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Vi vandt pris for at beskytte vilde dyr
World responsible tourism awards blev 
afholdt i november 2018. Her vandt vi 
en guldpris for vores kampagne for at 
stoppe udnyttelsen af vilde dyr i turist-
industrien. prisen blev uddelt i ’best for 
Wildlife’-kategorien for de organisatio-
ner, der har gjort mest for at beskytte og 
bevare vilde dyr.

hjælp til hvaler og delfiner
spøgelsesnet – tabt og efterladt fiske-
grej – udgør mere end halvdelen af den 
makroplastik, der årligt ender i havene. 
og der er mere end fire gange så stor 
sandsynlighed for, at spøgelsesnet på-
virker dyrene i havet end alle andre ty-
per marint affald tilsammen. i september 
2018 overbeviste vi og andre ngo’er 
den internationale Hvalfangstkommis-
sion (iWC) om at vedtage en resolution, 
der skal beskytte hvaler og delfiner mod 
de farlige net. 

skældyr bliver tæsket og kogt
i december 2018 udgav vi en hemmelig 
videooptagelse fra indien. Videoen viste 
et skældyr, der brutalt blev gennemban-
ket og smidt i en kedel kogende vand. 
skællene sælges på det sorte marked 

gitte Buchhave
direktør, World animal 
protection danmark

kort nyt 

Jeg har verdens bedste job.

det er ikke altid et nemt job. Jeg oplever 
masser af travlhed og bekymringer. Jeg 
er jævnligt nødt til at forholde mig til ube-
hagelige og chokerende beretninger om 
dyr, der lider, og jeg ser de mest forfær-
delige eksempler på dyremishandling.

når jeg alligevel siger, at jeg har ver-
dens bedste job, er det, fordi jeg også 
oplever, at vores arbejde gør en forskel. 
det er utroligt givende at være vidne til, 
at så mange dyr får et bedre liv takket 
være vores fælles indsats – herunder  
opbakningen fra dyrevenner som dig, 
der støtter vores arbejde. 

noget af det mest fantastiske ved mit ar-
bejde er uden tvivl, når jeg med egne 
øjne får lov til at se, hvordan vi hjælper 
dyrene. sådan en oplevelse havde jeg i 
efteråret, da jeg besøgte europas første 
elefantreservat, elephant Haven. Her har 

vi været med til at finansiere opførelsen 
af den stald, som de første elefanter skal 
flytte ind i. Jeg stod i det lange, vajende 
græs i det store naturområde og fore-
stillede mig tidligere cirkuselefanter bol-
tre sig der. og så kunne jeg mærke helt 
ind i mit inderste, hvor meningsfuldt mit ar-
bejde er.

du kan læse mere om mit besøg i 
elephant Haven og om mange andre af 
vores spændende indsatser inde i bladet.
tak fordi du er med til at gøre en forskel 
for dyrene.

Verdens bedste job

gitte buchhave
direktør
World animal protection danmark
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for traditionel asiatisk medicin. det er  
allerede kendt, at der foregår omfat-
tende illegal handel med de truede skæl-
dyr. men vores videooptagelse dokumen-
terede, hvor meget dyrene lider under til-
fangetagelse og aflivning.

eu kommer havdyrene  
til undsætning
i oktober 2018 vedtog et flertal i eu-parla-
mentet at forbyde salg af engangsproduk-
ter af plast, der ender som affald på stran-
dene og i havene. plastik udgør nemlig  
70 % af affaldet i havet. det drejer sig 
blandt andet om lette plastikposer, bal-
loner og engangsbestik – men også fiske-
grej er omfattet af den nye lov, som træder 
i kraft i 2021. Loven er ikke kun en gevinst 
for miljøet, men kan også være en livline til  
dyrene i havet.

kobøvser skader hver dag planeten
1,47 mia. køer bøvser og prutter hver dag 
over 680 mia. liter af drivhusgassen metan 

ud. metan er 25-100 gange mere skadeligt 
for miljøet end Co2. Hvis udviklingen ikke 
bliver stoppet, vil landbruget på globalt plan 
stå for 52 % af drivhusgas-udledningen i de 
kommende årtier. Vi mener derfor, at de stør-
ste landbrugsnationer bør tilskynde deres 
befolkninger til at spise mindre kød.

jaguarer bliver brugt  
i traditionel medicin
det er ulovligt at jagte og sælge jagua - 
rer i det sydamerikanske land surinam.  
alligevel dræber krybskytter de store kat-
tedyr og eksporterer deres kropsdele til 
Kina, hvor de bliver brugt i traditionel  
asiatisk medicin. det afslørede vi i sep-
tember sidste år. Vi vil samarbejde med 
surinams politimyndigheder og en række 
specialiserede ngo’er om at forhindre 
krybskytteri.

tema: 
landbrugsdyr 
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”pladsen og friheden til at vælge, hvor de vil 
opholde sig, er noget af det vigtigste. de her 
elefanter har været tvunget til at opholde sig 
i små bure og vogne eller i en manege. Hos 
os får de i stedet et valg.”

tony Verhulst står midt i det frodige, bak-
kede landskab sammen med direktør i World 

animal protection, gitte buchhave. Han for-
tæller begejstret om de gode forhold, dyrene 
vil få i elephant Haven, europas første elefant-
reservat. tony har grundlagt reservatet med 
sin partner sofie goetghebeur.

