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Svar på skriftligt spörsmål om överstora djur på pälsfarmer
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 406/2017 rd undertecknat av riksdagsledamot Riitta Elomaa/saf m.fl.:
Hur tänker regeringen ingripa i förädling som orsakar pälsdjur lidande och allvarlig
övervikt på finländska pälsfarmer?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Hållning, omsorg, behandling och hantering av pälsdjur regleras av djurskyddslagen
(247/1996), djurskyddsförordningen (396/1996) och lagen om transport av djur (1429/2006).
Dessutom innehåller rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för
avlivning bestämmelser om avlivning av djur. I Finland gäller minimikraven för skydd av pälsdjur enligt den europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (ETS 87) som
Europarådet antagit. Dessutom föreskrivs om krav för djurskydd i pälsdjurshållning i statsrådets
förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011). Författningen innehåller detaljerade krav på anordningar och redskap som används i förvaringsutrymmet, omsorg, behandling och hantering av
pälsdjur samt burarnas storlek och utrustning. Förordningen baserar sig på rådets beslut
78/923/EES, 92/583/EES och rådets direktiv 98/58/EG.
Om djurskyddsmyndigheterna får misstankar om att djurskyddslagstiftningen försummats görs
en inspektion i djurens förvaringsutrymmen. Då förordnar djurskyddsmyndigheten vid behov att
bristerna ska rättas till eller förbjuder det olagliga förfarandet. Dessutom görs årliga inspektioner på pälsfarmer baserat på urval. Inspektionerna genomförs av regionförvaltningsverkens länsveterinärer enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar.
Utifrån observerade försummelser meddelar djurskyddsmyndigheten farmen en föreskrift om att
rätta till bristerna enligt 42 § i djurskyddslagen. Myndigheterna inspekterar farmen också på nytt
för att säkerställa att bristerna har åtgärdats inom utsatt tid. Om situationen på en farm kräver
brådskande åtgärder kan djurskyddsmyndigheten med stöd av 44 § i djurskyddslagen vidta
omedelbara åtgärder för att rätta till försummelserna. Exempel på sådana åtgärder är avlivning
av lidande djur och ordnande av vård för djuren på pälsproducentens bekostnad.
I Finland är det inte tillåtet att uppföda överstora rävar. Detta har jord- och skogsbruksministeriet påpekat tidigare. Enligt 8 § i djurskyddslagen är sådan avel och användning av avelsmetoder
som kan åsamka djuret lidande eller medföra betydande men för djurets hälsa eller välbefin-
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nande förbjuden. I samband med totalreformen av djurskyddslagen preciseras paragraferna om
avel så att avel utgår från produktion av livskraftiga djur med funktionsförmåga.
Myndigheterna har inspekterat farmerna som förekommer i videorna. Dessutom har situationen
samt fortsatta åtgärder av myndigheterna och näringen utretts i flera sammanhang. Då har också
de senaste årens svaga tillsynsresultat av urvalsbaserade inspektioner på pälsfarmer granskats.
Därför kommer Evira att avsevärt öka den urvalsbaserade myndighetstillsynen nästa år. Djurskyddsinspektioner görs på 100 farmer. Framöver kommer inspektionerna också att fördelas
mer jämnt per år för att effektivisera tillsynen av avelsdjur. Dessutom förbereder Evira i samarbete med sakkunniga på djurens välbefinnande och hälsovård samt näringen utbildning av farmare och personer som deltar i vården av djuren.
Blårävarnas storlek har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket har lett till att skinn säljs i
större storleksklasser. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF) har tagit fram ett åtgärdsprogram för att motverka överstora rävar. Programmet reformerar aveln och uppfödningen av
blårävar. I februari–mars före nästa års avelsperiod kontrolleras alla avelshanar. Dessutom skärper FPF kriterierna i certifieringssystemet så att upptäckta brister kan leda till återkallande av
certifieringen tills bristerna har åtgärdats. Återkallelsen av certifieringen stoppar farmens försäljning av skinn. FPF ökar också resurserna för rådgivning och fältarbete.
Jord- och skogsbruksministeriet finansierar för närvarande ett pågående forskningsprojekt som
fokuserar på strukturella problem med benen hos rävar, och hälsofrämjande avel och uppfödning av blårävar är en väsentlig del av projektet.

Helsingfors 26.10.2017

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

