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Svar på skriftligt spörsmål om utvecklandet av pälsnäringen och om
dess framtidsutsikter
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 89/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Antti Kurvinen /cent:
Hur förhåller sig Juha Sipiläs I regering till utvecklandet av pälsnäringen och till dess
framtidsutsikter som en exportnäring på landsbygden?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Pälsproduktion är en viktig exportbransch för Finland. Branschen har dessutom klarat sig bra
under de senaste åren eftersom pälsproduktion är ett av de få produktionsområden vars exportinkomster har ökat kraftigt sedan 2008. År 2014 utgjorde dessa inkomster cirka 516 miljoner
euro. Som ett exempel kan man konstatera att pälsskinn är Finlands näst största exportprodukt
till Kina efter cellulosamassa. Samtidigt har värdet på Finlands totala export minskat och handelsbalansen blivit negativ. Vidare är produktionen regionalt mycket koncentrerad till Österbotten, där det bl.a. finns fyra kommuner där över 10 procent av kommunens skatteintäkter härrör
från pälsproduktion.
Olika uppskattningar av pälsproduktionens sysselsättningseffekter har framförts i offentligheten.
Som den pålitligaste av dessa kan man betrakta uppskattningen i PTT:s utredning 5/2013, enligt
vilken branschens sysselsättningseffekt är sammanlagt 4 300 årsverken av vilka den direkta
sysselsättningseffekten är ca 3 000 årsverken. Den indirekta sysselsättningseffekten härrör från
de produktionsinsatser och tjänster som används inom näringen, och den utgör ca 1 300 årsverken.
Pälsproduktion bedrivs på marknadsvillkor i det avseende att produktionen inte får inkomststöd.
Vidare kan man konstatera att pälsproduktion som näring har differentierats från gårdsbruket
bl.a. på så sätt att över 90 procent av produktionen sker i aktiebolag som i allmänhet inte bedriver gårdsbruk. Dessutom omfattas företagare inom pälsnäringen i huvudsak av lagen om pension för företagare.
Inom JSM:s förvaltningsområde kan utövare av pälsnäringen beviljas investeringsstöd, startstöd
och avträdelsestöd. Avsikten är att dessa stöd fortsätter.
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Inom jord- och skogsbruksministeriet bereds som bäst en totalreform av djurskyddslagen. I anslutning till beredningen har utretts bl.a. väsentliga beteendebehov hos olika djurarter, också i
fråga om pälsdjur. Samtidigt med beredningen av lagen har ett utkast till förordning om skyddet
av pälsdjur beretts. Målet med utkastet är att inom ramen för den gällande djurskyddslagen
(247/1996) förbättra pälsdjurens välbefinnande utifrån vetenskaplig information och under beaktande av de praktiska möjligheterna. Förordningen har beretts i samarbete med näringen och
olika intressentgrupper.
Att få Finlands ekonomi att växa är endast möjligt genom företagande och arbete, och regeringen vidtar åtgärder för att förbättra Finlands konkurrenskraft så att verksamhetsförutsättningarna
både inom exporten och för företag som verkar på marknaden i Finland förstärks. Pälsnäringen
är i en bättre ställning än många andra branscher genom att det finns stor efterfrågan ute i världen på pälsverk som producerats i Finland och genom att exporten drar mycket bra, vilket innebär att sektorn inte behöver särskilt inriktade exportfrämjande åtgärder.
I fråga om bioekonomi och rena lösningar koncentrerar regeringen sina utvecklingsåtgärder på
införande och export av hållbara lösningar, vilket gör det möjligt att förbättra bytesbalansen,
öka självförsörjningsgraden och skapa nya arbetsplatser.
Regeringens åtgärder inom främjandet av pälsnäringen anknyter till företagens finansiering och
förstärkande av företagens eget kapital och risktagningsförmåga. Åtgärderna påverkar särskilt
företag som startar sin verksamhet, inleder generationsskifte eller växer snabbt. Verksamhetsförutsättningarna inom pälsnäringen påverkas även genom strukturella reformer och genom regeringens åtgärder för att avveckla regleringen och regelverket. Dessutom reformeras utbildningen genom att föra utbildningen närmare arbetslivet så att den bättre motsvarar behovet av
kunnande i arbetslivet, vilket också förbättrar verksamhetsförutsättningarna inom pälsproduktionen.
Helsingfors 21.7.2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

