / utdanningsfelt? Open 
Fagbrev  

 

4 
Hvilket fagbrev? Open 
Annen utdanning  

 

5 
Hvilken annen utdanning? Open 

 



 
Etableringsar Når startet du pelsdyrvirksomheten (i hvilket år)? 

 

 range:1600:2018 
     

 

1 
 

 
Grunneier Er du grunneier? 

 

 range:* 

 skip:nextques 
Ja 

 
 

1 

 skip:Selskapsform 
Nei 

 
 

2 
 

 
Arealst Angi arealstørrelsen på grunnen du eier (antall dekar) 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Selskapsform Er pelsdyrproduksjonen et 

 

 range:* 

Enkeltpersonsforetak  
 

1 

Aksjeselskap  
 

2 

Annet  
 

3 
Hvis annet, beskriv hva Open 

 

 
Tilleggsvirkso
mhet 

Har du inntekt fra annen næringsaktivitet på eller utenfor gården? For 
eksempel annen landbruksaktivitet eller ansettelsesforhold hos annen 
arbeidsgiver. 

 

 range:* 

 skip:Areal 
Kun pelsdyrvirksomhet  

 
 

1 

Pelsdyrvirksomhet og tilleggsaktivitet  
 

2 
 

 
Typetilleggsvir
ksomhet 

Hvilken aktivitet drives i tillegg til pelsdyrvirksomheten?  
 

 range:* 

Annet landbruk  
 

1 

Ansatt hos annen arbeidsgiver utenom pelsdyrnæringen  
 

2 

Annen virksomhet som selvstendig næringsdrivende  
 

3 
 

 
Pelsdyrandel Hvor stor andel av selskapets eller enkeltpersonforetakets aktivitet er knyttet 

til pelsdyrvirksomheten? Oppgi prosentandel. 
 

 range:0.00:100.00 
    

 

1 
 

 



Andelpels Hvor stor prosentandel av husholdningens aktivitet er knyttet til 
pelsdyrvirksomheten? 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Areal Pelsdyrgården står på 

 

 range:* 

Areal som vi eier selv  
 

1 

 skip:Lokalisering 
Leid areal 

 
 

2 
 

 
Arealstorrelse Hvor stort er jordbruksarealet som gården eier (fulldyrket jord, overflatedyrka 

jord, innmarksbeite)? Oppgi antall dekar  
 

 range:* 
       

 

1 
 

 
Lokalisering Hvor er virksomheten lokalisert? 

 

 range:* 

Finnmark  
 

1 

Troms  
 

2 

Nordland  
 

3 

Trøndelag  
 

4 

Møre og Romsdal  
 

5 

Sogn og Fjordane  
 

6 

Hordaland  
 

7 

Rogaland  
 

8 

Vest-Agder  
 

9 

Telemark  
 

10 

Vestfold  
 

11 

Buskerud  
 

12 

Østfold  
 

13 

Oppland  
 

14 

Hedmark  
 

15 

Oslo  
 

16 

Øst-Agder  
 

17 

Akershus  
 

18 
 

 
Ansattetilleggs
virksomhet 

Hvor mange personer er sysselsatt i pelsdyrgården inkludert deg selv? 
 

 range:* 



Ansattetilleggs
virksomhet 

Hvor mange personer er sysselsatt i pelsdyrgården inkludert deg selv? 
 

     
 

1 
 

 
Aasverk Hvor mange årsverk har pelsdyrgården totalt (1 årsverk tilsvarer i gj.sn.  1850 

timer per år) 
 

 range:* 
   .   

 

1 
 

 
Familiemedlem
mer 

Hvor stor prosentandel av årsverkene utføres av familiemedlemmer? 
 

 range:0.00:100.00 
   .   

 

1 
 

 
Antalldyr Hvor mange dyr har virksomheten av 

 

 range:* 
Minktisper     

 

1 
Revetisper     

 

2 
 

 
Husoghaller Pelsdyrgården består av: 

 

 range:* 

Både haller og hus  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Hus 

 
 

2 

Haller  
 

3 
 

 
Produksjonsha
ll1 

Nå skal vi stille deg spørsmål om peldsyrhaller. Vi starter med pelsdyrhall 1 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall1 Har gården mer enn 1 hall? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 



Produksjonsha
ll2 

Pelsdyrhall 2 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall2 Har gården mer enn 2 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll3 

Pelsdyrhall 3 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall3 Har gården mer enn 3 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll4 

Pelsdyrhall 4 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 



 
Pelsdyrhall4 Har gården mer enn 4 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll5 

Pelsdyrhall 5 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall5 Har gården mer enn 5 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll6 

