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HØRING AV TO ALTERNATIVER FOR REGULERING AV SKINN FRA HUNDER
OG KATTER
Norsk Huskattforening (NHF) viser til høring for regulering av skinn fra hunder og katter fra
Det kongelige Landbruks- og matdepartement datert 24.06.05. Høringen tar for seg to
alternativer for regulering av skinn fra hunder og katter:
1. Utkast til lov om regulering av ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn
og skinnprodukter fra hunder og katter.
2. Forskrift om merking av skinn og skinnprodukter fra hunder og katter hjemlet i § 3 i Lov
18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbuksvarer m.v.
NHF har følgende merknader til lov- og forskriftsutkastet, og hvilket av de to alternativene
som evt. foretrekkes.
Media har gjentatte ganger dokumentert hvordan hunder og katter blir mishandlet og flådd
levende i kinesisk og andre lands pelsindustri. En ”egenerklæring” fra dyremishandlerne er
ingen garanti for at dyrene har blitt godt behandlet. Gleden var derfor stor blant folk flest i
Norge da landbruksminister Lars Sponheim i et brev til Dyrebeskyttelsen Drammen i februar
2003 uttalte at han ønsket å totalforby import av hunde- og katteskinn fra Asia.
Skuffelsen er derfor stor ved at Landbruks- og matdepartementet nå går inn for å tillate
fortsatt import av disse skinnene dersom de er produsert på en «dyrevernmessig forsvarlig
måte». Dette skal sikres gjennom at eksportøren selv avgir en egenerklæring om
tilfredsstillende rutiner. I tillegg skal det settes strengere krav til merking av skinnprodukter
fra hund og katt.
NHF mener at det vil være umulig å kontrollere hva eksportøren legger i «dyrevernmessig
forsvarlig måte». I Asia er det avdekket en rekke tilfeller der hunder og katter blir flådd
levende. Likevel hevder pelsindustrien der at produksjonen skjer på en fullt ut forsvarlig måte.
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En ”egenerklæring” fra dyremishandlerne overfor eksportør er derfor ingen garanti for at
dyrene har blitt godt behandlet.
I 2004 importerte Norge over 90 tonn pels fra Kina. Det er usikkert om all denne pelsen var
produsert i Kina, men noe av den kan ha vært pels fra hunder og katter. Hunde- og kattepels
merkes ofte med villedende betegnelser Strengere merking er derfor ingen garanti for at
skinnene stammer fra en dyrevennlig produksjon.
USA, Australia, Danmark, Belgia, Østerrike, Frankrike og Italia har allerede innført forbud
mot import av hunde- og kattepels. Disse lands lovforslag om dette har ikke ført til
reaksjoner. Lovforbudet støter heller ikke an mot regelverket til WTO og GATT. EU vurderer
også å innføre et totalforbud. Norge går derfor motsatt vei av svært mange andre land. Det
norske lovforslaget og forskriftsutkastet er forslag som ikke vil føre til en reell forbedring på
grunn av dokumentasjons- og inhabilitetsproblemer fra produsenter, eksportører og
importører.
Norsk Huskattforening mener følgelig at et totalforbud mot ervervsmessig og privat
innførsel, produksjon og omsetning av skinn fra hunder og katter, skal innføres i Norge.
Ingen i Norge har behov for katte- eller hundeskinn, og et forbud vil ha stor støtte i
befolkningen. Vi kan derfor ikke støtte noen av de 2 alternativene som er foreslått i høringen.
Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder
Norsk Huskattforening
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