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Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Nor-
ges Pelsdyralslag. I rapporten er det gjennomført 
en beregning av hvilke inntektstap og kapitaltap 
et mulig forbud mot pelsdyroppdrett vil påføre 
pelsdyroppdrettere. Beregningene er basert på 
offentlig tilgjengelige data om inntekter, utgifter 
og kapitalgrunnlag innen pelsdyroppdrett i Norge, 
samt en spørreundersøkelse blant næringsaktø-
rene. 
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I Regjeringens politiske plattform fra 2018 er det 
fremmet en intensjon om en styrt avvikling av 
pelsdyrnæringen fram mot årsskiftet 2024/2025. 
En pålagt avvikling vil få store konsekvenser for 
den enkelte oppdretter, som vil miste hele eller 
deler av sitt økonomiske livsgrunnlag.  

I denne rapporten presenteres våre anslag på de 
økonomiske forholdene som har kjennetegnet 
næringen de siste årene, og omfanget av det 
økonomiske tapet næringsaktørene står ovenfor 
ved avvikling.  

Det økonomiske tapet næringsaktørene står 
ovenfor ved en eventuell avvikling kan deles inn i 
hovedgruppene; tap av framtidig næringsinntekt 
og verdiforringelse av investert realkapital. I til-
legg til det økonomiske tapet knyttet direkte til 
oppdrett har vi kartlagt dagens situasjon i fôrkjøk-
kenene og tilbud av pelsingstjenester som også 
eies og driftes av oppdretterne selv, og som vil 
rammes tilsvarende av et eventuelt forbud mot 
pelsdyroppdrett. 

Vi har også beregnet hvordan kostnadene vil for-
løpe seg over tid, dersom oppdretternes økono-
miske tap kompenseres fullt ut over statsbudsjet-
tet, og hva kostnadene for staten i så fall vil bli. 

Beregningene i analysen er i størst mulig grad ba-
sert på offentlig tilgjengelig statistikk, primært fra 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). De vik-
tigste kildene er totalkalkylen for jordbruket, drifts-
granskningene og håndbok for driftsplanlegging 
2017/2018 (Hovland, 2017). Driftsgranskningene 
inneholder regnskapsinformasjon fra et lite utvalg 
minkoppdrettere. For å teste realismen i disse har 
vi også hentet inn regnskapsdata fra én annen 
aktiv minkoppdretter. Disse dataene er kun be-
nyttet som sammenligningsgrunnlag.   

Analysen viser gjennomsnittsberegninger, men 
presenterer alle resultater per avlstispe. Bereg-
ninger per avlstispe er benyttet for å anslå hvilket 
tap den enkelte oppdretter vil lide. 

Det er ikke tatt stilling til oppryddingskostnader 
som følge av at næringsaktiviteten avvikles. 

Tapt framtidig næringsinntekt 
I analysen finner vi at det er lite variasjon over tid 
i oppdrettskostnadene per tispe. Dette skyldes i 
stor grad at kostnader til fôr er den største utgifts-
posten, og fôrforbruket per tispe er velkjent. Noe 
årlig variasjon i fôrkostnadene kan for eksempel 
komme av prisendringer eller ulikt resultat av pa-
ringen fra år til år. 

Det er imidlertid knyttet større usikkerhet til inn-
tektene fra salg av pelsdyrskinn. Prisen per skinn 
avhenger blant annet av motebildet og den øko-
nomiske utviklingen i viktige eksportmarkeder. 
Historisk har prisene variert betydelig både fra år 
til år og i lengre tidsperspektiver. I tillegg kan det 
være variasjoner i inntektene på tvers av produ-
senter, avhengig av kvaliteten på de produserte 
skinnene.  

Vi har beregnet gjennomsnittlige kostnader og 
inntekter i produksjonen av både mink- og reve-
skinn i årene 2010-2016. Tabell 1.1 viser at pro-
duksjon av både mink- og reveskinn i snitt har 
vært lønnsom næringsaktivitet de siste årene. 

Tabell 1.1 Gjennomsnittlig driftsresultat (før 
skatt) per tispe, 2010-2016. Faste 2018-kroner. 

 Mink Rev 
Inntekter 2 091 2 950 
Kostnader 1 274 1 819 
Driftsresul-
tat 

816 1 132 

Summering av enkeltpostene stemmer ikke med totalen 
grunnet avrunding. 

Kilde: NIBIO og Samfunnsøkonomisk analyse. 

 

Sammendrag 
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I beregningen av kostnadene ved å kompensere 
oppdretterne for tap av framtidig inntekt, har vi 
lagt til grunn at ingen aktører over pensjonsalde-
ren på 67 år vil motta kompensasjon for tapte næ-
ringsinntekter.  

Med et driftsoverskudd tilsvarende resultatene i 
Tabell 1.1 vil en ordning som fullt ut kompenserer 
den tapte næringsinntekten koste samfunnet om 
lag 130 millioner 2018-kroner i 2025. Med en ord-
ning over flere år vil kostnaden per år reduseres, 
ettersom flere av aktørene fyller 67 år i løpet av 
perioden. En ordning som kompenserer alle ak-
tørene for tapt næringsinntekt fram til pensjonsal-
der må vare fram til 2060 og vil totalt koste sam-
funnet om lag 1,78 milliarder 2018-kroner. 

På kostnadssiden i beregningene er det inkludert 
kostnader til innleid hjelp. Grunnet usikkerhet om 
hvor mye av et eventuelt avløsertilskudd som kan 
knyttes direkte til pelsdyraktiviteten er det imidler-
tid ikke tatt høyde for at en del av disse kostna-
dene dekkes av staten. Å inkludere avløsertil-
skuddet i beregningene ville i så fall økt overskud-
det noe. 

Verdiforringelse av investert realkapital 
En annen konsekvens av pålagt avvikling av pels-
dyroppdrett er at produksjonsanleggene oppdret-
terne har investert i mister hele eller deler av sin 
verdi. Den faktiske verdiforringelsen vil avhenge 
av i hvilken grad det er mulig å omstille eller selge 
realkapitalen. I denne delen av analysen anslår vi 
restverdien i 2025 av den kapitalen som er i bruk 
i 2018, basert på den totale produksjonskapasite-
ten i næringen.  

I denne analysen har vi ikke vurdert eventuelle 
omstillings- eller salgsmuligheter av produksjons-
utstyret. Opplysninger fra oppdretterne selv tilsier 
at den er meget lav eller neglisjerbar. Uavhengig 
av salgsmuligheter har vi beregnet den totale 

restverdien av produksjonsutstyret hos nærings-
aktørene i 2025. Investeringskostnaden er kun 
knyttet til selve bygningen og utstyret dyrene hol-
des i. Analysen ikke fanger opp eventuelle andre 
investeringer som gjøres på gården i forbindelse 
med disse byggene, for eksempel bygg for opp-
bevaring av redskaper, verktøyrom og lignende. 

I denne delen av analysen har vi ikke lagt inn 
noen aldersbegrensning på mottak av eventuell 
kompensasjon. Årsaken er at alternativet for ak-
tørene som ville gått av med pensjon uten pålagt 
nasjonal avvikling er å realisere restverdien av 
den investerte realkapitalen gjennom videresalg 
av selve driften. 

Tabell 1.2 viser anslaget for restverdien av real-
kapitalen i 2025, per mink- og revetispe. Det er 
betydelig usikkerhet knyttet til beregningene av 
restverdien, som vil avhenge både av størrelsen 
på investeringskostnaden og alderen på investe-
ringen. 

Tabell 1.2 Anslått restverdi av produksjonsanleg-
gene per tispe i 2025. I 2018-kroner. 

 Mink Rev 
Antatt alder på bygnings-
masse og grunnarbeid i 
2025 (år) 

22 35 

Antatt alder på inventar i 
2025 (år) 14 17 

Restverdi bygningsmasse 
og grunnarbeid 1 400 1 803 

Restverdi inventar 864 1 632 
Samlet restverdi 2 265 3 435 

Summering av enkeltpostene stemmer ikke med totalen 
grunnet avrunding. 

Kilde: NPA og Samfunnsøkonomisk analyse 

Avhengig av definisjonen vi legger til grunn for 
hvem som er kvalifisert for kompensasjon anslår 
vi at restverdien av realkapitalen i 2025 ligger i 
området 520-768 millioner 2018-kroner. 
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Fôrkjøkken og pelsingstjenester kommer i tillegg 
I tillegg til de økonomiske forholdene direkte knyt-
tet til oppdrett av pelsdyr er det relevant å trekke 
inn fôrproduksjon og tilbud av pelsingstjenester. 
Disse produktene og tjenestene både eies og til-
bys av oppdretterne selv, og rammes på samme 
måte som direkte oppdrettsvirksomhet av et 
eventuelt forbud.  

Landets tre fôrkjøkken driftes som samvirkefore-
tak (SA), og har de siste årene hatt negative 
driftsresultat. Det er imidlertid en betydelig 
mengde oppsparte midler i bedriftene, og det er 
investert i større produksjonsanlegg. Tabell 1.3 
viser samlet bokført verdi av anleggsmidlene ved 
inngangen til 2018. 