Flere og flere europæiske lande forby-
der elefanter i cirkus. dermed er der brug 

for et sted til elefanterne. Vi har derfor støttet 
elephant Haven i det sydvestlige Frankrig – 
og gitte har besøgt reservatet for at se, hvor 
godt elefanterne får det. 

sådan startede drømmen
tony og sofie har begge mange års erfaring 
som dyrepassere af elefanter i zoos. ”men 
vi begyndte at drømme om en bedre måde 
at tage sig af elefanterne på, og sådan op-
stod ideen om at lave et fristed for elefanter i 
europa,” fortæller tony. 

ingen har så meget brug for et fristed som 
de elefanter, der i årevis har været tvunget til 
at leve under helt unaturlige forhold i cirkus.

tony og sofie havde håbet på at kunne 
tage imod de første tre elefanter i starten af i 
år. det har dog taget længere tid end forven-
tet at skaffe midler nok til at færdiggøre reser-
vatet. derfor flytter de første beboere først ind 
til sommer.

fuldt fokus på elefanternes behov
under gittes besøg er tony og sofie i gang 
med at bygge den første stald og plante 
træer, hvor elefanterne kan søge skygge. 

de fortæller hende, at de også vil etab-
lere en mudderpøl, så elefanterne kan sprøjte 

 cirkuselefanternes fristed: 

en drøm der blev til virkelighed
europas første elefantreservat – elephant Haven – gør sig klar til at 
tage imod tidligere cirkuselefanter. efter mange år i manegen vil de 
snart få masser af plads og frihed.

tema:  
elefanter er ikke  
underholdning

Vores facebook
følgere var enige: 
elephant haven er 

lige det, de tidligere cirkusele
fanter har brug for.

line rask 
de skulle slet ikke være cirkus-

elefanter til at starte med men  
dejligt de får lov til at opleve en 
smerte- og stressfri tilværelse, som de  
i den grad fortjener. 

anne andrea nielsen 
Hvor ser det dejligt ud. der 

skal elefanterne nok få en dejlig alder-
dom. dejligt at se at min støtte giver  
så fine nye hjem til de vilde dyr.

annelise stenberg
Hvor lyder det bare godt, og 

det ser så lovende ud for de stakkels 
forpinte dyr. også en stor tak til jer i 
Wap for jeres store indsats.

tony og sofie fortæller gitte om arbejdet med at etablere elephant Haven.
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mudder på sig – en naturlig adfærd, der  
beskytter deres hud mod insektbid og solens 
stråler. der findes allerede bække og en sø  
i reservatet.

fremtiden for elephant haven
”Vi vil gerne bygge endnu en stald, så der 
bliver plads til yderligere fem elefanter,” siger 
tony. ”og det store stykke land, der ligger 
op til vores, kan vi købe i 2022. så kan vi 
tage imod endnu flere elefanter. det kræver 
dog, at vi har midlerne til både at købe land 
og bygge stalde.”

da gitte spørger tony, hvor meget land  
elefanterne har brug for, lyder svaret: ”de 

kunne bruge hele Frankrig. det er jo vilde 
dyr!”

Hele Frankrig får de ikke – men de får et 
stort, naturskønt område at boltre sig på, hvor 
de endelig vil kunne leve et godt elefantliv. o

tak
til alle jer, der har støttet  
elephant haven.

i en grøntsagshave dyrker tony og sofie blandt andet hurtigtvoksende squash til at fodre elefanterne med.

se gitte Buchhaves video
hilsen fra elephant haven: 
bit.ly/elephanthaven

de seneste år er efterspørgslen på elefant-
venlige oplevelser vokset – og det har de 
mennesker, der lever af elefantunderholdning, 
opdaget. 

det har betydet, at der er et voksende an-
tal reservater og andre steder, hvor elefan-
terne lever et mere naturligt liv. men der er 
også kommet flere steder, der blot har fundet 

ud af at bruge de ”rigtige” ord til at tiltrække 
turisterne. ord som ’elefantvenlig’, ’reservat’, 
’reddede elefanter’ og ’redningscenter’. 

desværre lever de smukke ord og brochu-
rernes tiltalende billeder af glade elefanter 
ikke altid op til virkeligheden. det oplevede 
amanda Lund Hansen, da hun sammen med 
en veninde var i sri Lanka i 2018.

elefantens hud blev flået til blods
”Jeg har et stort dyrehjerte. derfor rejste vi med 
et selskab, der skulle have fravalgt aktiviteter, 
som involverer dyremishandling. det viste sig 
så desværre ikke at være tilfældet,” fortæller 

Flere og flere turister ønsker at opleve elefanter  
på de store dyrs egne præmisser. men ikke  
alle de steder, der kalder sig elefantvenlige, er  
det rent faktisk. det måtte amanda og hendes 
veninde sande på deres ferie.

når turistbrochurerne lyver

sand giver velvære
i stalden er der store sandkasser,  
som tjener flere forskellige formål:
•	Elefanterne	kan	støvbade	i	dem	 

– en naturlig elefantadfærd. 
•	Mange	elefanter	fra	cirkus	udviser	

tvangspræget adfærd såsom  
at svaje frem og tilbage på stedet. 
sandet absorberer stødene og  
skåner dermed elefanternes led.

•	Elefanterne	ligger	behageligt	i	 
sandet, og det er lettere for ældre 
elefanter at rejse sig, når de kan 
skrabe små bunker sand sammen  
til at hjælpe sig op.

•	Stødtænderne	på	de	fleste	afrikanske	
elefanter i fangenskab er slebet flade 
på ydersiden af at ligge på cement. 
men her kan elefanterne begrave 
deres stødtænder i sandet,  
når de sover.

•	Når	elefanterne	tisser,	suger	sandet	
det op, så elefanterne aldrig er nødt 
til at ligge i deres egen urin.
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se vores liste over ele
fantvenlige selskaber: 
bit.ly/elefantvenlige

tema:  
elefanter er ikke  
underholdning

amanda.
som en del af en udflugt blev amanda og hen-

des veninde sammen med en gruppe andre rej-
sende kørt til en elefantlejr. Her var der et infor-
mationscenter, som berettede om elefantens histo-
rie, og hvilke elefanter stedet havde reddet fra en 
dårlig skæbne. men alt var langt fra idyl. det viste 
sig, at turisterne både blev tilbudt at sidde på og 
bade elefanterne.

