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Verantwoord bont, voor of tegen bont?
Bont is regelmatig onderwerp van discussie. Niet iedereen is het er namelijk over eens of je naast het
gebruik van bont als restproduct, bijvoorbeeld van schadelijke muskusratten, als bijproduct van de
vleesindustrie zoals koeienhuiden of schapenvachten, ook pelsdieren speciaal mag fokken voor
kleding. Zo gebruiken we de huid van een koe als leer voor kleding, meubels, schoenen en tassen.
We vergeten daarbij vaak dat leer niets anders is dan huid zonder haar! Van schapen verwerken we
de vacht bijvoorbeeld in kleden, jassen en laarzen. Van pelsdieren wordt de pels gebruikt voor jassen,
mutsen, garneringen (kragen) en andere bontproducten. Wanneer houdt ‘noodzaak’ op en wordt iets
luxe? Is een leren bankstel of een leren tas geen luxe omdat wij het vlees van de landbouwdieren,
waarvan deze voorwerpen gemaakt worden, wel opeten? Is het eten van vlees luxe? Wanneer dat
niet het geval is, hoe groot mag die portie dagelijks vlees dan zijn om niet te verworden tot luxe? Wie
bepaalt wanneer iets als luxe gezien moet worden? Mag de mens zich sowieso niet omringen met
luxe wanneer er een dier voor gehouden moet worden, of is de manier waarop dat dier gehouden
wordt bepalend?
Uit onderzoek is gebleken dat de bevolking moeite heeft in te schatten wat de omvang van een nerts
is. Ook over de wijze waarop nertsen worden gehouden is de kennis vaak beperkt. De informatie die
wordt verkregen komt meestal van groeperingen die absoluut tegen bont zijn.
BAAM werd op uitgenodigd op een nertsenhouderij, zo objectief mogelijk zullen wij u hier in dit verslag
onze bevindingen kenbaar maken. Mocht u van mening zijn dat bont voor u niet verantwoord is, dan
respecteren wij uw mening. De wijze waarop de dieren gehouden worden mag daar echter niet de
oorzaak van zijn.
Hoe werkt het?
Eén keer per jaar krijgen nertsen jongen. De pelsdierhouder stemt zijn werkzaamheden volledig af op
het natuurlijke jaarritme van de dieren (jaarcyclus) Het werk is afwisselend, maar ook veeleisend. In
Maart begint de cyclus met de paartijd. Vanaf eind april en gedurende de maand mei worden de
jongen (pups) geboren, gemiddeld vier tot zes per teef. De pelsdierhouder controleert in deze periode
zijn dieren extra goed tijdens zijn dagelijkse gang over het bedrijf. In juni worden de dieren ingeënt
tegen ziekten. In het najaar worden de fokdieren voor het volgende seizoen geselecteerd, waarvoor
veel vakkennis nodig is. Er wordt vooral gelet op gezondheid, welzijn, het aantal pups dat de moeder
werpt (fokgemiddelde) en de kwaliteit van de pels. De overige dieren worden op het bedrijf gedood. Dit
gebeurd op een snelle en pijnloze manier met behulp van zuivere koolmonoxide (Dit is bij wet
bepaald), een in samenwerking met de overheid ontwikkelde en voorgeschreven methode. De dieren
worden dus niet getransporteerd naar een slachthuis!
Nertsen worden in open stallen (sheds) of gesloten stallen gehouden. Een nertsenverblijf bestaat uit
een loopren met daaraan vast een nachtverblijf. De ren heeft een bodem van gaas waarop de dieren
gemakkelijk kunnen lopen. In het nachtverblijf slapen de dieren en brengen zij ook hun jongen ter
wereld. Het is gevuld met strooisel dat regelmatig wordt ververst. De dieren uit hetzelfde nest worden,
in elk geval gedurende de eerste 11 weken, in groepen gehouden. Meerdere rennen worden aan
elkaar gekoppeld; het aantal is afhankelijk van de grootte van de worp.

De huisvesting voldoet aan hoge eisen die precies zijn vastgesteld. Elke kooi is bovendien voorzien
van kooiverrijking in de vorm van een platform of een cilinder. De dieren hebben voldoende ruimte om
zich goed te ontwikkelen en om hun welzijn te waarborgen. Daarnaast speelt hygiëne een belangrijke
rol.
De overkoepelende Europese federatie van pelsdierhouders vaardigt richtlijnen uit op gebied van
dierenwelzijn. De huisvesting voldoet aan de Europees vooropgestelde normen. Het betreft onder
andere de kooi afmetingen en het aaneenschakelen van kooien waardoor groepshuisvesting ontstaat
en meer speelmogelijkheden wordt aangeboden. De nertsen op de houderijen zijn nog maar verre
verwanten van hun wilde soortgenoten, want het proces van domesticatie is al over vele generaties in
gang gezet.
In gesloten bulkwagens wordt elke dag vers voer naar de bedrijven getransporteerd. Afhankelijk van
de periode van het jaar krijgen de dieren één of meerdere malen per dag vers voer. Voor de
winterperiode geldt een officieel ‘voederregime’ dat zowel de gezondheid als andere welzijnsaspecten
van de nertsen waarborgt. Nertsenvoer bestaat uit meel, vetten, vitaminen, mineralen en, voor het
milieu zeer belangrijk, bovenal uit restproducten van de vis- en pluimveeverwerkende industrie. Dit
brijvoer wordt door de nertsen als lekkernij beschouwd.
De mest valt door de gaas, niet op de grond, maar wel op een band waardoor de nertsenhouder de
mest makkelijk kan afvoeren en de transportband onderhouden. Nertsen produceren niet veel mest en
het is uiterst geschikt als (kunst)mest voor landschapsonderhoud en voor de bloementeelt.
Na de pelstijd werden de kadavers verwerkt in dierenvoeders en het vet van de pels wordt onder
andere gebruikt in anti-allergene verzorgingsproducten. Door een nieuwe wetgeving tengevolge van
de dioxinecrisis is dit voorlopig niet meer mogelijk.
Op vraag van de nertsenhouder die ons wilde ontvangen, publiceren wij geen adres, noch naam. Na
de vele aanslagen van het ALF (animal Liberation Front) en/of andere ‘dierenbevrijders’ zit de schrik
er bij deze mensen goed in.
Het was dan ook niet evident om een nertsenhouder te vinden die vertrouwen had in een
dierenbeschermingsorganisatie.Dit vertrouwen willen wij dan ook niet schenden!