Tabell 1.3 Bokført verdi av anleggsmidler (per 
31.12.2017) 

Anleggsmiddel Bokført verdi 2017 
Bygninger og tomter 22,9 mill. kroner 
Maskiner, anlegg og 
driftsløsøre 35,7 mill. kroner 

Totalt 58,6 mill. kroner 
Kilde: Årsrapporter fra Midt-Norsk Fôr SA, Rogaland Pels-

dyrfôrlag SA og Pelsdyrfôr Hamar SA. 

Med begrenset informasjon om størrelse og alder 
på spesifikke investeringer har vi ikke grunnlag 
for å anslå en restverdi av anleggsmidlene i 2025. 
Vi anser det som naturlig at det gjennomføres en 

individuell verdivurdering av anleggsmidlene ved 
eventuell avvikling av driften. 

Pelsingstjenester tilbys av noen utvalgte oppdret-
tere, kombinert med egen oppdrettsaktivitet. Der-
med har vi svært begrenset informasjon om de 
økonomiske forholdene knyttet til pelsingstjenes-
ter isolert sett.  

I en spørreundersøkelse sendt til næringsaktø-
rene parallelt med denne analysen, ble det imid-
lertid kartlagt at respondentene samlet sett har 
hatt inntekter i overkant av 5,2 millioner kroner i 
2017 knyttet til pelsingstjenester. Respondentene 
har også investert i overkant av 21 millioner kro-
ner i pelsingsutstyr de siste 10 årene.  

Det er sannsynlig at aktører med pelsingsvirk-
somhet har investert betydelig mer i sine produk-
sjonsanlegg enn aktører som kun drifter egen 
oppdrettsaktivitet. Svarene fra nevnte spørre-
undersøkelse er imidlertid ikke tilstrekkelig detal-
jert til å avgjøre hvor mye. Det er vår vurdering at 
det er nødvendig med mer detaljert informasjon 
om de økonomiske forholdene i pelsingsvirksom-
heter til å avklare hvilket tap disse lider ved stans 
i pelsdyroppdrett.  
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I den politiske plattformen for regjeringen utgått av 
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det fremmet 
en intensjon om en styrt avvikling av pelsdyrnæ-
ringen fram mot årsskiftet 2024/2025. 

Pelsdyrnæringen er en av Norges mest eksportret-
tede næringer, men en relativt liten næring målt i 
antall sysselsatte.  

En pålagt avvikling vil få store konsekvenser for den 
enkelte oppdretter som mister hele eller deler av sitt 
økonomiske livsgrunnlag.  

Regjeringen legger opp til at eksisterende aktører 
pr. 15.01.2018 får økonomisk kompensasjon som 
følge av tap av retten til å drive pelsdyroppdrett. I 
regjeringsplattformen vises det også til at den øko-
nomiske kompensasjonen skal sikre at avviklingen 
av næringen ikke krenker EMK tilleggsprotokoll 1 
artikkel 1, som omhandler inngrep i personers eien-
deler1. 

Regjeringsplattformen legger imidlertid ingen fø-
ringer for hvordan en eventuell kompensasjonsord-
ning skal utformes. Staten vil også ta initiativ til om-
stillingstiltak for kommuner som hvor en betydelig 
del av næringsaktiviteten er knyttet til pelsdyropp-
drett. 

I denne rapporten beregnes hvilke inntektstap og 
kapitaltap et mulig forbud mot pelsdyroppdrett vil 
påføre pelsdyroppdrettere.  

Vi har også beregnet hvordan dette eventuelle tapet 
kan kompenseres fullt ut over statsbudsjettet og hva 
kostnadene for staten i så fall vil bli. 

I kapittel 3, 4 og 5 har vi kartlagt de økonomiske for-
holdene på gårdene, direkte knyttet til oppdrett av 

 
 
                                                      
1 Se den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) tilleggsprotokoll 1 
artikkel 1 (P1-1). Finnes også i lov om styrking av menneskerettighetenes 

pelsdyr. I tillegg kommer aktivitet som produksjon 
av pelsdyrfôr og pelsingstjenester, som også eies 
og drives av oppdretterne, som også vil rammes av 
et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett. I kapittel 6 
presenterer vi resultatene fra en spørreundersø-
kelse blant oppdretterne for å måle omfanget av 
denne relaterte aktiviteten. 

1.1 Det økonomiske tapet 

Avvikling av pelsdyrnæringen vil påføre oppdret-
terne økonomiske tap knyttet til pelsdyroppdrett på 
en gård. Flere av aktørene kombinerer pelsdyropp-
drett med annen landbruksproduksjon, og frafallet 
av inntektene fra pelsdyrskinn kan dermed også få 
konsekvenser for bøndenes mulighet til å drive an-
nen aktivitet på gården.  

I tillegg til de enkelte gårdene er de fleste aktørene 
medeiere i én av landets tre fôrkjøkken. Fôrkjøkke-
nene drives som samvirkeforetak og har dermed 
begrensede overskudd, men det er investert bety-
delig i produksjonsutstyr. Fôrkjøkkenene holdes 
utenfor denne analysen, men avvikling av pelsdyr-
næringen vil medføre at verdien av spesialisert pro-
duksjonsutstyr til pelsdyrfôr også vil forringes. I næ-
ringen er det også noen få av oppdretterne som står 
for produksjonen av pelsingstjenestene, spesielle 
forhold hos disse enkeltaktørene er ikke tatt hensyn 
til i analysen. 

Det økonomiske tapet for oppdretterne kan deles 
inn i to hovedgrupper; tapt framtidig næringsinntekt 
og tap som følge av at den investerte kapitalen mis-
ter hele eller deler av sin verdi. 

Tapt framtidig næringsinntekt 
Pelsdyroppdrett har over lang tid vært en lønnsom 
eksportnæring. Ved tvunget avvikling vil den enkelte 

stilling i norsk rett (menneskerettsloven), vedlegg 2. https://lov-
data.no/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/p1/a1  

1 Innledning 

https://lovdata.no/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/p1/a1
https://lovdata.no/NL/lov/1999-05-21-30/emkn/p1/a1
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oppdretter lide et årlig tap lik overskuddet av driften 
etter at alle utgifter knyttet til driften er dekket. 

Verdiforringelse av investert realkapital 
En annen konsekvens av at næringsaktiviteten av-
vikles er at realkapitalen som er investert i den pels-
dyrrelaterte driften mister hele eller deler av sin 
verdi. Store deler av produksjonsutstyret kan bare 
benyttes til pelsdyroppdrett, er oppført for å dekke 
funksjoner på den enkelte gård og har liten annen-
håndsverdi. Som følge av at man ikke lenger kan 
benytte kapitalen i produksjonen, mister dermed 
produksjonskapitalen hele eller deler av sin verdi. 
Hvor stort verditapet er, avhenger av alderen på ka-
pitalen, samt de sannsynlig begrensede mulighet-
ene som finnes for salg eller omstilling av realkapi-
talen til annen type produksjonsaktivitet eller til ma-
terialgjenvinning. 

1.2 Omfanget av kompensasjonsordningen 

Det økonomiske omfanget av kompensasjonsord-
ningen avhenger både av antall aktører, avkast-
ningen av næringsaktiviteten og aldersfordelingen 
blant aktørene.  

Den viktigste indikatoren for omfanget av næringen 
er antall tisper som hvert år brukes til avl. Ved inng-
angen til 2018 var det omtrent 172 000 tisper totalt, 
fordelt med 146 000 mink og 25 000 rev2. Produk-
sjonen av pelsdyrskinn er fordelt på i underkant av 
180 gårder3, kun et fåtall av disse kombinerer opp-
drett av mink og rev. Antall tisper legger også fø-
ringer for hvor mye gårdeieren har investert i real-
kapital, som følge av både drifts-, forskrifts- og dy-
revelferdsmessige hensyn. 

 
 
                                                      
2 Det produseres skinn av både sølv- og blårev i Norge, de 25 000 revene 
er fordelt med 20 000 sølvrev og 5 000 blårev. I denne rapporten skilles 
det imidlertid ikke mellom produksjonen av de to revetypene. 

Ved beregningen av kostnadene ved en eventuell 
kompensasjonsordning, er aldersfordelingen blant 
aktørene relevant. Vi legger til grunn at det neppe 
er aktuelt å kompensere oppdrettere som passerer 
den generelle pensjonsalderen på 67 år før eller i 
løpet av kompensasjonsperioden.  

I analysen legger vi imidlertid til grunn at alle aktø-
rer, uansett alder, får kompensert verdiforringelsen 
av investert realkapital, fordi uten pålagt avvikling vil 
det være mulig å realisere restverdien av kapitalen 
gjennom salg av gården. I denne delen av analysen 
har vi også kartlagt den maksimale produksjonska-
pasiteten blant aktørene, for å beregne verdien av 
de totale investeringene i næringen, ikke kun de 
som var aktive ved inngangen til 2018. 

Pelsdyrnæringen er sammensatt av en svært hete-
rogen gruppe aktører der noen har pelsdyr som ho-
vedaktivitet på gården, mens andre holder pelsdyr 
som tilleggsaktivitet for å få et bredere inntekts-
grunnlag på gården. Gjennomsnittsberegninger ba-
sert på antall gårder vil dermed sannsynligvis gi et 
anslag på inntektstap og verditap som ikke tar inn 
over seg den store variasjonen mellom oppdretter i 
inntekt fra oppdrett. For at beregningene skal kunne 
benyttes som et utgangspunkt for å beregne den 
enkelte oppdrettes tap ved tvungen avvikling av næ-
ringen, tar vi utgangspunkt i gjennomsnittsbereg-
ninger for inntekter og kostnader per avlstispe. 