”Vi blev siddende i bussen, for vi ville ikke støtte 
elefantridning og havde ikke lyst til at se, hvad der 
foregik. men det kunne vi ikke undgå,” fortæller 
amanda og fortsætter:

”elefantførerne bar stokke med skarpe jern-
kroge, og vi så dem desværre blive brugt. mens 
en elefant stod og ventede på, at folk satte sig op 
på ryggen af den, skulle den af med sin afføring. 
det fik elefantføreren til at slå den med jernkrogen, 
så dens hud blev flået til blods. det var noget af 
det mest modbydelige, jeg har set.”

nu er rejseselskabet ægte elefantvenligt
efter hjemkomsten til danmark valgte amanda at 
skrive til os og berette om sin oplevelse. Vi kon-

taktede rejseselskabet og fortalte dem, at vi nu 
havde set os nødsaget til at fjerne dem fra vores  
liste over elefantvenlige selskaber. 

rejseselskabet vendte hurtigt tilbage. de tro-
ede, at den pågældende elefantlejr havde gode 
forhold for dyrene. men da vi forklarede, hvordan 
det reelt forholdt sig, valgte selskabet at droppe 
denne del af udflugten. og selskabet er nu igen 
på vores elefantvenlige liste.o

elefanter i en nationalpark i sri Lanka. amanda og hendes ven-
inde havde heldigvis også nogle rigtig gode oplevelser med 
at se elefanter som disse i naturen.

Hvis du rejser med et af selskaberne på vores ele-
fantvenlige liste og oplever noget, der ikke harmo-
nerer med god elefantvelfærd, hører vi gerne fra 
dig. så kan vi kontakte selskabet og sikre, at den 
pågældende udflugt bliver fjernet fra deres pro-
gram. Vi kontrollerer løbende selskaberne på li-
sten, men da mange selskaber jævnligt får nye 
partnere og tilbud, er beretninger fra de rejsende 
en god hjælp.

skriv til johannegabel@worldanimal
protection.dk

Vidste du?
mange ser elefantbadning 
som et dyrevenligt alterna
tiv til elefantridning – men det 
er desværre ikke så uskyldigt, 
som det ser ud.

•	Elefanter,	der	skal	i	tæt	kon-
takt med fremmede menne-
sker, gennemgår typisk en 
brutal træning for at gøre 
dem føjelige. på grund af fa-
ren for at en elefant skader  
eller dræber en turist, må ele-
fantføreren hele tiden have 
den under streng kontrol.

•	Det	er	stressende	for	elefan-
ter konstant at være i tæt kon-
takt med mange fremmede 
mennesker. 

•	Når	der	hele	tiden	kommer	
nye turister, bliver elefanterne 
typisk badet alt for ofte. så 
bliver den beskyttelse mod in-
sektbid og solens stråler, som 
de får af at støv- og mudder-
bade, vasket af.

•	Elefantbadning	udgør	en	
sundhedsrisiko for turisterne. 
mange elefanter har tuberku-
lose, som de kan smitte men-
nesker med, når de sprøjter 
vand på dem.

amanda Lund Hansen på ferien i sri Lanka.
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elefanter er vilde 
dyr, ikke tamdyr

Kalder stedet elefanter for dome-
sticerede dyr/tamdyr? så er det 
sandsynligvis ikke et rigtigt reser-
vat. det tager mange generationer 
at domesticere dyr ved bevidst at 
udvælge avlsdyr med de ønskede 
egenskaber. det har man aldrig 
gjort med elefanten. elefanter ved 
turistattraktioner kommer ofte fra  
naturen, eller er første (i sjældne  
tilfælde anden) generation født i 
fangenskab.

til at finde en elefantvenlig oplevelse på ferien

navnet siger 
desværre ikke det hele

en del elefantlejre er begyndt at 
kalde sig for ’reservater’, ’rednings-
centre’ og ’elefant-plejehjem’, på 
trods af at de ikke har elefanternes 
bedste interesse for øje. undersøg 
derfor grundigt, hvilke forhold ele-
fanterne lever under, og hvilke op-
levelser med elefanter de besø-
gende tilbydes.

fravælg steder, 
der tilbyder fysisk kontakt 

med elefanterne
tjek hjemmesiden, kig fotos igennem, 
læs anmeldelserne. Får de besø-
gende lov til at sidde på elefanterne 
eller bade med dem? så fravælg 
stedet. når turister skal i fysisk kon-
takt med elefanterne, er de store dyr 
nødt til at være under streng kontrol. 
den kontrol opnås ved at nedbryde 
dem mentalt i en ung alder. 

elefanterne skal  
leve som elefanter

i naturen bevæger elefanter sig 
hver dag over store strækninger. 
i et rigtigt reservat eller andre ele-
fantvenlige steder bruger elefan-
terne derfor det meste af dagen  
på at vandre omkring, græsse og 
socialisere med hinanden i natur-
lige omgivelser.

elefantunger bør  
ikke være trækplastre

rigtige reservater har ofte ikke ele-
fantunger, da de typisk ikke avler 
på dyrene. dog findes der i blandt 
andet Kenya elefantbørnehjem for 
forældreløse unger. Hvis der er en 
elefantunge et sted, du vil besøge, 
bør du sikre dig, at besøgende 
ikke må røre ved den – og at den 
er sammen med sin mor, hvis hun 
er i live.

elefanterne bør behandles 
med venlighed og respekt

elefanter i fangenskab er stadig 
vilde dyr og kan være farlige. en 
del turister og mahoutter (elefantfø-
rere) er blevet dræbt eller sårede 
af elefanter i fangenskab. i rigtige 
reservater ser du ofte en mahout 
sammen med en elefant, men på 
respektfuld afstand. i sjældne nøds-
tilfælde vil mahoutten måske bruge 
en stav med krog til at kontrollere 
elefanten. men han vil aldrig bruge 
krogen til at ”ledsage” den og  
dirigere den rundt.

oplysning er afgørende
rigtige reservater ønsker at oplyse 
de besøgende om artsbevarelse, 
og hvad der skal til for at skabe 
god velfærd for deres dyr. de vil 
sandsynligvis fortælle dig om ele-
fantens komplekse behov, og hvor 
svært det er at imødekomme disse 
behov i fangenskab.

