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Uttalelse ved høring av pelsdyrsaken –Næringskomiteen 24.11.2016

Etologi er læren om dyras atferd, eller atferdsbiologi. Foreningens hovedformål er å fremme
kunnskap om og bruk av etologi i Norge. I forbindelse med pelsdyrhøringen i Stortingets
næringskomité vil vi komme med følgende uttalelse:
Hold av pelsdyr har dels en dyrevelferdsmessig og dels en etisk side. Dyrevelferden må vurderes
ut fra biologisk/etologisk og veterinærmedisinsk kunnskap, og aktuell forskning rundt dyrenes
atferd og helse. Etiske vurderinger kan alle gjøre, ut fra sine egne grunnprinsipper og etiske
tankegang rundt husdyrhold, og her teller ikke fagfolks etikk mer enn den vanlige borgers. Blant
etologer kan det gjøres ulike etiske vurderinger, også i pelsdyrsaken. Foreningen Norske Etologer
finner det derfor ikke riktig å fremme ett etisk syn på pelsdyrhold, eller på annet dyrehold. Etikken
som samfunnet vedtar, i praksis av Stortinget, må avgjøre hvor strenge regler det skal være for
dyrehold i Norge. Når de etiske prinsippene er fastlagt, er det fagfolkenes oppgave å klargjøre hva
det vil si i praksis når det gjelder krav til dyreholdet. Her har etologene en viktig rolle. Etologer
kan ofte bli frustrert over enkle og raske påstander fra alle sider, både fra husdyrnæringen og
dyrevernere, som ikke har basis i kunnskap om atferdsbiologi. I Stortingsmeldingen om
pelsdyrhold ser vi at etologiske momenter er langt viktigere enn de veterinærmedisinske.
Veterinærer har generelt liten eller ingen kompetanse i etologi. Det er derfor essensielt at
myndighetene forstår etologiske begreper og prinsipper og søker kontakt med etologiske
fagmiljøer når de trenger råd i dyrevelferdssaker.
Foreningen Norske Etologer stiller oss bak dyrevelferdsbegrepet slik det er brukt og beskrevet i
Stortingsmeldingen, og er enig i den definisjonen av dyrevelferd som ligger til grunn for
dyrevelferdsloven: «Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske
tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø.» Velferden må vurderes ut fra kjennskap til
dyrenes behov og dyrenes evne til å tilpasse seg miljøet, slik at behovene blir dekket. Da må en ha
kunnskap om dyrearten og om atferdsbiologi som et dynamisk system. Dyr er gjerne mer fleksible
enn folk tror. Det er ikke slik at ett behov krever ett spesielt tiltak, da dyra kan løse sine oppgaver
på ulike måter. Dyr foretar ikke lange vandringer hvis de har maten foran seg. Slik kunnskap, og
etologisk forskning rundt dette, er viktige utgangspunkt for lover og forskrifter om dyrehold, også
på pelsdyr. Grunnlaget for pelsdyrforskriften kommer i stor grad fra etologisk forskning, blant
annet behovene for miljøberikelser i form av liggehyller, skjul og aktiviseringsobjekter, avl for
gjøre dyra mer tillitsfulle, sosialisering av revevalper og forbud mot livdyrutstillinger og
rutinemessig bruk av nakketang. Det er viktig å kartlegge pelsdyras aktiviseringsbehov, både
styrken av behovene og hvilke ulike motivasjoner som ligger til grunn. På denne måten kan man
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utvikle miljøberikelser som tjener til å dekke viktige behov hos dyra. Etologene har kunnskapen
og metodene for å gjøre disse behovsvurderingene.
Vi berømmer Landbruks- og matdepartementet for en faglig god rapport. Tiltakene de foreslår,
dersom Stortinget vil videreføre pelsdyrholdet, er fornuftige og i tråd med etologiske
forskningsresultater: Bedre metoder for atferdstesting til bruk i avlsarbeidet og bedre oppfølging
av kravet til sosialisering av dyra, bedre bruk av aktivitetsobjekter som oftere byttes ut, og spesielt
objekter som stimulerer ete- og jaktatferd, samt forbud mot hold av mer enn to mink i samme bur
for å forebygge bittskader. Det siste er det ikke forsket direkte på i Norge. Landbruks- og
matdepartementet (og Mattilsynet) konkluderer med at badevann til mink og gravemuligheter for
rev ikke innebærer direkte atferdsbehov, slik dyrevernere ofte hevder, selv om det kan utgjøre
aktuelle miljøberikelser.
Domestiseringsprosessen er nødvendig å forstå for å forstå dyras tilpasning til det menneskeskapte
oppstallingsmiljøet. Domestisering omfatter to delprosesser: (1) genetiske endringer som gjør dyr
bedre tilpasset mennesker og det oppstallingsmiljøet vi tilbyr, og (2) epigenetiske endringer, dvs.
miljøpåvirkning og læring som enkeltindividet erfarer i sin oppvekst og som påvirker dyrets
tilpasningsevne. Derfor er både avl og sosialisering av valper viktig. Den relativt korte
domestiseringsperioden til pelsdyr blir ofte brukt som argument for at dyras tilpasning er
utilstrekkelig og det hevdes at dyras aktiviseringsbehov uavhengig av burutforming, ikke kan
dekkes. Forskningsbasert kunnskap fra nettopp pelsdyr, gjennom russiske seleksjonsforsøk på
sølvrev og danske avlsforsøk på mink, har vist at seleksjonsintensitet, i motsetning til tid, er den
essensielle faktoren for atferdsendring. I avlen for tillitsfulle dyr er antakelig
seleksjonsintensiteten altfor lav i mange farmer.
Foreningen Norske Etologer vil ikke fremme et offisielt synspunkt om hvorvidt pelsdyrnæringen,
eller andre husdyrproduksjoner, skal opprettholdes eller ikke, da dette er en etisk vurdering. Vi
ønsker å poengtere at vi stiller oss bak Stortingsmeldingens forslag om velferdsforbedrende tiltak,
såfremt Stortinget vil opprettholde næringen, samtidig som vi understreker viktigheten av å
ytterligere kartlegge pelsdyras behov gjennom framtidig etologisk forsking. Både dyreholdere og
personer og aktører som er opptatt av pelsdyras velferd vil få en bredere basis for sine synspunkter
med bedre kunnskap innen etologi og dyrevelferdsforskning generelt. Vi mener at slik forskning i
størst mulig grad bør finansieres av det offentlige, siden fokus på dyrevelferd er et offentlig
anliggende.
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