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DOSO - som består af 20 danske dyreværnsforeninger - langer kraftigt ud
efter minkbranchen i kølvandet på de danske minkavleres imagekampagne
De seneste dage er der blevet fyret mange annoncekroner af på kommunikation
om minks velfærd. Først gik Kopenhagen Fur ud og fortalte danskerne, at man
måtte leve med at nogle dyr kom til skade, når man har tusindvis af dyr gående i
små bure på gigantiske farme. Dette budskab gik Dyrenes Beskyttelse så ud og
kritiserede i en parodisk udgave af minkavlernes egen annonce, hvor man bl.a.
påpegede, at 50 % af minkfarmene fik påbud af myndighederne i 2010. Dette
modspil blev for meget for Kopenhagen Fur, som nu har indrykket endnu en
annonce med et langt brev til Dyrenes Beskyttelse om, at dialog må være vejen
frem.
“Det er dybt ironisk og en farce uden lige, når Kopenhagen Fur beder
dyreværnsorganisationer om at indgå i dialog. Sandheden er jo, at man har
forsøgt sig med dialog, men det løb ud i sandet for lang tid siden, da det stod
klart, at branchen ikke ønskede at lave reelle forbedringer for dyrene”, udtaler
DOSO’s formand Peter Mollerup, og fortsætter “nu er alle
dyreværnsorganisationer i Danmark klare modstandere af minkavl, da det er helt
uforsvarligt at holde vilde dyr som mink indespærret i små trådbure med
gennemsnitligt 8 mink pr kvadratmeter.”
Lovgivning er løsningen
DOSO mener, at Kopenhagen Fur for mange år siden skulle have gjort noget
seriøst for at forbedre dyrevelfærden. Det ønskede man ikke og derfor må
politikerne nu skride til handling.

	
  
Anima,	
  Dansk	
  Dyreværn	
  Århus,	
  Dyrenes	
  Dags	
  Komité,	
  Dyrenes	
  Venner,	
  
Dyreværnet-‐Værn	
  for	
  Værgeløse	
  Dyr,	
  Hundens	
  Tarv,	
  Husdyrenes	
  Vel	
  Fyn,	
  Inges	
  Kattehjem,	
  Kattens	
  Værn,	
  	
  
Nyt	
  Hesteliv,	
  Svalen,	
  	
  
Als	
  og	
  Sundsveds	
  Kattefond,	
  	
  
Danish	
  Friends	
  of	
  Animals,	
  Dankas	
  Animals,	
  Dyrenes	
  Alliance,	
  Dyrenes	
  Stemme,	
  Hestens	
  Værn,	
  
Pindsvinevennerne	
  i	
  Danmark,	
  Vilde	
  Delfiner	
  
Medlem	
  af	
  WSPA	
  
-‐	
  	
  
	
  

DYREVÆRNS-ORGANISATIONERNES SAMARBEJDS-ORGANISATION

DOSO
RØRHOLMSVEJ 5
HØSTERKØB
2970 HØRSHOLM
Tlf. 24776497
E-mail. doso@doso.dk

I flere europæiske lande, herunder England, har man valgt at forbyde
produktionen. I andre lande har man valgt at indføre langt skrappere krav til
produktionen. Således vedtog man i Tyskland tilbage i 2006, at burene skulle
gøres markant større og at minkene skulle have adgang til svømmevand. Disse
forbedringer var et resultat af forskning fra universitetet i München.
“Danmark bør som et absolut minimum indføre svømmevand som lovkrav,
ligesom tyskerne. Alternativt må man gøre som i England og lukke produktionen
helt, ligesom Folketinget gjorde med ræveavl i 2009,” slutter Peter Mollerup, der
samtidig understreger, at Kopenhagen Furs kampagne kun skal betragtes som
varm luft, da der ingen handling ligger bag de fine ord.
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