Vil du vide mere?
hent vores brochure 5  
myter om elefantrideture  
og elefantshows som pdf: 
bit.ly/5myterbrochure

1
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den bedste oplevelse for 
både dig og elefanterne 
er at se dem i naturen 
i en nationalpark. det 
næstbedste er et reservat 
eller et andet sted, hvor 
elefanternes velfærd er i 
højsædet. men hvordan ved 
du, om stedet nu rent faktisk 
også er elefantvenligt?

7 tips Bemærk at der altid er en vis risiko forbundet ved at være tæt på vilde dyr som elefanter, da 
de kan reagere uforudsigeligt. det er altid på eget ansvar, når man besøger et reservat.
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de fleste er nok enige i, at 
det ville være dyrplageri at 
klippe halerne af hunde og 
katte uden bedøvelse. at de 
ville mistrives, hvis de knap 
havde plads til at bevæge 
sig. og at det ville være for
kert at spænde en tæve el
ler hunkat fast, så hun ikke 
kunne passe på sine unger.

men når det gælder vores  
produktionsdyr – for ek
sempel de tæt på 13 mio.
grise, vi har i danmark – luk
ker mange øjnene for, at de 
også er levende, sansende 
væsner, der kan føle frygt  
og smerte. 

Vi mener, at alle dyr fortje
ner et liv, der er værd at leve 
– uanset om de lever sam
men med os i vores hjem el
ler langt væk i stalde, hvor  
vi aldrig ser dem.

Vi mener

ud af buret. det er den enkle besked til europa- 
Kommis sionen fra os og over 100 europæiske 
organisationer. danmark har lagt sig i førertrøjen,  
hvad angår underskrifter.

det europæiske borgerinitiativ ’end Cage age’ 
– ud af buret – skal befri landbrugsdyr fra trem-
mer og trange bure. det kræver i første omgang 
en mio. underskrifter. 

indtil videre har over en halv mio. eu-borgere 
skrevet under – heraf over 38.000 danskere. set i 
forhold til antal indbyggere er danmark det land, 
der har bidraget med flest underskrifter. 

et unaturligt liv bag tremmer
mere end 300 mio. produktionsdyr sidder klemt 
sammen i bure i europa. det frarøver dyrene mu-
ligheden for at få selv de mest basale behov op-
fyldt, fastslår Johanne gabel, kampagneansvarlig 
i World animal protection danmark:

”grisen kan ikke grave. Hønen kan ikke flyve. 
Kaninen kan ikke hoppe. dyrene er berøvet al 

frihed; de kan ikke bevæge sig og kan ikke  
få ro. de bliver syge eller invaliderede.” 

millioner af søer lider i farebokse
på eu-plan farer (føder) 10,6 mio. søer i fare-
bokse – altså fastlåst i metalbøjler på et hårdt 
betongulv. efterfølgende ligger soen i farebøj-
lerne i cirka fire uger, mens pattegrisene dier 
gennem tremmer. 

mange søer får dybe skuldersår af at ligge 
på det hårde gulv uden at kunne vende sig og 
uden halm som underlag. det er ekstremt stres-
sende for soen, og over halvdelen af søerne  
får mavesår. 

Johanne udtrykker det helt enkelt: ”der er 
brug for handling og forandring.” o

 danskerne fører an: 
løslad landbrugs
dyrene i eu

tema: 
landBrugsdyr fortjener  
også et godt liV

skriv under
hjælp landbrugsdyrene  
i eu ud af burene:  
worldanimalprotection.
dk/udafburet

få svar på dine 
spørgsmål
Vi har samlet de vigtig
ste spørgsmål og svar 
om kampagnen:  
bit.ly/bursvar

tak
 til alle jer, der har  
skrevet under.

120 mio. 
kaniner opdrættes årligt i eu –  

de fleste er stuvet sammen i små, 
klaustrofobiske tremmebure.

8 ud af 10 
europæiske søer er fastlåst i  

stalden, når de skal føde. de kan 
ikke røre sig eller vende sig.

210 mio.
læggehøner i eu  sidder i  

mikro  skopiske bure og  
lægger æg hele livet.
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sarah ison har en passion for grise. Hun er in-
ternationalt anerkendt forsker, seniorrådgiver 
for vores globale arbejde med landbrugsdyr 
og har brugt de sidste 12 år på at studere 
grises adfærd.

Befri søerne
sarah ser et stort problem i drægtigheds-
bokse, som avlssøer mange steder i verden 
tilbringer det meste af deres liv i, og i fare-
bokse, som også bruges i den konventionelle 
produktion i danmark. 

”det er ekstremt stressende for søerne, og 
det forhindrer dem i at følge deres naturlige 
instinkter,” fastslår sarah. Hun fortæller, at når 
søer har pladsen og friheden til det, opfører 
de sig helt anderledes. 