3 Registrerte tall fra Norges Pelsdyralslag. 
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Pelsdyrnæringen er sammensatt av en rekke 
mindre aktører. Aktørene er hovedsakelig organi-
sert som enkeltpersonforetak og det er lite tilgang til 
regnskapsinformasjon gjennom offentlig statistikk. 
En del kombinerer også pelsdyroppdrett med annen 
landbruksaktivitet på gården, som i mange tilfeller 
gjør det vanskelig å skille mellom kostnader relatert 
til pelsdyroppdrett og annen aktivitet på gården. 
Dette innebærer at datatilgangen for pelsdyrrelatert 
aktivitet er betydelig svakere enn for annen type 
næringsaktivitet. 

I denne analysen støtter vi oss hovedsakelig på 
data fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og 
Landbruksdirektoratet. Der offentlig statistikk ikke 
strekker til har vi hentet innspill fra Norges Pels-
dyralslag (NPA), i tillegg er det hentet inn detaljerte 
regnskapstall fra én minkskinnprodusent som et 
sammenligningsgrunnlag.  

2.1 NIBIO 

Statistikk fra NIBIO og Landbruksdirektoratet dan-
ner hovedgrunnlaget for beregningene nedenfor. 

Fra NIBIO benyttes Budsjettnemnda for jordbrukets 
totalkalkyle for å kartlegge omfanget av pelsdyrrela-
tert aktivitet i landbruket. Totalkalkylen inneholder 
blant annet tall for antall solgte skinn og skinnpris, 
samt produsert menge og pris på pelsdyrfôr. Leng-
den på de tilgjengelige tidsseriene er noe varie-
rende, men alle har informasjon fra 2010 og fram-
over. 

I tillegg gjennomfører NIBIO driftsgranskninger av 
enkelte gårder, som benyttes for å lage eksemplifi-
serte referansebruk som viser inntektsutvikling for 
ulike typer produksjoner. Det er ikke laget et refe-

 
 
                                                      
4 For årene 2013-2016 er informasjonen i driftsgranskningene hentet fra 3 
gårder som driver minkoppdrett. 

ransebruk for pelsdyroppdrett, men i driftsgransk-
ningene inngår det noen gårder som har mink som 
hovedbeskjeftigelse. Beregningene knyttet til tapt 
næringsinntekt i denne rapporten gjøres med ut-
gangspunkt i NIBIOs driftsgranskninger i årene 
2010-20164. 

For å kartlegge verdien av investert realkapital blant 
næringsaktørene har vi tatt utgangspunkt i NIBIOs 
håndbok for driftsplanlegging 2017/2018. Håndbo-
ken inneholder overordnede beregninger på inves-
teringskostnadene man står ovenfor ved etablering 
av en ny produksjonsenhet i pelsdyroppdrett. 

2.2 Landbruksdirektoratet 

Landbruksdirektoratet bistår Landbruks- og matde-
partementet (LMD) i å sette landbruks- og matpoli-
tikken ut i livet, der forvaltning av tilskuddsordninger 
og juridiske virkemidler står sentralt. Fra Landbruks-
direktoratets statistiske database har vi hentet ut tall 
på antall registrerte mink- og revetisper det er søkt 
om produksjonstilskudd for, samt hvor mange aktø-
rer som har søkt. 

2.3 Norges Pelsdyralslag (NPA) 

I samarbeid med NPA har vi fått tilgang til aldersfor-
delingen blant de aktive næringsaktørene ved inng-
angen til 2018. I tillegg har vi fått tilgang til regns-
kapsdata fra én enkelt minkfarm i årene 2009-2016, 
som benyttes som sammenligningsgrunnlag for 
driftsgranskningene.  

I tillegg har vi fått tilgang til årsrapporter fra 2015 og 
2017 for landets tre fôrkjøkken gjennom NPA.  

2 Datagrunnlag 
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2.4 Spørreundersøkelse til næringsaktørene 

I Gran mfl. (2018) har SØA og Fafo gjennomført en 
spørreundersøkelse blant NPAs registrerte med-
lemmer. Målet med spørreundersøkelsen var å kart-
legge konsekvenser av et eventuelt forbud mot 
pelsdyroppdrett i Norge for den enkelte oppdretter 
og deres landbruksaktivitet. 

I undersøkelsen ble det innhentet informasjon om 
alderen på bygninger og investeringer som er gjort i 
pelsdyrdriften på gårdene. Når beregningene i 
denne rapporten ble gjennomført hadde 44 prosent 
av respondentene fullført undersøkelsen. Undersø-
kelsen ble sendt til både aktive og tidligere pelsdyr-
bønder. De respondentene som har fullført under-
søkelsen har innrapportert 124 727 avlstisper. Dette 
utgjør 74 prosent av tispene som er innrapportert til 
Landbruksdirektoratet i 2018. Dette indikerer at un-
dersøkelsen i stor grad har klart å innhente informa-
sjon fra pelsdyrbønder som er aktive i 2018. Under-
søkelsen ble gjennomført i løpet av våren 2018. 

Svarene fra undersøkelsen er benyttet der disse er 
relevante, som et supplement til offentlig tilgjengelig 
statistikk og informasjon.  
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Det driftsmessige økonomiske tapet ved avvikling 
av pelsdyrnæringen knytter seg til bortfall av den år-
lige inntekten oppdretterne har i forbindelse med 
pelsdyrrelatert næringsaktivitet på gården. Ved av-
vikling faller hele eller deler av den enkelte pelsdyr-
bondes inntektsgrunnlag bort, avhengig av om bon-
den har andre inntektskilder på gården eller andre 
steder. 

I regjeringsplattformen står det at ved en avvikling 
skal det innføres en kompensasjonsordning som 
skal sikre oppdretterne «nødvendig forutsigbarhet». 
Videre står det at er aktuelt å sette inn tiltak for om-
stilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle 
produsenter.  

Avviklingen krever omstilling av både real- og hu-
mankapitalen som er investert i pelsdyrdriften. Om-
stilling til annen landbruksproduksjon reiser en del 
nye spørsmål. Spesielt vil omstilling til annen land-
bruksproduksjon innebære at pelsdyroppdrettere 
«overtar» produksjon fra andre landbrukere. Dette 
vil være tilfelle så lange norsk landbruk i all hoved-
sak produserer for det norske markedet med mini-
mal eksport. Hvilken betydning dette har for hvor-
dan en skal tenke om tiltak for omstilling og kom-
pensasjon faller utenfor rammene for denne analy-
sen.  

I dette kapittelet gir vi et overblikk over produksjons-
prosessen for produksjon av mink- og reveskinn. Vi-
dere tar vi for oss de inntektene og kostnadene som 
er forbundet med produksjonen.  

3.1 Kort om produksjonen av pelsdyrskinn 

Den pelsdyrrettede næringsaktiviteten på en gård 
varierer i type og omfang gjennom året. Produksjon 
av både mink- og reveskinn har i hovedsak de 
samme variasjonene, oppgavene og produksjons-
metodene. 

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. 

3.2 Kostnadene knyttet til produksjon av mink-
skinn 

For å gi et anslag på samlede kostnader til produk-
sjon av minkskinn, har vi benyttet regnskapsinfor-
masjon fra et utvalg minkprodusenter i årene 2010-
2016. Regnskapsinformasjonen er hentet fra drifts-
granskningene og fra én aktiv oppdretter. 

Fôrkostnadene er den største utgiftsposten i pro-
duksjonen av minkskinn. Fôrkostnadene per mink-
tispe har økt noe de siste årene, sannsynligvis ho-
vedsakelig som følge av at prisen på fôr økte med 
40 prosent i perioden 2010-2016 (jf. Figur 3.1). 

Figur 3.1 Utvikling i prisen per kg fôr, 2001-2016. 
Faste 2018-kroner. 

 
Kilde: NIBIO. 
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Fôrkostnaden per tispe vil også naturlig variere noe 
fra år til år, avhengig av valperesultatet som oppnås 
på gården. I snitt utgjorde fôrkostnadene i overkant 
av 50 prosent av de totale kostnadene hos drifts-
granskningsbrukene i perioden 2010-2016. Dette er 
noe lavere enn det Asheim (1990) fant i en under-
søkelse fra 1980-tallet, hvor fôrkostnadene ble an-
slått å utgjøre 64,1 prosent av de totale kostnadene. 
Undersøkelsen i det Asheim (1990) inkluderte imid-
lertid både mink- og reveprodusenter. 

Andre store utgiftsposter i regnskapet er kostnader 
knyttet til pelsingstjenester og innleid arbeidskraft. 

De totale kostnadene i produksjonen varierer lite 
Tallgrunnlaget fra driftsgranskningene og NPA indi-
kerer at kostnadene på tvers av gårder og over tid 
kan variere en del. Figur 3.2 viser imidlertid at de 
totale kostnadene per minktispe framstår som rela-
tivt stabile. 

Figur 3.2 Totale kostnader per minktispe. Faste 
2018-kroner 

 
Kilde: NIBIOs driftsgranskninger og regnskapstall fra minkfarm. 