Pelsdyrhall 6 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall6 Har gården mer enn 6 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll7 

Pelsdyrhall 7 
 

Byggeår      
 

1 



Produksjonsha
ll7 

Pelsdyrhall 7 
 

Tatt i bruk når?     
 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall7 Har gården mer enn 7 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll8 

Pelsdyrhall 8 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhall8 Har gården mer enn 8 haller? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll9 

Pelsdyrhall 9 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 



Pelsdyrhall9 Har gården mer enn 9 haller? 
 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Pelsdyrhus 
Nei 

 
 

2 
 

 
Produksjonsha
ll10 

Pelsdyrhall 10 
 

Byggeår      
 

1 
Tatt i bruk når?     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

3 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

4 
Anskaffelsesår innredning (flere valg mulig)     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
 

 
Pelsdyrhus Nå skal vi stille deg spørsmål om PELSDYRHUS. Hvor mange pelsdyrhus er 

det på gården? 
 

 range:* 
     

 

1 
 

 
Husfor1980ar Ble det bygget pelsdyrhus før 1980? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Hus198190 
Nei 

 
 

2 
 

 
Husfor1980 Pelsdyrhus før 1980 

 

 range:* 
Antall hus      

 

1 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

3 
 

 
Hus198190 Ble det bygget pelsdyrhus mellom 1981 og 1990? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Hus199120 
Nei 

 
 

2 
 

 
Hus1981 Pelsdyrhus bygget mellom 1981 og 1990 

 

 range:* 
Antall hus      

 

1 



Hus1981 Pelsdyrhus bygget mellom 1981 og 1990 
 

Kapasitet (antall avlstisper mink)     
 

2 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

3 
 

 
Hus199120 Ble det bygget pelsdyrhus mellom 1991 og 2000? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Hus200110 
Nei 

 
 

2 
 

 
Hus1991 Pelsdyrhus bygget mellom 1991-2000 

 

 range:* 
Antall hus      

 

1 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

3 
 

 
Hus200110 Ble det bygget pelsdyrhus mellom 2001 og 2010? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Hus201117 
Nei 

 
 

2 
 

 
Hus2001 Pelsdyrhus bygget mellom 2001-2010 

 

 range:* 
Antall hus      

 

1 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

3 
 

 
Hus201117 Ble det bygget pelsdyrhus mellom 2011 og 2017 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Byggeaar 
Nei 

 
 

2 
 

 
Hus2011 Pelsdyrhus bygget mellom 2011-2017 

 

 range:* 
Antall hus      

 

1 
Kapasitet (antall avlstisper mink)     

 

2 
Kapasitet (antall avlstisper rev)     

 

3 
 

 
Byggeaar Nå skal vi spørre deg om DEN SISTE PELSDYRHALLEN som er bygget og 

investert i. Når ble hallen bygget? 
 

 range:1600:2018 



Byggeaar Nå skal vi spørre deg om DEN SISTE PELSDYRHALLEN som er bygget og 
investert i. Når ble hallen bygget? 

 

     
 

1 
 

 
Investeringikro
ner 

Hvor mye ble invester totalt i den siste hallen? (kostnader knyttet til 
oppføring av bygningen, innredning, maskiner og utstyr mm og inkludert 
egeninnsats).  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Investeringand
elbygg 

Hvor stor del av investeringskostnaden totalt utgjorde bygningsmassen?  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Investeringand
elinnr 

Hvor stor del av investeringen totalt i den siste hallen utgjorde innredningen 
(f eks bur og annen innredning)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Investeringhus
tot 

Nå skal vi spørre om DEN SISTE INVESTERINGEN I PELSDYRHUS. Hvor stor 
var investeringen totalt (kostnader knyttet til oppføring av husene, 
innredning, eventuelt utstyr og maskiner, og inkludert egeninnsats)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

          
 

1 
 

 
kapantalltisper Hvor stor er kapasiteten i den siste investeringen i pelsdyrhus? 

 

 range:* 
Antall avlstisper mink          

 

1 
Antall avlstisper rev          

 

2 
 

 
Investeringhus
bygg 

Hva utgjorde investeringskostnaden for bygningsmassen?  
Oppgi beløp i kroner 

 

         
 

1 
 

 
Investeringinnr
edhus 

Hva utgjorde investeringskostnaden for innredningen (bur og annen 
innredning)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

          
 

1 
 

 
Anneninv Hvor mye er investert i maskiner og utstyr de siste 10 årene (fòringsmaskin, 

avlivnings- og pelsingsutstyr)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

          
 

1 
 

 



Inntekter Hva var pelsdyrproduksjonens totale inntekter i 2017?  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Produksjonsko
stnader 

Hva var pelsdyrproduksjonens totale kostnader i 2017? 
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Innkjopskostn
ader 

Hvor mye av de totale kostnadene gikk til innkjøp av tjenester (for eksempel 
regnskap, vedlikehold, pelsing, veterinær, WelFur)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Innleidhjelp Hvor mye av de totale kostnadene gikk til innleid hjelp / ansatte? 