“i naturlige omgivelser finder soen et be-
skyttet sted væk fra flokken. Hun graver en 

hulning i jorden og bygger sin rede der. un-
der fødslen ved hun præcis, hvad hun skal 
gøre, selv hvis det er første gang for hende.”

som en del af sarahs forskning har hun 
observeret alternative systemer, hvor søerne 
kan bevæge sig frit omkring. ”disse syste-
mer tager hensyn til søernes adfærd og bio-
logiske behov, og søerne er derfor meget 
mere veltilpasse. de kan bygge reder. de kan 
passe på deres pattegrise og knytte bånd til 
dem. pattegrisene vokser bedre og har mere 
plads til at lege og bevæge sig på.”

glade grise bider ikke i haler 
grise er intelligente dyr, der har behov for be-
skæftigelse for at trives. 

”grise er utroligt nysgerrige,” siger sarah. 
”de kan lide at undersøge og tygge i ting, og 
de elsker at lege. derfor gør det mig også så 

”Hvis du giver soen god plads, lader hende bygge rede og ikke spænder 
hende fast i metal bøjler, så skal hun nok passe godt på sine unger.”

gør grisene glade

johanne gabel, hellehuses haver

sarahs mål er at få svineindustrien,  
regeringer og forbrugere til at se  
verdens 1,4 mia. produktionssvin som 
det, de er: levende, sansende væsner, 
der fortjener et godt liv. 

sarah ison på besøg på en svinefarm i eu.
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johanne gabel, hellehuses haver
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…
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grisen her er fra et 
mindre, økologisk 

opdræt. den har masser 
af plads og adgang til 

det fri året rundt.
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Hver anden gang du lægger svinekød i ind købsposen, er der 
multiresistente bakterier med i købet. myndighederne griber ikke ind, 
selvom kuren er kendt: bedre dyrevelfærd i grisestalden.

multiresistente bakterier på middagsbordet

tema: 
landBrugsdyr fortjener  
også et godt liV

i dag dør 700.000 mennesker på verdens-
plan af infektioner med multiresistente bakte-
rier. i 2050 vil det tal anslået være vokset til 
10 millioner.

sidste gang Fødevarestyrelsen kiggede  
efter i de danske supermarkeders kølediske  
– i 2016 – var der mrsa i 48 % af det  
konventionelle kød. 

tidligt afvænnede grise giver 
overforbrug af antibiotika
det er overforbrug af antibiotika, særligt i den 
konventionelle svineproduktion, der skaber mul-
tiresistente bakterier som mrsa. Landbrugets 
forbrug af antibiotika er dobbelt så stort som 
den mængde, der bruges til mennesker. 

Langt det meste antibiotika gives til fravæn-
ningsgrise. i det konventionelle landbrug bli-
ver grisene taget fra soen efter kun tre, højst fire 
uger. på det tidspunkt er deres immunforsvar 
og maver ikke stærke nok til at klare sig selv. 
Fra den bliver vænnet fra, og indtil den er 12 
uger gammel, bliver en konventionel gris i gen-

nemsnit behandlet med antibiotika fem gange. 
i økologisk produktion fravænnes patte-

grise først efter syv uger – og det afspejles i 
antibiotikaforbruget. Økologiske fravænnings-
grise får nemlig 20 gange mindre antibiotika.

Vi må derfor kræve, at pattegrise får læn-
gere tid sammen med deres mødre, hvis vi skal 
stoppe de livstruende bakterier. o

kan du undgå mrsa?
i økologisk kød er risikoen for mrsa min-
dre. Fødevarestyrelsen har senest fund et 
mrsa i ca. hver tredje pakke økologisk 
svinekød mod hver anden pakke konven-
tionelt svinekød. der er kun mrsa i 6 % 
af de økologiske svinebesætninger. når 
kødet alligevel bliver inficeret, skyldes det 
sandsynligvis, at grisene kommer ind i 
samme transporter og slagterier som kon-
ventionelle grise.

Bedre velfærd til  
grise i kina
Vi samarbejder med den store 
kinesiske svineproducent dexing 
om at forbedre velfærden for 
deres grise. i slutningen af 
2018 forpligtede de sig til at 
udfase drægtighedsbokse in-
den 2020, overgå helt til løs-
drift og give grisene beskæfti-
gelsesmateriale. det vil give ca. 
20.000 avlssøer og 400.000 
pattegrise et bedre liv.

trist, at de ofte intet kan foretage sig i den in-
dustrielle produktion. så begynder de i ste-
det at opføre sig unormalt ved at bide hinan-
den i halerne.”

sarah forklarer, at halebidning ofte bliver 
fejltolket som aggression, selvom det faktisk 
er et tegn på pladsmangel, kedsomhed og 
frustration. Fordi grisene ikke har andet at be-
skæftige sig med, begynder de at lege med 
hinandens haler, og det kan ende rigtig grimt 
med alvorlige bidskader.

”man burde i stedet gøre grisenes liv mere 
interessante ved at give dem noget at un-
dersøge, rode og grave i. det giver gladere 
grise, som også er lettere at håndtere.” o grise elsker at undersøge deres omgivelser.

johanne gabel, hellehuses haver
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Kyllingerne tumler, løber, hopper og basker 
med vingerne. Hvis de finder en genstand af 
passende størrelse, opfører de sig, som havde 
de fundet en orm eller larve: de samler den 
op og løber, mens de udstøder lyde, der får 
de andre kyllinger til at jagte dem.

Legen opstår, når kyllingerne har pladsen 
til det. det fastslår forskerne i et eu-sponsore-
ret projekt.

”når vi gik gennem flokkene af industrikyllin-
ger, opstod der kortvarigt lidt plads bag os. og 
her begyndte kyllingerne at lege.” det fortæller 
ruth newberry, en af forskerne i projektet.

leg gør godt
”indtil for nylig har man mest fokuseret på, hvor-
dan man kan mindske problemer som høj dø-
delighed, benskader og sår. men ved at under-
søge kyllingernes leg kan vi vise den positive  
effekt af at give dem mere plads,” forklarer ruth.