 
 
                                                      
5 Gjennomsnittet er basert på driftsgranskningene, men avviker lite fra 
gjennomsnittet ved Minkfarm i den samme perioden. 

Det relativt stabile kostnadsmønsteret gjør at gjen-
nomsnittsberegninger med utgangspunkt i informa-
sjonen i Figur 3.2 vil gi et godt bilde av kostnadsbil-
det knyttet til produksjonen av minkskinn. Gjennom-
snittlige totale kostnader per minktispe gjennom pe-
rioden var 1 274 kroner5 (2018-kroner). 

3.3 Kostnadene knyttet til produksjon av reve-
skinn 

Produsenter av reveskinn står i stor grad ovenfor de 
samme utgiftspostene som minkoppdretterne. Vi 
har imidlertid ikke tilgang til regnskapsinformasjon 
for noen reveoppdrettere. Kostnadsberegningene i 
produksjonen av reveskinn bygger derfor på andre 
offentlige kilder og noen enkle forutsetninger. 

3.3.1 Fôrforbruk i reveproduksjon 
Som for mink antar vi at fôrkostnadene er den 
største utgiftsposten i produksjonen av reveskinn. 
For å beregne fôrkostnadene i reveskinnsproduk-
sjon legger vi til grunn antakelser om fôrforbruk per 
tispe fra NIBIOs håndbok for driftsplanlegging 
2017/2018. 

Det totale fôrforbruket avhenger av valperesultatet 
hvert år og hvor mange tisper hver pelsdyrbonde 
har. Tabell 3.1 gir en oversikt over antall solgte re-
veskinn i perioden 2010-2016. Tabellen tar hensyn 
til sammenhengene beskrevet i avsnitt 3.1, med at 
produksjonen skjer i ett år mens skinnene selges i 
det påfølgende året. 
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Tabell 3.1 Antall solgte skinn per revetispe, 2010-
2016. 

År Antall tis-
per 

Solgte 
skinn 

Solgte 
skinn per 

tispe 
2010 46 807 161 820 3.5 
2011 45 911 151 682 3.3 
2012 45 855 147 566 3.2 
2013 47 651 148 151 3.1 
2014 48 432 112 510 2.3 
2015 45 845 151 704 3.3 
2016 38 001 111 456 2.9 
Antall solgte skinn er fra perioden 2011-2017, for å ta høyde 

for at skinnene produseres i år t, men selges i år t+1. 
Kilde: Totalkalkylen for jordbruket, Landbruksdirektoratet og 

NPA. 

Det er solgt i gjennomsnitt 3.1 skinn per revetispe i 
perioden. Antall solgte skinn er imidlertid betydelig 
lavere enn valperesultatet produsentene har innrap-
portert til Pelsdyrtrygdelaget, jf. Tabell 3.2. Avviket 
skyldes at det er opparbeidet et lager av produserte 
reveskinn, både hos auksjonshusene og hjemme 
hos produsentene. 

Tabell 3.2 Avvik mellom solgte skinn og valperesul-
tat 

År Solgte skinn Valperesultat Avvik 
2010 3.5 3.7 0.3 
2011 3.3 3.7 0.4 
2012 3.2 3.6 0.4 
2013 3.1 3.6 0.5 
2014 2.3 3.6 1.3 
2015 3.3 3.8 0.4 
2016 2.9 3.5 0.6 

Kilde: NPA. 

Usolgte skinn, enten de lagres ved auksjonshusene 
eller hjemme hos produsentene, holdes utenfor be-
regningen. 

 

Tabell 3.3 Antatt fôrforbruk per revetispe 
 Blårev Sølvrev 

Fôr per tispe (kg) 180 170 
Fôr per valp (kg) 85 90 

Kilde: NIBIOs håndbok for driftsplanlegging. 

Med utgangspunkt i antall skinn solgt per tispe og 
antatt fôrforbruk per valp og tispe i Tabell 3.3 bereg-
ner vi det totale fôrforbruket i produksjonen. Forbru-
ket vektes med bestanden av blå- og sølvrev for 
hvert år. Fôrforbruket per tispe dimensjoneres også 
etter antall skinn solgt, for å ta hensyn til at valpere-
sultatet er høyere enn antall skinn solgt. 

Tabell 3.4 viser utviklingen i fôrkostnaden per tispe 
når det tas hensyn til antall skinn solgt og utviklingen 
i prisen på fôr. 

Tabell 3.4 Fôrkostnad i produksjon av reveskinn, 
faste 2018-kroner 

År Fôrforbruk 
(kg) 

Fôrpris  
(pr. kg) 

Fôrkostnad 
(pr. tispe) 

2010 467 2.45 1 146 
2011 447 2.54 1 134 
2012 441 2.81 1 237 
2013 424 3.25 1 380 
2014 317 3.30 1 045 
2015 446 3.34 1 486 
2016 404 3.38 1 362 

Kilde: NIBIOs håndbok for driftsplanlegging og Totalkalkylen 
for jordbruket. 

Vi mangler informasjon om størrelsen på andre 
kostnader i produksjonen av reveskinn. En under-
søkelse blant næringsaktørene fra 1980-tallet 
(Asheim, 1990) fant imidlertid at fôrkostnaden utgjør 
64,1 prosent av de totale kostandene i næringen. 
Dette er noe høyere enn andelen vi fant blant mink-
produsentene i avsnitt 3.2, men med færre tisper er 
det rimelig å anta at fôrkostnadenes andel av de to-
tale kostnadene er noe høyere. 
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I driftsgranskningene, jf. avsnitt 3.2, observerer vi 
imidlertid at fôrkostnadens andel av de totale kost-
nadene har vært økende gjennom analyseperioden. 
Dette er et resultat av økende fôrpris, men også en 
svak nedadgående trend i øvrige produksjonskost-
nader. Basert på observasjonene fra produksjonen 
av minkskinn justerer vi også fôrkostnadens andel 
av totale kostnader i produksjon av reveskinn. Ut-
viklingen i de beregnede kostnadene presenteres i 
Tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Totale kostnader i produksjon av reve-
skinn. Faste 2018-kroner. 

År Fôrkost-
nad 

Fôrkostna-
dens andel 

Totale  
kostnader 

2010 1 146 64% 1 788 
2011 1 134 66% 1 727 
2012 1 237 67% 1 839 
2013 1 380 69% 2 003 
2014 1 045 71% 1 480 
2015 1 486 72% 2 055 
2016 1 362 74% 1 839 
Fôrkostnadens andel er justert i henhold til tilsvarende utvik-

ling i NIBIOs driftsgranskninger for oppdrett av mink. 
Kilde: NIBIO, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse. 

Figur 3.3 viser hvordan de totale kostnadene i pro-
duksjonen av reveskinn har utviklet seg i perioden 
2010-2016. Kostnadene varierer med prisen på fôr 
og antall solgte skinn per tispe, men har vært relativt 
stabil gjennom perioden. Gjennomsnittlig kostnad 
per tispe i perioden er beregnet til 1 819 kroner 
(2018-kroner) per revetispe. 

Figur 3.3 Totale kostnader per tispe i produksjonen 
av reveskinn. Faste 2018-kroner. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse. 

Det er knyttet betydelig usikkerhet til hvor mye fôr-
kostnadens andel skal justeres i Tabell 3.5. I bereg-
ningen er justeringen skjønnsmessig satt til en øk-
ning på 10 prosentpoeng. I driftsgranskningene 
øker fôrkostnadens andel av de totale kostnadene 
med 16 prosentpoeng fra 2010 til 2016 i produksjo-
nen av minkskinn, imidlertid fra et litt lavere nivå. 
Dersom vi legger til grunn en tilsvarende økning for 
produksjon av reveskinn vil den gjennomsnittlige to-
talkostnaden bli beregnet til 1 750 kroner (2018-kro-
ner). 

3.4 Betydelig usikkerhet knyttet til framtidig inn-
tjening 

En rekke faktorer virker inn på prisene man oppnår 
per skinn ved salg, og inntektene varierer betydelig 
over tid. To viktige drivere for prisutviklingen er 
svingninger i motebildet og den økonomiske utvik-
lingen i sentrale markeder. En annen faktor er kva-
liteten på de enkelte skinnene, som også kan vari-
ere betydelig mellom de forskjellige produsentene i 
samme produksjonsår. Figur 3.4 viser hvordan 
gjennomsnittprisene for henholdsvis rev og mink 
har utviklet seg siden tusenårsskiftet.  
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Figur 3.4 Pris per skinn, mink og rev. Faste 2018-kro-
ner 

 
Gjennomsnittlig nettopris etter salgsomkostninger og netto 

bevegelser i markedsutjevningsfondet. 
Kilde: Totalkalkylen for jordbruket, NIBIO. 

Som det framgår av figuren har prisen på reveskinn 
vært omtrent dobbelt så høy som prisen på minks-
kinn. Ser man på prisutviklingen over tid følger 
svingningene i prisene på begge typer skinn samme 
mønster, en indikasjon på at det ligger felles driv-
krefter bak etterspørselen etter begge typer pelsdyr-
skinn. 

På starten av 2000-tallet lå prisene stabilt rundt 300 
og 600 kroner (2018-kroner) per skinn, for hen-
holdsvis mink og rev, før prisene økte fram til topp-
punktet i 2013. Etter toppunktet har prisene falt til-
bake mot nivåene fra første tiår på 2000-tallet.  

