Politianmeldelse af minkavler:
Jeg har d. 18. juli 2017 desværre måtte anmelde en af mine kunder og altså en af
dine kollegaer til politiet for overtrædelse af:
” Dyreværnsloven vedr. pasning af mink ”
Jeg vil ikke her redegøre for begrundelsen, da en anmeldelse jo ikke er nogen dom.
Og det er jo ikke sikkert at min version af sagen, er den rigtige. Det må politi og
dommere afgøre.
Det er heldigvis første gang i de 15 år jeg har været dyrlæge på minkfarmene, at en
politianmeldelse har været nødvendig. Og her skal det huskes, at jeg udfører mellem
400 og 500 besøg på minkfarme, om året.
Når vi, under sundhedsrådgivningsbesøgene, taler om aktuelle problemer på farmen
og gennemgår de forskellige punkter vedr. rådgivningsbesøget: Lopper, fravænning,
sårhåndtering og meget andet, så foregår det altid hyggeligt og venskabeligt. Dette
medfører ofte snak om fx sommerferie, vores børn og forskellige politiske og fagpolitiske emner. Men der er vel ingen, der inderst inde er i tvivl om, at jeg er på
farmen i et professionelt og fagligt ærinde. Det er det du betaler for og som staten har
pålagt dig at betale for.
Derfor er det også engang imellem nødvendigt at diskutere emner som vi måske ikke
nødvendigvis er enige om, men som jeg er forpligtet til at forholde mig til. Dette
forsøger jeg altid at gøre på en professionel og venlig måde, der gerne skulle motivere
til at efterkomme de pågældende krav.
I næstsidste ende kan det udmønte sig i lovpligtige handleplaner. Det har du sikkert
ikke set. Men det er faktisk et lovpligtigt punkt i ALLE mine rapporter.
Og altså, i sidste ende, er min forpligtigelse og eneste mulighed......en politianmeldelse.
Altså er sundhedsrådgivningsbesøgene ikke kun et rådgivningsbesøg, men
også et tilsynsarbejde bestilt af staten, hvor vi som dyrlæger arbejder under
lovgivnings-ansvar.
….................
Den obligatoriske sundhedsrådgivningsaftale i din minkfarm er jo ikke frivillig. Den er
lovpligtigt efter:
Bekendtgørelse nr. 1534 af 12/12/2016 Om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme.
Bekendtgørelsen om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarmen er bl.a. udstedt i medfør af
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger:
Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september 2015, med den ændring, der følger af § 87 i lov
nr. 1715 af 27. december 2016.
§ 1. i Loven omfatter retten til at udøve dyrlægegerning og dyrlægers pligter.

….................
Ivan Christiansen, minkdyrlæge
Pelsdyrrådgivningen.dk

