Zienswijzen positieflijsten

Oubollige titel,
spannend verhaal
•
Achter de oubollig ogende titel boven dit artikel schuilt een
spannend verhaal. De positieflijst zoogdieren is namelijk een onderwerp
dat de gemoederen in onze branche erg bezighoudt. Als het aan Dibevo
ligt, is de lijst met zoogdieren die in ons land gehouden mogen worden
zo lang mogelijk. Daarom zijn wij al meteen in beroep gegaan tegen
de lijst door een zienswijze in te dienen.
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Enkele voorbeelden:
→ Het Perzisch damhert (zie foto) staat niet op de positieflijst. Terwijl zijn neefje – het
damhert dat je in elk hertenkamp ziet – precies dezelfde soort is en op dezelfde
manier gehouden kan worden.

→ Kangoeroes, die een verwarmd binnenverblijf nodig hebben, staan niet op de positieflijst. Terwijl ze verder precies dezelfde verzorging nodig hebben als soorten die
van oorsprong uit koudere gebieden komen. Gerrit: “En dat terwijl het toch heel eenvoudig is om een verwarmd binnenverblijf te maken.”

→ Sommige soorten zouden niet houdbaar zijn, omdat ze weidegang nodig hebben. Gerrit: “Als je een koe in de wei kunt zetten, gaat dat toch ook met een rendier?”

→ De mini-zeboe (een ondersoort van ons melkvee) is makkelijk houdbaar, stelt minder
eisen dan een koe (want is kleiner) maar staat niet op de positieflijst.
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