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Två pälsfarmer drabbade, rävar släppts ut och valpar döda - meningslös 

djuraktivism 

 

Två av FIFURs medlemsfarmer har drabbats natten mellan tisdag och onsdag (19.5-

20.5) i Kalajoki. Inkräktare har släppt rävar och mödrar med kullar ut ur skugghusen 

och tiotals valpar har dött. Farmerna ligger sida vid sida. Rävarna hade släppts från 

två skugghus. Polisen undersöker saken. 

 

Attackerna på pälsfarmerna avslöjades på onsdag morgon när företagaren och arbetare 

åkte på morgonens vårdrunda. De frigjorda rävarna fångades under morgonen. Dessa var 

nyvalpade moderrävar. Några tiotal valpar som har lämnats ensamma har dött. 

”Vissa har dödats av stressade mödrar, andra har frusit och andra måste avlivas. När mödrar 

och kullar är förvirrade tar mödrar inte hand om andras valpar, säger Johanna Korpela, 

FIFURs veterinär. 

"Detta är en meningslös kriminell attack som helt ignorerar djurens välfärd," säger Marja 

Tiura, FIFURs verksamhetsledare. 

”Vi trodde att sådana attacker hörde till en förgången tid eftersom de strider mot ett förnuftigt 

yttrande och till och med aktivisternas egna intressen, men tydligen gick det på ett annat 

sätt. Förhoppningsvis kommer polisen att lösa fallen, fortsätter Tiura. 
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_______________________________________________________________________ 

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf – FIFUR är pälsnäringens moderförening och 

sina medlemmars intressebevaknings- och utbildningsorganisation. Yrkeskunnig 

pälsdjursuppfödning har drivits i Finland i över hundra år och förbundet grundades år 

1928. Till förbundets regionala sammanslutningar hör allt som allt 676 medlemsföretag, 

som har cirka 750 uppfödningsplatser för pälsdjur. Förbundet och uppfödarna äger 

majoriteten av det inhemska marknadsförings- och auktionsbolaget Saga Furs Oyj. Den 

finländska pälsnäringen är den världsomfattande certifieringens förefångare. Målet för det 



frivilliga, år 2005 startade kvalitetssystemet, är att uppehålla och förbättra djurens välfärd, 

produktionens kvalitet och uppfödarens yrkeskunnande på de finländska pälsfarmerna. 


