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Fullmäktige på välfärdsseminarium

Veterinärförbundets fullmäktiges höstmöte och seminarium gick traditionellt av 
stapeln i Läkarhusets auditorium. Trots den aktuella agendan var deltagarantalet 
inte särskilt stort, men de som fanns på plats diskuterade aktivt. Mötet var beslut-
fört med några deltagares respit och kommande års verksamhetsplan samt budget 
kunde godkännas. Möjligheten att delta i beslutsfattandet innebär också ett ansvar.

Seminariet inleddes med att representanten för Focus Master Oy från Tammerfors, 
Yrjö Lauha, berättade om den läsarundersökning företaget hade gjort för Finsk veteri-
närtidskrift. Många delar av tidningen klarade sig tämligen och delvis t o m riktigt bra 
och det är inte alldeles lätt att förbättra helheten. Mest önskar sig läsarna ytterligare 
information om klinisk veterinärmedicin, om läkemedel, om djurens välbefinnande 
och öm deras hälsovård, frågor som alla utgör omfattande och invecklade helheter. 
Undersökningen refererades i oktobernumret av tidningen och medlemmarna kan läsa 
hela rapporten på webbsidorna.

I seminariets välfärdsdel hörde vi forskningsresultat om pälsdjurens välbefinnande 
och om praktiska åtgärder för att förbättra densamma. Först föreläste ansvariga 
chefen för Finlands pälsdjursuppfödares förbund, VMD Taina Haarahiltunen. Hon 
berättade om pälsdjursnäringens betydelse i Finland samt om certifierings- och 
auditeringssystemet för pälsdjursfarmer. Man håller på att bygga upp ett hälsovårds-
program i likhet med gårdar för gris- och kreatursproduktion. Detta förutsätter att 
också veterinärer skolar sig i pälsdjurens hälso- och sjukvård. Den andra föreläsaren 
professor Jaakko Mononen från Östra Finlands universitet, föreläste om pälsdjurens 
hälsovårdsforskning i Finland. Han presenterade och systemet WelFur som lämpar 
sig för uppskattning av välbefinnandet på enskilda pälsgårdar och som omfattar 
mätinstrument både för rävar och för minkar. Som tredje begrundade docenten 
VMD Laura Hänninen från Helsingfors universitet djurens välbefinnande och dess 
bedömning ur ett vetenskapligt perspektiv. Enligt henne är välbefinnande en egen-
skap hos djurindividen, djurets erfarenheter om sin omgivning och dess förmåga 
att anpassa sig till densamma. Presentationen omfattade även en genomgång av de 
mest betydelsefulla riskfaktorerna i fråga om pälsdjurens välbefinnande.        

Presentationerna vid välbefinnandeseminariet väckte en livlig diskussion. Revi-
sionen av djurskyddslagen har påbörjats och utgående från detta begrundade man 
om djurens välbefinnande och om förutsättningarna för arttypiskt beteende över 
huvudtaget på godtagbart sätt kan säkerställas inom pälsdjursuppfödningen. Det 
rör sig dock om en form av husdjursproduktion bland andra former och djurens 
möjligheter till arttypiskt beteende beskärs relativt mycket också i fråga om annan 
husdjursproduktion och när det gäller sällskapsdjur. Omständigheterna bör vara 
sådana att förutsättningarna för djurens välbefinnande och också för deras arttypiska 
beteende förverkligas i finska förhållanden så bra som möjligt för varje enskild djurart. 
Akut djurskydd och säkerställandet av djurens välfärd på ett optimalt sätt är skilda 
saker och att uppfylla minimikraven i den nuvarande djurskyddslagen garanterar 
inte djurens välfärd. Veterinärernas uppgift är att fungera som sakkunniga där kun-
skapen baseras på forskad kunskap. Revisionsarbetet av djurskyddslagen fortsätter 
och i det arbetet spelar Veterinärförbundet sin egen betydande roll. 

Under mötet satte fullmäktige sin egen stämpel på beslutsfattandet och använde tid till 
att diskutera. När saker ventileras grundligt och bakgrundsfaktorerna utreds är det lättare 
för alla att förbinda sig vid fattade beslut. Det kommande året är valår för fullmäktige 
så förhoppningsvis fortsätter aktiviteten för att inverka på förbundets beslutsfattning. Väl 
mött: i april är det möjligt att under en resa i bygderna, som omfattar sex orter, diskutera 
angelägenheter med kolleger, med förbundets ordförande och med ombudsmännen. 
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