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Det kan være en oplevelse for livet at se vilde dyr, når man er på ferie. Men du 
er måske ikke klar over, at dyrene ofte bliver brutalt mishandlet.

Mange vilde dyr tages fra naturen og udnyttes til at underholde turister, så 
mennesker kan tjene penge på dem. Du kan opleve vilde dyr, som optræder i 
shows, eller som bærer rundt på turister. Du bliver måske spurgt, om du vil have 
taget et billede sammen med et dyr, eller du får tilbudt at købe souvenirs eller 
produkter fra vilde dyr. Ofte ser turisterne ikke den værste mishandling.

Elefanter bliver trænet til at optræde for turister i shows og til at bære turister 
på ryggen. De bliver slået med stokke og holdes fastlænket, så de ikke kan 
bevæge sig frit.

Tigre, som turister poserer med på fotos, holdes i små, trange bure, når de ikke 
underholder turister. Tigerunger tages fra deres mor få uger gamle, så turister 
kan klappe dem og give dem sutteflaske.

Uden at vide det er dyreelskere med til at støtte mishandlingen af dyr, når de 
er på ferie – simpelthen fordi de ikke kender til de skjulte lidelser, som dyrene 
dagligt er udsat for.

I World Animal Protection hjælper vi mennesker som dig med at beskytte 
dyr. Når du rejser dyrevenligt, viser du respekt for lokalbefolkningen, kulturen, 
miljøet og dyrene i de lande, du besøger. 

Denne guide fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på, når du får 
mulighed for at opleve vilde dyr på din ferie. 

Derfor er det vigtigt at 
beskytte dyr, når du rejser
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Brug tjeklisten til at sikre, at du træffer gode, informerede valg på ferien. Så 
er du med til at beskytte dyrene. 

Se her, hvad du skal være opmærksom på:

Lav research: Undersøg de steder du har tænkt dig at besøge. Hvis de 
tilbyder fysisk kontakt med dyr, hvordan behandler de så dyrene, og hvor 
kommer dyrene fra?

 Stil spørgsmål: Undersøg om din rejsearrangør har en politik for 
dyrevelfærd. Spørg dine venner og familie om deres erfaringer og 
oplevelser.  

 Træf positive valg: Støt kun turistaktiviteter der ikke udnytter vilde dyr. 
 
Spis etisk forsvarligt: Inden du spiser lokale eksotiske retter, så spørg 
eller undersøg, om dyret er sjældent eller udryddelsestruet. Hvis det er, 
så undlad at spise maden. 
 
Tænk før du køber: Lokale souvenirs er i nogle tilfælde lavet af 
vilde dyr, for eksempel souvenirs lavet af skildpaddeskjold, pels eller 
elfenben. 
 
Tænk på kulturen: Vis respekt over for den lokale kultur, når du er ude 
at rejse – men husk at kultur ikke er en acceptabel undskyldning for at 
mishandle dyr. 

Din tjekliste inden ferien

Se hvordan dyrene ender i turistindustrien
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Vilde dyr, der holdes i fangenskab, vil altid være udsat for lidelse. Kun i 
naturen kan de få opfyldt alle deres behov.

Når du ser et vildt dyr i fangenskab, oplever du sjældent mishandlingen. 
Den finder sted i det skjulte. Uanset om dyret er taget fra naturen eller 
avlet i fangenskab, så er alle vilde dyr i fangenskab udsat for smerte og 
lidelse. Her er bare ét eksempel:

Det kan se ud som om, at der bliver passet godt på de elefanter, som 
bruges til elefantridning, eller som optræder i shows. Men virkeligheden er 
ofte en helt anden.

Unge elefanter er et yndet mål for krybskytter. De er lettere at fange, 
transportere og træne end ældre elefanter. Krybskytterne laver gravfælder, 
som unger og halvvoksne elefanter falder i. Andre elefanter avles og fødes 
i fangenskab, hvilket er lige så traumatisk for dem. De oplever aldrig et liv 
uden smerte og stress.

Den unge elefant tages fra sin familieflok og transporteres til en elefantlejr. 
Her venter der den en brutal træning. Elefanten bliver knækket mentalt med 
stokke med skarpe kroge, kæder og reb. Og det er kun begyndelsen. 
Elefanten bliver tvunget til at underholde turister i mange timer hver dag, og 
resten af tiden holdes den isoleret og fastbundet. Sådan lever den resten 
af sit liv. Så længe der er efterspørgsel på denne type turistunderholdning, 
lige så længe fortsætter mishandlingen.

Når du først er bevidst om, hvordan dine handlinger påvirker dyrene, 
så har du taget det første skridt hen mod at sætte en stopper for 
mishandlingen af vilde dyr.

Vilde dyr hører til i naturen

Nu kender du til dyrenes historie – nu kan du beskytte dem 
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Stil dig selv disse enkle spørgsmål og hjælp med at beskytte de dyr, du 
oplever på din ferie. 