3.4.1 Utvikling i inntekt per tispe 
Når inntektene dimensjoneres etter antall parede 
tisper, introduseres det ytterligere noen usikkerhets-
momenter i inntektsgrunnlaget. Figur 3.5 viser utvik-
lingen i de salgsinntektene per tispe i tidsperioden 
2000-2016. I figuren inngår kun inntekter fra salg av 
skinn, det innebærer at eventuelle produksjonstil-
skudd produsentene får, eksempelvis avløsertil-
skudd, ikke er inkludert i produksjonsinntektene. 

Figur 3.5 Produksjonsinntekter per tispe, mink og 
rev. Faste 2018-kroner. 

 
Totale inntekter fra salg av pelsdyrskinn over antall tisper. An-

tall tisper ved inngangen til året. 
Kilde: Landbruksdirektoratet og NIBIO. 

Ikke overraskende er inntektene også høyere per 
revetispe. Vi ser at inntektsutviklingen i stor grad dri-
ves av prisutviklingen beskrevet over, men også at 
det er noen utslag i inntektene som ikke skyldes 
prisendringer. For eksempel kan en varierende an-
del av de parede tispene ende uten valper, i tillegg 
til at størrelsen på valpekullene kan variere blant de 
tispene som får valper. Forskjellen i produksjonsinn-
tekter mellom mink og rev er imidlertid noe lavere 
enn prisforskjellen, noe som indikerer at minktisper 
i snitt har noe høyere avkastning enn revetisper. 

Som framgår av figurene over har både skinnpri-
sene og inntekten per avlstispe variert betydelig 
over tid. Det betyr at framskrivning av framtidig inn-
tekt vil være preget av betydelig usikkerhet. Vårt 
tallgrunnlag gir best forutsetninger til å si noe om 
årene fra 2010-2016. Denne perioden inneholder 
både et oppsving gjennom 2010-2013, samt det på-
følgende inntektsfallet fra og med 2014.  

Gjennomsnittlig produksjonsinntekt i perioden 
2010-2016 var på henholdsvis 2 091 og 2 950 
2018-kroner per mink- og revetispe. Vi legger disse 
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gjennomsnittsberegningene til grunn som det fram-
tidige inntektsgrunnlaget pelsdyrbøndene vil gå 
glipp av som følge av avvikling av næringen. 

3.5 Gjennomsnittlig driftsresultat 

Når vi sammenstiller inntekts- og kostnadsbildene vi 
har beskrevet over, er det mulig å si noe om hvor 
stor næringsinntekt en pelsdyrbonde sitter igjen 
med som følge av driften, før skatt.  For å gi anslag 
som best mulig fanger opp sammenhengen mellom 
kostnader og inntekter i næringen, konsentrerer vi 
oss derfor om perioden 2010-2016. 

3.5.1 Driftsresultat fra produksjon av minkskinn 
Figur 3.6 sammenstiller inntektene og kostnadene 
vi beskrev knyttet til produksjon av minkskinn, i av-
snitt 3.2 og 3.4.1. 

Figur 3.6 Inntekter og kostnader i produksjonen av 
minkskinn. Faste 2018-kroner. 

 
Kilde: Totalkalkylen for jordbruket og driftsgranskningene (NI-

BIO). 

Som figuren viser er det hovedsakelig inntektene 
som varierer fra år til år, mens kostnadene kun har 
mindre svingninger. Med enkle beregninger finner vi 
at gjennomsnittlig inntekt per minktispe var 2 091 
kroner i årene 2010-2016, mens kostnadene i snitt 
var 1 274 kroner i den samme perioden. Det gir et 

gjennomsnittlig driftsresultat på 816 kroner per 
minktispe per år, før skatt. 

3.5.2 Driftsresultat fra produksjon av reveskinn 
 
Figur 3.7 sammenstiller på samme måte inntekter 
og kostnader knyttet til produksjonen av reveskinn 
fra avsnitt 3.3 og 3.4.1. Igjen ser vi at kostnadene er 
relativt stabile, mens inntektene varierer fra over 
3 800 per tispe i 2013 til rundt 2 000 kroner i 2015.  
 
Figur 3.7 Inntekter og kostnader i produksjonen av 
reveskinn. Faste 2018-kroner. 

 
Kilde: Totalkalkylen for jordbruket og driftsgranskningene (NI-

BIO). 

Med samme beregningsmetode som over finner vi 
at gjennomsnittlig inntekt per revetispe var 2 950 
kroner i perioden 2010-2016, mens kostnadene i 
snitt var 1 819 kroner. Det gir et årlig overskudd på 
1 132 kroner per revetispe i snitt i perioden, før 
skatt. 

Tabell 3.6 Gjennomsnittlig driftsresultat per tispe, 
2010-2016. Faste 2018-kroner. 

 Mink Rev 
Inntekter 2 091 2 950 
Kostnader 1 274 1 819 
Driftsresultat 816 1 132 

Summering av enkeltpostene stemmer ikke med totalen grun-
net avrunding. 

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kr
on

er
 p

er
 ti

sp
e

Inntekter Kostnader

Snitt 2010-2016 Snitt 2010-2016

 0
 500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kr
on

er
 p

er
 ti

sp
e

Inntekter Kostnader

Snitt 2010-2016 Snitt 2010-2016



 

 TAP AV NÆRINGSINNTEKT OG KAPITAL VED AVVIKLING AV PELSDYRNÆRINGEN | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 19 

Kilde: NIBIO og Samfunnsøkonomisk analyse. 

I kostnadsberegningen for rev er det usikkerhet 
knyttet til fôrkostnadens andel av totale kostnader. 
Dersom vi legger til grunn en høyere andel, reduse-
rer dette den beregnede totalkostnaden per revet-
ispe noe. Som beskrevet i avsnitt 3.3 vil en alterna-
tiv beregning av de totale kostnadene medføre en 
noe lavere gjennomsnittskostnad, på 1 750 kroner 
per tispe. Dette ville i så fall øke overskuddet til 
1 200 kroner per tispe. 

3.6 Avløsertilskudd er ikke tatt hensyn til i bereg-
ningene 

For å ha mulighet til avvikling av ferie og fritid mottar 
pelsdyrbøndene, på lik linje med andre bønder som 
driver husdyrproduksjon, avløsertilskudd til innleid 
hjelp. Avløsertilskuddet beregnes gjennom fastsatte 
satser per registrerte tispe, men er i Jordbruksavta-
len 2018-2019 begrenset til maksimalt 78 400 kro-
ner per gård. Satsene per tispe er oppgitt i Tabell 
3.7. 

Tabell 3.7 Avløsertilskudd per registrerte tispe  
Kroner per tispe 

Mink 100 
Rev 342 

Kilde: Jordbruksavtalen 2018-2019. 

For å motta avløsertilskudd må produsenten doku-
mentere at det er leid inn hjelp til å utføre oppgaver 
bonden vanligvis gjør selv i forbindelse med gårds-
driften.  

Siden mange pelsdyrbønder kombinerer pelsdyr-
drift med annen landsbruksaktivitet som også mot-
tar avløsertilskudd, er det vanskelig å si hvor mye 
av tilskuddet den enkelte bonde vil miste dersom 
pelsdyraktiviteten avvikles. Dersom bonden ved en 
eventuell avvikling av pelsdyraktiviteten omstiller til 
annen aktivitet som mottar avløsertilskudd vil heller 
ikke tilskuddet bli redusert. Det er derfor ikke tatt 

høyde for tilskuddet i beregningene i dette kapitte-
let. 

På kostnadssiden i beregningene inngår imidlertid 
kostnader til innleid hjelp, som ville blitt redusert 
dersom det tas hensyn til avløsertilskuddets funk-
sjon. 

Hypotetisk kan vi se for oss en gård som kun driver 
pelsdyrproduksjon og har et gjennomsnittlig antall 
avlstisper. Tabell 3.8 viser hvor mye en slik gård 
maksimalt kunne motta i tilskudd, dersom relevante 
kostnader kan dokumenteres. 

Tabell 3.8 Avløsertilskudd ved en hypotetisk gård 
som kun driver produksjon av pelsdyrskinn  

Mink Rev 
Antall tisper 1 457 305 
Tilskudd 78 400 78 400 
Tilskudd per tispe 54 257 

Kilde: Landbruksdirektoratet. 

Beregningen i Tabell 3.8 er kun gjort for ett år. Sat-
sene for avløsertilskudd har økter over tid i Jord-
bruksavtalene, og den er dermed ikke direkte sam-
menlignbar med overskuddet som er beregnet i Ta-
bell 3.6. Resultatet indikerer imidlertid at avløsertil-
skuddet potensielt er viktig for lønnsomheten i næ-
ringen. 
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For å beregne omfang av en mulig statlig kompen-
sasjonsordning for tapt næringsinntekt, tar vi ut-
gangspunkt i at oppdretterne får en kompensasjon 
dimensjonert etter størrelsen på pelsdyrfarmen ved 
inngangen til 2018, målt i antall avlstisper. Ved inng-
angen til 2018 var det registrert 146 443 minktisper 
og 25 886 revetisper. I beregningene legger vi til 
grunn at kompensasjonsordningen trer i kraft i 2025. 