Hvert år bliver der avlet over syv mia. slag-
tekyllinger i eu – de fleste under meget inten-

sive forhold. mere end 10.000 fugle kan leve 
stuvet sammen i en industristald. Hver kylling 
har så lidt plads, at det svarer til et a4-ark. 

Forskerne opdagede, at kyllingerne kun le-
ger, når de har pladsen til det – hvilket er sjæl-
dent i den industrielle produktion. og de påvi-
ste, at legen har en positiv effekt på kyllinger-
nes velfærd, fordi den gør dem fysisk aktive.

”Vi kunne også dokumentere, at dødelig-
heden blev nedbragt, der opstod færre ben-
skader, og færre fugle måtte kasseres efter slagt-
ning, når kyllingerne fik mere plads,” siger ruth.

kyllinger fortjener et godt liv
sarah ison, seniorrådgiver for vores globale 
arbejde for landbrugsdyr, er begejstret over 
undersøgelsen. Hun håber, at industrien tager 
den til efterretning. 

”Kyllinger er levende, sansende dyr. produk-
tionen bør indrettes, så de har et godt liv. Vi 
bør avle kyllinger, der vokser i et mere naturligt 
tempo og give dem plads nok til at trives.” o

slagtekyllinger vil gerne lege
milliarder af slagtekyllinger lever under stressende  
og trange forhold. de lider ofte af helbredsproblemer, 
fordi de er avlet til at vokse alt for hurtigt på kort tid. 
alligevel leger de instinktivt med hinanden, hvis de  
får muligheden.mere end 500.000 dyrevenner 

i 10 lande bakkede op om vo-
res underskriftsindsamling rettet 
mod KFC. den globale fastfood-
kæde er en af verdens største 
aftagere af slagtekyllinger fra 
den industrielle produktion. Her 
lever dyrene på al for lidt plads 
og uden mulighed for at udføre 
naturlig adfærd.

Vi overrakte underskrifterne 
i oktober 2018. Kort forinden 
mødtes vi med KFC’s modersel-
skab, yum! brands. de gav ud-
tryk for, at de fremover gerne vil 
samarbejde med os om bedre 
dyrevelfærd.

Hidtil har KFC afvist at ændre 
praksis på globalt plan. men tak-
ket være presset fra de mange 
underskrifter har de nu åbnet op 
for dialog. Vi skal nu sikre, at KFC 
indfører tiltag, der reelt kommer til 
at gøre en forskel.

der er ikke mange overvejel-
ser om dyrevelfærd, når fast-
food-giganterne køber ind til 
nuggets og kyllingeburgere. Vi 
har undersøgt, hvordan mcdo-
nalds, burger King, subway 
og seks andre af verdens stør-
ste fastfood-kæder forholder 
sig til dyrevelfærd, når de kø-
ber kyllingekød.

undersøgelsen tager ud-
gangspunkt i, hvad kæderne 
selv beskriver, at de gør. Hvor 
stor betydning tillægger de kyl-
lingernes velfærd, og hvilke løf-
ter er de kommet med for at 
forbedre kyllingernes velfærd? 

Kun burger King, starbucks 
og subway har vist interesse 
for at give kyllingerne bedre 
forhold – men desværre kun i 
udvalgte områder eller lande.

underskrifter 
overrakt til kfc

fastfoodgiganter 
serverer klemte 
kyllinger

denne kyllingefarm sørger for bedre velfærd for dyrene, bl.a. ved at give dem noget at beskæftige sig med.

rspca
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det blev fejret på  
vores facebookside, 
da vi kunne fortælle, 

at ungerne var reddet.

anette clausen
tragisk læsning, som heldigvis 

endte godt  Lige til at tude over 
... Hvornår stopper de med at sælge 
dansebjørne?

lise duus
i gør et kæmpe arbejde  

for klodens vilde dyr – tak for jeres 
uvurderlige indsats – jeg støtter jer.

pernille lund laursen
tak for den dejlige nyhed,  

altid godt at høre at aktionen lykke-
des.

ungerne – to hanner og tre hunner – blev 
født i februar eller marts 2018. de blev taget 
fra naturen i juli, som er den tid på året, hvor 
de lige er begyndt at komme ud af deres mors 
hule for første gang. desværre er deres mødre 
højst sandsynligt blevet skudt af krybskytterne. 

redningsaktionen
Vores pakistanske partnerorganisation, biore-
source research Centre (brC), fik et tip om, 
at nogle bjørneunger ville blive transporteret 
til et handelscentrum i punjab. nu gjaldt det 
om at rykke hurtigt ud for at redde ungerne. 

mudassar ahmed malik fra brC fortæller:
”Hvis ungerne nåede frem til den bjørne-

træner, der ville købe dem, ville de få de-
res tænder og kløer hevet ud. de metoder, 
man bruger til at træne dansebjørne med, er 
meget smertefulde. Ved at fjerne tænder og 
kløer beskytter trænerne sig mod angreb, når 
bjørneungerne forsøger at forsvare sig.” 

brC overvågede den rute, de fandt mest 
sandsynlig – en bjergrig rute, der går gen-
nem islamabad – og heldigvis viste det sig 
at være den rigtige. med hjælp fra de pa-
kistanske myndigheder lykkedes det brC at 

en enkelt ”dans” kan  
vare 1040 minutter

Bjørneunger reddet 
fra horribel skæbne
i august ankom fem bjørneunger på kun 5-6 
måneder til bjørnereservatet, vi finansierer i 
pakistan. de var blevet fanget af krybskytter,  
der ville sælge dem som dansebjørne – men  
det lykkedes at redde dem.

