WelFur: Er det endnu et lag af bureaukrati med mere bureaukrati på ?
Du har sikkert ikke hørt om well-fur, og så er du på linje med stort set alle andre
minkavlere.....
Men det er altså et nyt kontrol-system som jeres forening er ved at gennemføre. Det starter i
2017 og er et certificerings-system af pelsdyrfarmene i EU.
Den seneste måned, når jeg har ringet til en minkavler for at aftale ” Obligatorisk
Sundhedsrådgivningesbesøg” har svaret ofte været: Ja, kom du bare. Vi har lige haft besøg fra
Fødevarestyrelsen, ”Tjek på farmen” fra KopenhagenFur, besøg fra Arbejdstilsynet og
Kommunens miljøtilsyn, så kom du bare.......underforstået, vi har jo nok alligevel ikke andet at
lave.
Jeg forstår det godt !!!! Jeg kender jo også godt vittigheden: En lille myre, der står og graver,
medens 8 andre myrer står og kigger på, at han graver. Disse myrer angives at være:
kommunikations-myre, driftleder-myre, lean-kontrol-myre, miljøkontrol-myre, assisterendesalgsleder-myre, human-ressource-afdelings myre, økonomi-afdelingsmyre, myre fra
konsulentfirmaet for personaleudvikling, herunder empowerment og mental robusthed. Alle
disse iagtagende og kontrollerende myrer er mødt op for at fortælle, den eneste myre, der
egentlig arbejder, at de på et møde er blevet enige om at der skal spares, og at det er ham, de
finder overflødig, og at han derfor skal fyres !!!!!!
Måske er det der, vi er kommet til ?
På mødet i Foulum i september 2016, blev der givet en status for projektet: ”WelFur og
perspektiver i praksis”. Det er rigtig mange fine ord om noget, som de fleste med forstand på
mink godt ved. Lidt ligesom en tyk bog, der i formler og matematiske udregninger om ligevægt
og statik skal fortælle dig hvordan du lærer at cykle......Der er ingen, der har læst bogen, men
de fleste har lært at cykle alligevel !!!!
Lidt fra foredraget: European Fur Breeders´Association igangsatte i 2009 projektet
”WelFur” med det formål at udvikle en protokol til brug for velfærdsvurdering på
mink- og rævefarme efter samme standarder, som blev udviklet ii EU-projektet
Welfare Quality. Vurderingen er baseret på fire velfærdsprincipper: ” God fodring”, ”
God indhusning”, ” God Sundhed” og ” Hensigtsmæssig adfærd” med 12
underliggende kriterier og 22 velfærdskriterier, der skal vurderes i en farm i tre
forskellige sæsoner.........
Dette skal alt i alt ende op med en certificering af pelsdyrfarmene. Certificeringen vil koste 7
eurocent pr. skind ( et skøn ) og auktionshusene vil så senest i 2020 kun sælge certificerede
skind ????? Certificeringen skal forestås af et uvildigt certificeringsfirma.
Det lyder måske interessant, men da jeg var i Letland (som du måske så, at jeg skrev ud om)
så fik jeg oplyst at ca 50 % af Letlands økonomi er ”sort” og at Letlands største problem er
korruption....
For eksempel brugte man melatonin, dette var ikke lovligt blev det oplyst, men der var ingen
der kontrollerede det, nøjagtigt ligesom med deres gødningshåndtering og gødningsregnskab.
Man gør som det passer én i Letland. ….... Letland er jo et EU-land
Jeg må indrømme det. Nogle gange føler jeg mig som den lille dreng i ” Kejserens nye klæder”
Det giver ikke mange venner i systemet, men jeg synes; at det at kunne informere og rådgive
uvildigt og uafhængigt er vigtigere.
Jeg håber med dette skriv, at vække din opmærksomhed omkring WelFur.......
Ivan Christiansen, minkdyrlæge
Pelsdyrrådgivningen.dk