Beregningene i dette kapittelet dimensjoneres etter 
antall registrerte tisper ved inngangen til 2018, det 
er imidlertid en vurderingssak hvilket tispeantall 
som skal ligge til grunn for en kompensasjonsord-
ning. Det kan være ulike grunner til at noen oppdret-
tere velger å ikke ha produksjon i en periode, for ek-
sempel knyttet til markedssituasjonen eller ulike as-
pekter ved egen situasjon. Det må tydeligere be-
stemmes om disse skal defineres som eksisterende 
næringsaktører eller ikke. 

I beregningene under legger vi til grunn at alle aktø-
rene avvikler driften ved årsskiftet 2024/2025, vi har 
dermed ikke tatt hensyn til om en eventuell kompen-
sasjonsordning tilpasses slik at driften avvikles tidli-
gere. Antall tisper kvalifisert for kompensasjon føl-
ger dermed utviklingen i Tabell 4.1. 

4.1.1 Høy snittalder begrenser utgiftene til kom-
pensasjon 

I beregningene legger vi til grunn at ingen aktører vil 
motta økonomisk kompensasjon for det driftsmes-
sige tapet etter fylte 67 år6. 

Ved inngangen til 2018 var snittalderen blant næ-
ringsaktørene 50 år. Det innebærer at en del av ak-
tørene vil ha passert pensjonsalderen allerede før 
kompensasjonsordningen trer i kraft i 2025. Tabell 

 
 
                                                      
6 Det innebærer at en næringsaktør som fyller 67 år før aktiviteten avvikles 
(senest i 2025) ikke vil få noen driftsmessig kompensasjon. 

4.1 viser antall tisper kvalifisert for kompensasjon 
etter at aktørene over 67 år er trukket fra. 

Tabell 4.1 Antall tisper kvalifisert for kompensasjon, 
fram til 2040. 

År Minktisper Revetisper Totalt 
2018 139 846 18 713 158 559 
2025 123 158 15 276 138 434 
2026 113 273 14 462 127 735 
2027 113 273 13 712 126 985 
2028 111 773 13 016 124 789 
2029 108 181 12 222 120 403 
2030 106 581 10 842 117 423 
2031 91 747 9 432 101 179 
2032 88 553 8 892 97 445 
2033 81 689 7 978 89 667 
2034 79 350 6 279 85 629 
2035 74 164 6 279 80 443 
2036 69 164 5 266 74 430 
2037 65 349 4 780 70 129 
2038 56 629 4 780 61 409 
2039 53 457 4 600 58 057 
2040 52 657 3 785 56 442 

Antall kvalifiserte tisper er summen av tispebeholdningen 
blant aktørene som er 67 år eller yngre i hvert år, med ut-

gangspunkt i tellingen ved inngangen til 2018. 
Kilde: NPA. 

Som det framgår av tabellen er det et jevnt frafall av 
aktører, som følge av at flere og flere passerer pen-
sjonsalder. Dette medfører at det årlige samlede 
næringstapet reduseres over tid. Den yngste regist-
rerte oppdretteren i 2018 er 25 år, det innebærer at 
det potensielle næringstapet faller til null i 2061, et-
ter at den siste aktøren har fylt 67 år. 

Hvor lenge næringsaktørene skal ha rett til å motta 
kompensasjon for tapt inntekt vil i stor grad påvirke 
det totale omfanget av ordningene. Under beregner 

4 Total kompensasjon av tapt framtidig næringsinntekt 
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vi derfor det totale omfanget i to scenarioer. Ett sce-
nario hvor alle aktørene får kompensasjon fram til 
fylte 67 år. I det andre er ordningen tidsbegrenset til 
10 år.7 

4.1.2 Scenario 1. Alle produsenter får full kompen-
sasjon fram til pensjonsalder 

I dette scenarioet antar vi at alle næringsaktørene 
opprettholder produksjonen fram til 2025, at all akti-
vitet avvikles samtidig og at det innføres en kom-
pensasjonsordning for alle oppdrettere fram til de 
blir 67 år. 

Tar man hensyn til frafallet av næringsaktører som 
er kvalifisert til å motta kompensasjon, ettersom de 
fyller 67 år, reduseres også kompensasjonsgrunn-
laget over tid.  

Figur 4.1 Årlig kompensasjon til alle næringsaktører 
under 67 år. Faste 2018-kroner, i millioner kroner. 

 
Kilde: NPA og Samfunnsøkonomisk analyse 

Som framgår av figuren vil kompensasjon av det 
driftsmessige økonomiske tapet ligge rundt 130 mil-
lioner 2018-kroner i 2025. Kompensasjonsgrunnla-
get faller deretter jevnt, til alle er fullt kompensert 
ved inngangen til 2061.  

 
 
                                                      
7 I beregningen har vi ikke tatt hensyn til at inntekter normalt vokser mer 
enn prisutviklingen (realprisjustering), jf. veilederen for samfunnsøkono-
miske analyser (DFØ, 2014). Hadde vi lagt til grunn en realprisjustering 

Tabell 4.2 viser omfanget av kompensasjonen i ut-
valgte år. Som følge av at det er en overvekt av mink 
i Norge, utgjør også til minkprodusentene største-
parten av kompensasjonen. 

Tabell 4.2 Årlig kompensasjonsbeløp i utvalgte år. I 
millioner 2018-kroner. 

  Mink Rev Sum 
2025 105.5 23.5 129.0 
2030 88.3 17.8 106.1 
2040 43.6 6.3 50.0 
2050 14.3 1.4 15.7 
2060 0.2 0.0 0.2 
Totalt for hele 
perioden 1 517.7 260.2 1 777.9 

Summering av enkeltpostene stemmer ikke med totalen grun-
net avrunding. 

Kilde: NPA og Samfunnsøkonomisk analyse 

I den siste raden er de årlige kompensasjonsbelø-
pene mellom 2025 og 2060 summert opp. Med en 
ordning som fullt ut kompenserer alle næringsaktø-
rene fram til pensjonsalder på 67 år er den totale 
kostnaden på om lag 1,78 milliarder 2018-kroner.  

4.1.3 Scenario 2. Omfang med 10 års tidsbegrens-
ning for kompensasjon 

En alternativ kompensasjonsordning tar utgangs-
punkt i en tidsbegrensning for kompensasjonsutbe-
taling. Vi tar her utgangspunkt i at ordningen starter 
opp i 2025, og opprettholdes i 10 år. Fremdeles mot-
tar ingen aktører over 67 år kompensasjon.  

I dette alternativet mottar alle aktører under 67 år 
kompensasjon i årene 2025-2034. Figur 4.2 viser 
hvordan kompensasjonsutbetalingene utvikles 
gjennom perioden. 

ville kostnadene ved kompensasjon av taptnæringsinntekt blitt 0,8 prosent 
høyere hvert år. 
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Figur 4.2 Årlig kompensasjon til alle aktører under 
67 år, begrenset til 10 år. I millioner 2018-kroner. 

 
Kilde: NPA og Samfunnsøkonomisk analyse 

 
Totalt vil en slik tidsbegrenset ordning over 10 år 
koste om lag 1,05 milliarder 2018-kroner. 
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Den andre hovedkomponenten i det økonomiske ta-
pet pelsdyroppdretterne påføres som følge av av-
vikling av næringen, er knyttet til verdiforringelse av 
de kapitalinvesteringene som er gjort i driften. In-
vesteringene består hovedsakelig i landareal, byg-
ninger og inventar hvor pelsdyrene holdes. 

Verdiforringelsen på realkapitalen er en konsekvens 
av at det ikke lenger vil være lovlig å bruke den til 
den egnede næringsaktiviteten. Størrelsen på den 
faktiske verdiforringelsen vil avhenge om kapitalen 
har en salgsverdi eller eventuelt kan benyttes til an-
nen næringsaktivitet. Kompensasjon for verdifor-
ringelsen av realkapitalen er ikke aldersbegrenset til 
67 år. Årsaken er at oppdrettere som går ut av næ-
ringen uten tvungen avvikling av næringen, ville rea-
lisert restverdien av kapitalen gjennom videresalg 
av driften. I analysen anslår vi den restverdien real-
kapitalen vil ha i 2025.  

I analysen tar vi ikke stilling til i hvilken grad realka-
pitalen har en salgs- eller omstillingsverdi, men be-
regner et overslag på restverdien av investeringene 
i realkapital som er i næringen i dag.  

Eventuelle omstillings-, oppryddings- eller reverse-
ringskostnader som følge av at arealene og kapita-
len ikke lenger kan brukes til pelsdyroppdrett er hel-
ler ikke vurdert i analysen. 

5.1 Investeringer i realkapital 

Som følge av at de fleste pelsdyroppdretterne er 
mindre næringsaktører, finnes det ingen oversikt 
over verdien på anleggsmidlene på gårdene. NI-

 
 
                                                      
8 I håndboken skilles det mellom investeringer for blårev og sølvrev. Vi har 
beregnet et vektet gjennomsnitt av investeringskostnadene basert på an-
delen de to typene utgjør av den totale revetispebestanden. 

BIOs håndbok for driftsplanlegging inneholder imid-
lertid anslag på investeringskostnaden ved etable-
ring av nye produksjonsanlegg for mink- og reve-
skinn. Anslagene i Tabell 5.1 legges til grunn når vi 
beregner de totale verdiene som er investert i næ-
ringen. 

Tabell 5.1 Investeringskostnader per avlstispe ved 
etablering av ny produksjonsenhet. 2018-kroner. 