Oppgi beløpet i kroner 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 
For Hva utgjorde kostnadene til fòr i 2017?  

Oppgi beløp i kroner 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Andrekostnade
r 

Hva utgjorde kostnadene til innkjøp av andre varer enn fòr (for eksempel 
medisin, halm, aktivitetsobjekter, arbeidsklær, smittebeskyttelse etc)?  
Oppgi beløp i kroner 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Driftsresultat Hva var pelsdyrproduksjonens driftsresultat før skatt i 2017?  

Oppgi beløp i kroner 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 



Label73 10. januar 2017 vedtok Stortinget "bærekraftig utvikling" for pelsdyrnæringen 
i Norge. 14. januar 2018 ble vi gjort kjent med regjeringsforhandlingene på 
Jeløya, og regjeringens politikk om avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.  
Vi ønsker å kartlegge hvilke beslutninger og tiltak du og din familie har gjort / 
hatt planer om:  
- etter vedtaket i Stortinger 10. januar 2017 om bærekraftig utvikling og 
- etter presentasjon av Jeløyaplattformen fra 14. januar 2018 
Har du/ familiemedlemmer fattet direkte/indirekte beslutninger basert på 
stortingsvedtaket?  
Med dette mener vi for eksempel om du eller familien har sluttet i annet 
arbeid, inngått samarbeid  om ny/endret driftsform, avsluttet/solgt annen 
gårdsproduksjon, overdratt gården, kjøpt gård, flyttet m.v. 

 

 range:* 

Ja   
 

1 

Nei  
 

2 

Ikke sikker  
 

3 
 

 
Stortingsvedta
k 

Hvilke beslutninger og tiltak har du / familiemedlemmer tatt/iverksatt på 
bakgrunn av stortingsvedtaket som er direkte knyttet til pelsdyrdriften? 
Eksempler kan være beslutninger/tiltak om produksjonsøkning, investeringer 
i materiell/utstyr, nybygg, bemanning m.v. 

 

 filter:\Label73.a=1 
 Open 

 

 
Label78 Har du / andre familiemedlemmer skrinlagt planer / tiltak som følge av 

Jeløyaplattformen? 
 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Tilleggpelsdyr 
Nei 

 
 

2 
 

 
Konsekvenser Vi ber deg skrive hvilke planer du / familiemedlemmer har endret som følge 

av plattformen.  
Eksempler på dette kan være slutte i annet arbeid, samarbeid med andre, ny / 
endret driftsform, avsluttet / solgt annen gårdsproduksjon, overdratt gården, 
kjøpt gård, flyttet m.v. 

 

 Open 
 

 
Tilleggpelsdyr Hovedundersøkelsen er nå ferdig, men vi ønsker å stille deg noen få 

spørsmål om en del av pelsdyrvirksomheten.  
Driver du/selskapet pelsing for andre produsenter? 

 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:Avsldyr 
Nei 

 
 

2 
 

 



Pelsinginnt Hvor stor var inntekten i 2017 for pelsingsvirksomheten?  
Oppgi beløp i kroner. 

 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Pelsinginv Hvor mye er investert i pelsingsutstyr de siste 10 årene?  

Oppgi beløp i kroner. 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Avsldyr Driver du/selskapet med salg av avlsdyr? 

 

 range:* 

 skip:nextques 
Ja 

 
 

1 

 skip:nextsection 
Nei 

 
 

2 
 

 
Avlsdyrinnt Hvor stor var inntekten ved salg av avsldyr i 2017?  

Oppgi beløpet i kroner. 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Avsldyrinv Hvor mye er evt. investert for å drive med salg av avlsdyr?  

Oppgi beløp i kroner. 
 

 range:* 
          

 

1 
 

 
Label79 Tusen takk for dine svar!  

Dersom du har du kommentarer til spørreundersøkelsen eller annet du 
ønsker å meddele kan du benytte tekstfeltet under.  
Vennligst bekreft innsending av spørreskjemaet ved å trykke "neste". Vi gjør 
oppmerksom på at det ikke kan gjøres endringer etter at du bekrefter 
innsending. Dersom det er spørsmål du ikke har besvart fullstendig kan du 
trykke deg tilbake, evt. gå ut av nettleseren uten å bekrefte innsending og 
fullføre på et senere tidspunt.  

 

 Open 
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