
Szanowny Europejski Hodowco Zwierząt Futerkowych, 

wprowadzenie programu oceny dobrostanu zwierząt WelFur jest kamieniem milowym w historii 
międzynarodowego handlu futrem. Ma on zostać wprowadzony na wszystkich europejskich fermach 
zwierząt futerkowych między rokiem 2017 a 2019. Wymaga to przeprowadzenia trzech 
indywidualnych inspekcji na każdej z ferm. Celem jest uzyskanie akceptacji WelFur przed 2020 dla 
wszystkich europejskich ferm norek, lisów i jenotów.  

Fermy, które nie uzyskają certyfikatu WelFur przed 2020, nie będą mogły sprzedawać futer w 
międzynarodowych domach aukcyjnych Kopenhagen Fur, Saga Furs oraz North American Fur 
Auctions (NAFA), dopóki nie przejdą pozytywnie kontroli WelFur. 

WelFur to nowoczesny program, który posługuje się uzasadnionymi naukowo środkami do oceny 
dobrostanu zwierząt. Fur Europe, Kopenhagen Fur, SAGA Furs i NAFA popierają wprowadzenie 
programu WelFur z wielu znaczących powodów: 

• Bycie o krok przed krajowymi i europejskimi regulacjami prawnymi dzięki wprowadzeniu
branżowych standardów zachowania dobrostanu zwierząt zapobiega niespodziankom na tle
prawnym, zapewnia poparcie polityczne dla sektora handlu futrem oraz przeciwdziała
zakazom hodowli zwierząt futerkowych w krajach europejskich.

• WelFur jest gwarancją dobrostanu zwierząt w oczach konsumenta, co przyczyni się do
zwiększenia sprzedaży detalicznej futer oraz podniesienia cen skór.

• Naukowa podstawa WelFur wypiera uprzedzenia dotyczące ferm zwierząt futerkowych na
korzyść faktów oraz zastępuje błędne przekonania pozytywną opinią w społeczeństwie.

• WelFur jest narzędziem zarządzania w rękach producentów futer,  które umożliwia
podniesienie standardów na fermach oraz wyższą jakość skór.

Gorąco zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie dołączyli do programu WelFur, aby uczynili to 
jeszcze w tym roku. Dzięki temu cała europejska populacja norek i lisów zostanie oceniona i otrzyma 
aprobatę przed 2020. Aby zarejestrować się lub uzyskać więcej informacji na temat programu 
WelFur, jego wprowadzenia i wymogów względem Państwa, należy skontaktować się z krajowym 
Związkiem Hodowców Zwierząt Futerkowych, Fur Europe lub lokalnym reprezentantem domu 
aukcyjnego. 

Saga Furs, Kopenhagen Fur oraz NAFA są dumne ze współpracy nad projektami takimi jak WelFur, 
gdyż przynoszą one korzyść całej społeczności skupionej wokół handlu futrami.  Wraz z Fur Europe 
jesteśmy jednomyślni - naszym celem jest uzyskanie aprobaty WelFur dla wszystkich europejskich 
ferm zwierząt futerkowych przed 2020. 
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