 Mink Rev8 
Bygnings-
masse og 
grunnarbeid9 

2 501 6 009 

Inventar 1 964 5 101 
Total investe-
ringskostnad 4 465 11 111 

Summering av enkeltpostene stemmer ikke med totalen grun-
net avrunding. 

Fordelingen av investeringskostnaden på bygningsmasse, 
grunnarbeid og inventar er gjort etter innspill fra NPA. 

Kilde: NIBIOs håndbok for driftsplanlegging. 

På samme måte som tidligere er det knyttet usikker-
het til anslagene, og det er sannsynlig at investe-
ringskostnadene vil kunne variere avhengig av for-
holdene på de enkelte gårdene. Spesielt stor varia-
sjon kan det for eksempel være i investeringsbeho-
vet knyttet til opparbeiding av tomt og framføring av 
vann, vei og elektrisitet. 

Totalt er den anslåtte investeringskostnaden per 
mink- og revetispe er på henholdsvis 4 465 og 
11 111 kroner i 2018.  

Trekker vi fra grunnarbeidet er anslagene henholds-
vis 3 751 og 8 053 kroner per mink- og revetispe. 
Det er noe høyere enn i Oslo Economics (2012), 
som anslår 3 351 og 7 26210 kroner per tispe (for 
bygningsmasse og inventar).  

9 NIBIOs håndbok for driftsplanlegging har ikke anslag på investerings-
kostnaden ved opparbeiding av tomt, samt framføring av vei, vann og elek-
trisitet. Anslag for denne delen av investeringskostnaden er derfor basert 
på innspill fra NPA. 
10 Vi har prisjustert Oslo Economics anslag med byggekostnadsindeksen 
til SSB (se statistikkbanken tabell 08650).  

5 Kompensasjon for verdiforringelse av kapitalinvesteringer 
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Gjennom NPA har vi også fått tilgang til en oversikt 
over investeringskostnadene knyttet til nyanskaf-
felse av én produksjonshall for produksjon av mink-
skinn fra 2013. Tabell 5.2 gir oversikt over hvordan 
investeringskostnadene fordelte seg per tispe ved 
bygging av produksjonshallen. 

Tabell 5.2 Total investeringskostnad per minktispe, 
nybygg 2013. 2018-kroner. 

Bygningsmasse og grunnarbeid 4 035 
Inventar 1 259 
Total investeringskostnad 5 294 

Kilde: NPA, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse. 

Denne kostnaden er noe høyere enn anslaget fra 
håndboken. Vi har ingen forutsetninger for å vur-
dere om håndboken undervurderer de faktiske ko-
standene eller om andre faktorer påvirker avviket. 
De videre beregningene i analysen bygger på tal-
lene fra håndboken. 

Tabell 5.3 viser investeringskostnaden ved nybygg 
av en hall tilsvarende en gjennomsnittlig gård i 
2018. Ved anslag på omfang av en mulig kompen-
sasjonsordning tar vi imidlertid hensyn til kapitalslit, 
og det er restverdien av realkapitalen som utgjør 
kompensasjonsgrunnlaget. 

Tabell 5.3 Anslått investeringskostnad ved nybygg 
av gård med gjennomsnittlig antall tisper i 2018. 

 Mink Rev 
Antall tisper 1 300 300 
Investerings-
kostnad per 
tispe. 

4 465 11 111 

Total investe-
ringskostnad 5 804 044 3 333 197 

Kilde: NIBIO, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

5.2 Restverdien bestemmer kompensasjons-
grunnlaget 

Investeringer i bygningsmasse og inventar som 
inngår i produksjonen av pelsdyrskinn er langsiktige 
investeringer, med forventet levetid over flere tiår. I 

beregningene av den faktiske verdien av realkapita-
len tar vi derfor hensyn til kapitalslit som følge av at 
ikke alle produksjonsanleggene er nyinvesteringer.  

Vi velger i denne analysen å skille mellom skatte-
messig avskrivning av produksjonsanleggene, og 
den faktiske levetiden anleggene har i produksjo-
nen. Vi antar at bygningsmassen i et nytt anlegg har 
produksjonsmessig levetid på 50 år, mens inventa-
ret antas å ha levetid på 25 år. Vi legger til grunn at 
verdien av realkapitalen avskrives med samme be-
løp hvert år. 

Basert på spørreundersøkelsen gjennomført blant 
næringsaktørene har vi beregnet en vektet gjen-
nomsnittlig alder på produksjonsanleggene i næ-
ringen, basert på kapasiteten i anleggene. 

På bakgrunn av svarene i undersøkelsen legger vi 
til grunn et gjennomsnittlig produksjonsbygg blant 
minkoppdretterne i snitt ble bygget i 2003. For reve-
oppdretterne var gjennomsnittet 1990. Det innebæ-
rer at vi legger til grunn at bygningsmassen hos 
mink- og reveoppdretterne er henholdsvis 15 og 28 
år gammel i 2018. 

Bruker vi samme metode for siste utskiftning av in-
ventaret i bygningene finner vi at inventaret i snitt 
ble byttet ut i 2011 blant minkoppdretterne og 2008 
blant reveoppdretterne. 

Svarene i spørreundersøkelsen innebærer at vi an-
tar at bygninger og inventar i snitt vil være henholds-
vis 22 og 14 år gammelt hos minkoppdretterne. For 
reveskinnsprodusentene er tallene henholdsvis 35 
og 17 år. 

I regjeringens politiske plattform står det at det leg-
ges opp til at «… eksisterende næringsaktører pr. 
15.01.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av 
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retten til å drive pelsdyrhold»11. Å definere eksiste-
rende næringsaktører er ikke trivielt, siden aktørene 
kan tilpasse seg markedssituasjonen på kort sikt. 
Det innebærer at kapasitetsutnyttelsen av anleg-
gene kan variere betydelig over tid. Usikkerheten 
knytter seg til om produksjonsanleggene er perma-
nent avviklet, eller om de står midlertidig tomme. 

I tabellen under antar vi at eksisterende aktører in-
kluderer alle registrerte medlemmer i NPA (276 ak-
tører). Ved inngangen til 2018 var det imidlertid kun 

189 medlemmer med registrerte tisper. I teksten vil 
vi også presentere resultatene hvis vi legger dette 
antallet aktører til grunn. 

Spørreundersøkelsen kartlegger total kapasitet 
(både aktiv og inaktiv) hos aktørene. Basert på sva-
rene finner vi at gjennomsnittlig maksimal kapasitet 
hos mink- og reveoppdrettere er henholdsvis 1 794 
og 380 tisper.12  

Tabell 5.4 Anslått restverdi av investert realkapital i 2025, per tispe og samlet. Beløp i 2018-kroner.  
Mink  

Bygningsmasse Inventar 
Byggekostnad (kr) 2 501 1 964 
Antatt levetid (år) 50 25 
Antatt gjennomsnittsalder (år) 22 14 
Restverdi (kr) 1 400 864 
Maksimal kapasitet (antall tisper) 262 600 
Samlet restverdi blant minkoppdretterne (mill. kr) 594,7 
 Rev 
 Bygningsmasse Inventar 
Byggekostnad (kr) 6 009 5 101 
Antatt levetid (år) 50 25 
Antatt gjennomsnittsalder (år) 35 17 
Restverdi (kr) 1 803 1 632 
Maksimal kapasitet (antall tisper) 50 347 
Samlet restverdi blant reveoppdretterne (mill. kr) 173,0 
Total restverdi i næringen 767,6 

I tabellen er restverdien for både aktive og inaktive oppdrettsfarmer inkludert, det er samlet sett 276 registrerte aktører. 
Summering av enkeltpostene kan avvike fra totalsummen grunnet avrunding. 

Kilde: NIBIO, bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse. 

For næringen samlet sett er den beregnede restver-
dien av investert realkapital 767,6 millioner 2018-
kroner i 2025. Bruker vi samme metode, men be-

 
 
                                                      
11 Se: Jeløya-plattformen, side 36. 

regner omfanget kun for de som har registrerte tis-
per i 2018 er den samlede restverdien beregnet til 
520,0 millioner 2018-kroner i 2025. 

12 Vi har ingen informasjon om respondentene i undersøkelsen skiller seg 
fra den totale populasjonen av oppdrettere, vi antar dermed at responden-
tene er representative for hele populasjonen. 



 
 

26 TAP AV NÆRINGSINNTEKT OG KAPITAL VED AVVIKLING AV PELSDYRNÆRINGEN | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til bereg-
ningene. For det første er det usikkerhet knyttet til 
om anslagene for investeringskostnadene er repre-
sentative for de faktiske kostnadene oppdretterne 
står ovenfor, spesielt siden vi så at anslagene avvi-
ker fra et observert eksempel. Det er også usikker-
het knyttet til respondentenes representativitet for 
resten av aktørene når det gjelder alder og kapasi-
tet, samt at det er usikkert hvem som defineres som 
næringsaktører. Anslagene er like fullt det nær-
meste en kommer basert på informasjonen tilgjeng-
elig for oss. 
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I tillegg til den ordinære oppdrettsaktiviteten er næ-
ringen avhengig av tjenester knyttet til fôrproduk-
sjon og pelsingstjenester i produksjonen av skinn. 
Dette kapittelet vil kartlegge de økonomiske forhol-
dene knyttet til produksjon av fôr og pelsingstjenes-
ter knyttet til produksjon av skinn. 