Her er, hvad du skal kigge 
efter på din ferie

2 Får dyret lov til at hvile, og har det 
ly for vejret? 

 Vilde dyr, der bruges til 
turistunderholdning, er ofte 
indfanget fra naturen. De holdes 
i indhegninger eller bure uden 
beskyttelse mod hverken barskt vejr 
eller den bagende sol, og de får 
ikke nok hvile.

1 Har dyret adgang til frisk vand og 
foder?

 Mange vilde dyr, som bruges til 
at underholde turister, tvinges til at 
arbejde i mange timer om dagen 
med kun begrænset adgang til frisk 
vand og foder. De kan få hedeslag, 
blive dehydrerede og udmattede. 
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At last you’re on your journey! Now ask yourself these simple questions 
that can help protect the animals you encounter as you travel. 

What to look out for  
on your vacation

2 Is there rest and shelter for  
the animals? 

 Wild animals used to entertain 
tourists have often been taken from 
their natural environments. They are 
kept in enclosures with little or no 
protection from harsh weather, and 
are not given adequate rest.

1 Does this animal have food  
and water?

 Many wild animals used to entertain 
tourists, like elephants and monkeys, 
are forced to work long hours with 
limited access to fresh water and 
food. They may suffer heat stress, 
exhaustion and dehydration. 

Image © flickr.com/jurvetson
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5 Will I see animals in distress? 

 Performing wild animals in zoos, 
shows and circuses often suffer from 
high stress levels and psychological 
trauma caused by close confinement, 
inadequate conditions and cruel 
training methods. It’s the cruelty 
you don’t see that can be the most 
distressing. 

4 Is this ‘natural behaviour’  
or is it cruelty?

 Captive animals are often taken 
from their families. Many wild 
animals have complex social 
structures that cannot be recreated 
in captivity. These animals are 
exploited for entertainment, forced 
to perform unnatural behaviours. 

3 Is this animal in pain and 
suffering?

 Many captive animals may be 
suffering from poor nutrition and 
health, caused by an inadequate 
diet or access to little or no 
veterinary care. Some animals will 
have their teeth pulled or claws 
clipped, causing terrible suffering.

More ways you can help protect wild animals in tourism  

Image © World Animal Protection/Victor Watkins 
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5 Kommer jeg til at se dyr, der lider? 

 Vilde dyr, der optræder i zoologiske 
haver, shows eller i cirkus, har ofte 
et meget højt stressniveau. De bliver 
traumatiserede, fordi de ikke kan 
bevæge sig frit, fordi de lever under 
mangelfulde forhold, og fordi de 
bliver trænet med brutale metoder. 

4 Er dette ‘naturlig adfærd’, eller er 
det mishandling?

 Vilde dyr i fangenskab er ofte blevet 
taget fra deres familieflokke. Mange 
vilde dyr har komplekse sociale 
strukturer, som ikke kan genskabes 
i fangenskab. Dyrene udnyttes til 
underholdning, hvor de udfører 
tricks, der er helt unaturlige for dem. 

3 Har dyret smerter eller lider på 
anden vis?

 Mange dyr i fangenskab er syge 
og fejlernærede, fordi deres foder 
ikke er tilstrækkeligt varieret, eller 
fordi de sjældent eller aldrig tilses 
af en dyrlæge. Nogle dyr får hevet 
deres tænder og kløer ud under 
store smerter, så de ikke er til fare 
for turisterne.

Flere ting du kan gøre for at beskytte vilde dyr i turistindustrien  
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  Spred budskabet: Fortæl dine venner og familie om dine oplevelser. 
Brug de sociale medier til at fortælle dine venner, hvordan de kan 
rejse dyrevenligt.

  Indberet og optag dine oplevelser: Optag video eller tag billeder, 
når du ser dyr blive dårligt behandlet, og indberet det til de lokale 
myndigheder. Grib ikke selv ind. Vær opmærksom på risikoen for dig 
selv og/eller for dyrene.

  Oplev dyr i naturen: Oplev hvor fantastisk det er at se dyrene i 
deres naturlige omgivelser. Beskyt den natur, som er de vilde dyrs 
hjem.

  Kom tættere på World Animal Protection: Find ud af mere om 
vores arbejde for at beskytte vilde dyr, landbrugsdyr, gade- og 
familiedyr og dyr, som rammes af naturkatastrofer. Besøg vores 
hjemmeside: worldanimalprotection.dk

Med oplysningerne i denne brochure er du klædt på til at beskytte 
vilde dyr, når du er ude at rejse. Tak!

Nu kan du føre det, du har lært, ud i livet. Pak din kuffert, hav en 
fantastisk tur – og beskyt dyr på din ferie. 

Beskyt dyr, når du er kommet 
hjem fra ferien
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