99 bjørne i pakistan bliver stadig brugt 
som dansebjørne eller til at tigge

1 år
det tager et års brutal træning,  
før en bjørneunge er færdig

udlært dansebjørn

1040 min.

812 timer
en dansebjørn optræder 
ofte 812 timer om dagen
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rekonstruktion

til minde  
om chowti
i fem år måtte den blinde bjørn  
Chowti forsvare sig mod angrib-
ende hunde. men hendes historie 
endte lykkeligt, da vi reddede 
hende. nu er hun sovet ind, og 
vi mindes Chowti, der fik et godt 
liv mod alle odds.

Bjørnen chowti er kun to år, da 
hun første gang bliver tvunget til 
at kæmpe for sit liv i bjørnehunde
kampe i pakistan. chowti har mistet 
synet på begge øjne, så hun kæm
per sine kampe i blinde.

da vi redder chowti i november 
2010, er hun svag og underernæret. 
hele hendes krop er dækket af bid
sår. dyrlægerne i reservatet behand
ler sårene og fjerner hendes snæ
rende lænker.

fordi chowti er blind, er hun nødt 
til at blive lang tid i karantæneom
rådet. men med hjælp fra tre andre 
reddede bjørne lærer hun at klare 
sig, og i december 2011 bliver hun 
lukket ud i det store reservatområde.

i starten er det svært for chowti at 
begå sig sammen med de andre 
bjørne. derfor bliver hun flyttet til  
et særligt, beskyttet område for han
dicappede bjørne. her falder hun  
til og blomstrer for alvor op. 

chowti elsker en god lur i skyggen, 
at lege med sin bedste ven lala og at 
soppe i vandhullerne på varme dage. 
hun nyder hver eneste dag, indtil hun 
i september 2018 bliver syg og dør 
trods dyrlægernes indsats.

Brc

de ansatte i reservatet vil plante et træ til minde om  
Chowti. Hun har for altid sat poteaftryk i deres hjerter.

Brc

når ungerne bliver stærke nok, kan de nyde friheden i et større 
område af det fredelige reservat.

konfiskere bjørnene, inden de nåede frem til deres  
destination. de små unger lå i hver deres lukkede  
sæk stablet oven på hinanden inden i kasser til mad-
lavningsolie. 

”to af bjørneungerne lå mast sammen i bunden  
af en kasse. de havde meget svært ved at trække vej-
ret og var tæt på at blive kvalt. Vi skyndte os at sprøjte 
koldt vand på dem og gav dem saft fra sukkerrør. Jeg 
er overbevist om, at de var døde, hvis vi ikke var an-
kommet netop da,” fortæller mudassar. 

Hvis bjørneungerne var nået frem til handelscen-
trummet, kunne de sælges for beløb svarende til tæt 
på 20.000 kr. stykket. 

det går fremad med ungerne
de fem bjørneunger var ved dårligt helbred, da de 
ankom til reservatet, som drives af brC og finansieres 
af os. men nu har de heldigvis fået det bedre. de bli-
ver fordret med en sund kost bestående af linser, korn 
og mælk, så de kan vokse sig større og stærkere. de 
ansatte bager også en særlig type brød til ungerne, 
som de lader til at kunne lide.

”de bliver stærkere dag for dag, og sorgen i deres 
øjne er forsvundet,” siger mudassar. ”når jeg kigger 
ind i deres øjne nu, ser jeg liv. Jeg ser glæde. de er 
ikke længere bange.” 

ungerne befinder sig stadig i karantæneområdet. 
Her skal de blive, indtil de er klar til at komme ud i et 
større område af reservatet – og det kan tage noget 
tid. i mellemtiden får ungerne al den pleje og omsorg, 
de har brug for. o
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omkring en sjettedel af alle danskere vil gerne 
efterlade noget til velgørende formål. det viser 
en landsdækkende undersøgelse fra analyse 
danmark. men størstedelen af danskerne skri-
ver ikke testamente og kan dermed ikke selv 
bestemme, hvad der sker med deres arv. 

”det føles rigtigt for mig”
”det gør mig glad at tænke på, at nogen 
får glæde af min arv, når jeg ikke selv er her 
længere,” siger Jette damgaard på 55 år. i 
hendes testamente betænker hun tre velgø-
rende organisationer – herunder World ani-
mal protection danmark.

”det er rart at vide, at pengene går nogle 
gode steder hen, hvor de kan gøre en for-
skel. Jeg har altid godt kunnet lide dyr, og 
man hører så mange grimme historier om dy-
remishandling. der er brug for nogen, der 
støtter dyrene. det føles rigtigt for mig, at en 
del af min arv går til dem.”

nemt at oprette
da Jette skulle skrive testamente, gik hun ind på 
detgodetestamente.dk. Her læste hun, at man 

kan få 5.000 kr. i 
tilskud til oprettel-
sen, når man be-
tænker en velgø-
rende organisa-
tion. Hun kontak-
tede en advokat i 
sit nærområde, og 
han hjalp hende 
med at lave testa-
mentet.

”det var virkelig 
nemt. sammenlagt 
tog det mig ikke 
mere end tre-fire  

timer at oprette testamentet, og det var inklusiv 
transport til advokaten for at underskrive. og 
det kostede mig ikke noget.”

Jette har spurgt folk i sin omgangskreds, 
men ingen andre har taget stilling til deres arv.