De fleste oppdretterne kjøper fôr og pelsingstjenes-
ter fra større sentraliserte enheter. Noen aktører 
velger imidlertid å dekke sine behov for fôr og pel-
singstjenester selv, og faller på den måten utenfor 
denne analysen. 

6.1 Fôrkjøkken 

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. Det innebærer 
at hovedmålet med driften i fôrkjøkkenene ikke er 
lønnsomhet, men å underbygge den næringsaktivi-
teten som skjer på gårdene. Overskuddene i disse 
bedriftene justeres dermed i stor grad etter mar-
kedssituasjonen.  

6.1.1 Negativt driftsresultat, men betydelig opp-
spart egenkapital 

For alle tre fôrkjøkkenene har det vært en negativ 
trend i lønnsomheten de siste årene. Fra og med 
2016 mottar heller ikke næringen transporttilskudd 
for fôr, noe som har svekket lønnsomheten ytterli-
gere. 

Tabell 6.1 viser driftsresultatet for fôrkjøkkenene i 
perioden 2014-2016. 

 

 
 
                                                      
13 Se Oslo Economics (2012). Pelsdyrnæringen: Økonomisk betydning 

Tabell 6.1 Driftsresultat (før skatt) i fôrkjøkkenene. 
2014-2017, i løpende priser. 1000 kroner.  

Midt-Norsk 
Fôr 

Rogaland 
Pelsdyr-

fôrlag 

Pelsdyrfôr 
Hamar 

2014 -161,52 5 255,06 -1 378,6 
2015 -3 338,1 6 908,5 -409,0 
2016 -1 064,9 -6 667,4 -122,6 
2017 -4 514,6 -2 769,8 -1 501,6 

Tallene er prisjustert til 2018-kroner ved hjelp av KPI. 
Kilde: Årsrapporter fra Midt-Norsk Fôr SA, Rogaland Pelsdyr-

fôrlag SA og Pelsdyrfôr Hamar SA. 

Resultatene i Tabell 6.1 viser at alle forkjøkkenene 
har hatt negativt driftsresultat de siste årene. Alle tre 
har imidlertid en betydelig mengde egenkapital som 
gjør at man fremdeles har mulighet til å tilpasse drif-
ten til markedssituasjonen. Vi antar at den opp-
sparte egenkapitalen vil kunne fordeles mellom an-
delseierne ved en eventuell avvikling av næringen.  

På lang sikt er det åpenbart at negative driftsresultat 
ikke kan opprettholdes. Dersom fôrprisene til opp-
dretterne økes for å bedre driftsresultatene vil det 
medføre at overskuddene hos den enkelte oppdret-
ter reduseres, alt annet likt. 

6.1.2 Investeringer 
Fôrkjøkken gjør investeringer i bygninger, maskiner 
og transportmateriell.13 

Den bokførte verdien av anleggsmidlene per 
31.12.2017 i fôrkjøkkenene samlet sett er presen-
tert i Tabell 6.2. 

 

 

6 Fôrkjøkken og pelsingstjenester 
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Tabell 6.2 Bokført verdi av anleggsmidler (per 
31.12.2017) 

Anleggsmiddel Bokført verdi 2017 
Bygninger og tomter 22,9 mill. kroner 
Maskiner, anlegg og 
driftsløsøre 35,7 mill. kroner 

Totalt 58,6 mill. kroner 
Kilde: Årsrapporter fra Midt-Norsk Fôr SA, Rogaland Pelsdyr-

fôrlag SA og Pelsdyrfôr Hamar SA. 

Anleggene som er investert i for produksjon av pels-
dyrfôr har svært begrenset anvendelighet til alterna-
tiv produksjon. 

Basert på manglende tilgjengelig informasjon, for 
eksempel om alder på anleggsmidlene, er det ikke 
grunnlag for å beregne en framtidig restverdi av 
disse i 2025. Vi anser det som naturlig at det blir 
gjennomført en individuell verdivurdering av an-
leggsmidlene ved disse bedriftene om næringen av-
vikles4. 

6.2 Pelsingstjenester 

Når det gjelder pelsingstjenester er det et mindre ut-
valg av aktørene som har investert i pelsingsutstyr. 
For å utnytte stordriftsfordeler kjøper de fleste andre 
aktørene pelsingstjenester fra disse. 

Inntektene fra pelsingstjenester blant responden-
tene i NPAs spørreundersøkelse varierer betydelig, 
fra 100 kroner til 1,2 millioner kroner. Samlet sett har 
respondentene hatt inntekter på om lag 5,26 millio-
ner i 2017. Spørreundersøkelsen kartla ikke kostna-
der eller driftsresultat knyttet til pelsingstjenester, vi 
kan derfor ikke si noe om driftsresultatet knyttet til 
produksjon av pelsingstjenester. 

På lik linje med all annen aktivitet i næringen er pro-
duksjonen av pelsingstjenester avhengig av produk-
sjonsutstyr. I spørreundersøkelsen ble det kartlagt 
at det er investert i overkant av 21 millioner kroner i 
pelsingsutstyr.  

Formålet med spørreundersøkelsen var ikke å kart-
legge aktørenes aktivitet knyttet til pelsingstjenes-
ter. Undersøkelsens detaljeringsnivå når det kom-
mer til inntekter, kostnader og investeringer knyttet 
til pelsingstjenester isolert sett er dermed noe 
manglende. 

Det vil være hensiktsmessig å kartlegge aktørene 
som tilbyr pelsingstjenester i mer detalj. Denne 
gruppen aktører vil sannsynligvis komme urimelig 
dårlig ut sammenlignet med andre aktører, basert 
på beregningene i kapittel 3, 4 og 5. Årsaken er at 
tilbydere av pelsingstjenester har investert ufor-
holdsmessig mye i produksjonsutstyr, relativt til 
egen oppdrettsvirksomhet, for å dekke etterspørsel 
etter tjenester fra andre oppdrettere. Den relativt 
lave svarprosenten på spørreundersøkelsen (se av-
snitt 2.4) gjør at anslaget på omfanget av aktiviteten 
tilknyttet pelsingstjenester må sees på som et nedre 
anslag. 

 



 

 TAP AV NÆRINGSINNTEKT OG KAPITAL VED AVVIKLING AV PELSDYRNÆRINGEN | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 29 

I dette kapittelet vil vi sammenstille de totale økono-
miske verdiene i pelsdyrnæringen som helt eller del-
vis vil falle bort som følge av at næringen avvikles. 
Analysen har anslått restverdien av investert realka-
pital, samt laget et anslag på lønnsomheten av den 
årlige driften i både mink- og reveoppdrett.  

Igjen vil vi ta for oss de to scenarioene, det ene med 
kompensasjon for alle aktørene fram til pensjonsal-
der og det andre med en tidsbegrenset ordning med 
10 års varighet. For kompensasjon av verdiforring-
elsen av investert realkapital legger vi til grunn en 
engangsutbetaling i 2025 til alle aktørene. 

7.1 Scenario 1: Full kompensasjon til pensjonsal-
der 

I scenarioet med full kompensasjon til pensjonsal-
der blir den siste utbetalingen gjort i 2060. Den to-
tale kompensasjonen for tapt inntekt blir som be-
skrevet i 4.1.2 om lag 1,78 milliarder 2018-kroner. 
Avhengig av definisjonen på næringsaktører kom-
mer restverdien av kapitalen, med 520-767 millioner 
2018-kroner. Den totale kompensasjonen over 
statsbudsjettet blir ligger i dette alternativet mellom 
2,3 og 2,55 milliarder 2018-kroner, fordelt over 35 
år. 

7.2 Scenario 2: Tidsbegrenset ordning i 10 år gir 
lavere kostnader 

En tidsbegrenset ordning som opprettholdes i 10 år 
har naturligvis lavere kostnader for staten. Man står 
fremdeles ovenfor den samme kapitalkompensasjo-
nen, med 520-767 millioner 2018-kroner. Den totale 
kompensasjonen for tapt framtidige inntekt blir imid-
lertid nesten halvert, til 1,05 milliarder 2018-kroner. 
Det gir et samlet kompensasjonsgrunnlag for kapital 
og tapt næringsinntekt på mellom 1,57 og 1,82 mil-
liarder 2018-kroner, fordelt på 10 år. 

7.3 Fôrkjøkken og pelsingstjenester kommer i til-
legg 

I tillegg til de økonomiske forholdene direkte knyttet 
til oppdrettsaktiviteten kommer produksjon av fôr og 
pelsingstjenester. Disse tjenestene tilbys og eies 
også av oppdretterne selv. På grunn av begrenset 
tallgrunnlag og informasjon om investeringer kan vi 
ikke si noe om omfanget av disse aktivitetene og in-
vesteringene i 2025. 

Årsmeldingene fra fôrkjøkkenene og svarene i spør-
reundersøkelsen indikerer imidlertid at det er knyttet 
betydelig økonomisk aktivitet og investeringer til 
disse tjenestene. Det er behov for å kartlegge disse 
forholdene i detalj for å sikre at ikke enkelte aktører 
kommer uforholdsmessig dårlig ut, sammenlignet 
med andre som kun driver egen oppdrettsaktivitet. 

7 Det totale omfanget av kompensasjonsordningen 
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