”Jeg tror, at mange egentlig gerne vil, men 
så får de det ikke lige gjort. For mig handler 
det om at tage en beslutning og sige: ’Hvad 
er vigtigt for mig?’ Jeg er simpelthen så glad 
for, at jeg har gjort det,” slutter hun. o

Bestil: 
vores arvefolder på  
worldanimalprotection.dk/arv

Hvis man vil betænke en god 
sag, men ikke ønsker, at det går 
ud over beløbet til familien, kan 
man bruge 30 %-løsningen. man 
lader en velgørende organisation 
arve 30 % af boet på betingelse 
af, at organisationen betaler bo- 
og tillægsboafgifter for de øvrige 
arvinger. Velgørende organisati-
oner betaler ikke selv afgift for at 
modtage arv. ens familie vil mod-
tage 70 % af boet helt uden af-
gifter, og det betyder i nogle til-
fælde, at deres arv rent faktisk bli-
ver lidt større. o

støt et godt formål uden at 
formindske arven til familien

få hjælp til testamentet
Vi er gået sammen med 32  
andre velgørende organisatio-
ner om initiativet det gode  
testamente. Her er der hjælp  
at finde, hvis man vil vide mere,  
og man kan få gratis rådgivning 
af en advokat.

læs mere på  
detgodetestamente.dk

eksempel 1
du indsætter din niece til at arve alt efter dig.
din formue er 1 mio. kr.
af dette beløb skal din niece betale 329.278 kr. i afgift (2019-tal).
din niece får derfor udbetalt 670.722 kr.

eksempel 2
du indsætter din niece til at arve 70 % og en velgørende  
organisation til at arve 30 % med bestemmelse om, at  
organisationen skal betale bo- og tillægsboafgifter.
din niece får udbetalt 700.000 kr.
organisationen arver 300.000 kr. men skal betale  
afgifter for din niece på 220.528 kr. (2019-tal)
organisationen får udbetalt 79.472 kr. 

jette giver noget godt videre
17 % af danskerne er parate til at testamentere til velgørenhed. 
en af dem, der har gjort alvor af det, er Jette damgaard.  
Hun lader en del af sin arv hjælpe dyr i nød.

det er vigtigt for Jette, at 
hendes arv kommer til at 
gøre en forskel.

For mig handler  
det om at tage 
en beslutning og 
sige: ’Hvad er 
vigtigt for mig?’
Jette damgaard
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både huse og marker blev ødelagt af 
mudderbølgen, og mange dyr og men-
nesker mistede livet. de overlevende  
dyr var skræmte, sårede og sultne.  
Vores katastrofeteam rykkede hurtigt  
ud og samarbejdede med de lokale 
myndigheder om at hjælpe dyrene.

sådan reddede vi dyrene
det lykkedes nogle familier at tage  
deres kæledyr med sig, da de flyg-
tede, men mange andre var tvunget  
til at efterlade deres dyr. 

blandt de dyr, vi reddede fra det  
giftige mudder, var katte, hunde, høns, 
køer og heste. mange var meget bange 
og havde akut brug for at få behand-
let deres sår og skader. en del af dyrene 
var helt opsvulmede, sandsynligvis fordi 
de har indtaget mudder og slam.

Vores dyrlæger behandlede de ska-
dede dyr og gav dem mad og vand. 

desuden uddelte de nødhjælpspak-
ker med bandager, antibiotika, medi-
cin m.m. 

Vi hjælper nu med at drive et red-
ningscenter for den evakuerede lokal-
befolkning og deres dyr. o

byer og landsbyer i Kerala blev dækket af rasende 
vandmasser, der ikke blot bragte murbrokker, bjælker 
og træer med sig – men også sygdomme. tusindvis 
af dyr sultede, fordi deres foder og græsgange var 
ødelagte.

sammen med indisk røde Kors gav vi foder og  
mineraltilskud til tæt på 35.000 køer, bøfler, geder, 
grise og høns. den hurtige indsats reddede dyrenes  
liv – og dermed hjalp vi også ejerne, som er afhæng-
ige af deres dyr for selv at overleve.

rathammas køer
64-årige rathamma gopi bor i Kerala sammen med 
sin mand og to sønner. deres primære indtjeningskilde 
er deres kvæg. rathamma holder meget af sine tre 
køer og tjener penge på at sælge deres mælk. 

”de er som familie for os, og vi behandler dem som 
vores børn. de penge, vi får fra deres mælk, er vores 
livline.”

rathamma og hendes familie var ikke hjemme, da 
oversvømmelserne kom. Heldigvis lykkedes det nabo-
erne at redde to af køerne og bringe dem i sikkerhed.

”men vores ældste ko, Kochu mol, døde i vand-
masserne. det er et hårdt slag for vores økonomi,”  
siger rathamma. ”i starten var jeg også meget be-
kymret for, at de to overlevende køer skulle sulte.”

Vi gav rathamma og hendes familie det foder,  
som de så hårdt havde brug for til deres køer. det 
reddede køernes liv og sikrede, at familien stadig  
har en indkomst. o

dyrene var fanget  
i giftigt mudder
en flodbølge af giftigt mudder over svøm-
mede området, da en dæmning i den 
brasilianske delstat minas gerais brød 
sammen den 25. januar 2019. det havde 
katastrofale følger for tusindvis af dyr.

world animal protection/ minas gerais university

akut hjælp til 
tusindvis af dyr
i august 2018 ramte de  
vold somste oversvømmelser 
siden 1924 delstaten Kerala  
i indien. tusinder af dyr var  
i fare for at sulte ihjel.

rathamma sammen med en af sine overlevende køer.

schæferen her kunne ikke gå, da han blev  
reddet ud af mudderet.

nu har schæferen det bedre og er blevet genforenet med sin familie, der desperat ledte efter ham.

world animal protection/ minas gerais university
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For nylig gennemførte vi en læserunder-
søgelse blandt alle, der modtager vo-
res magasin. mange af jer tog jer tid 
til at besvare den, og det har givet os 
en masse nyttig viden. en stor tak til jer 
– i hjælper os med at gøre magasinet 
endnu bedre.

undersøgelsen viste, at langt de fle-
ste er meget tilfredse med vores maga-
sin – og det er vi rigtig glade for. der 
kom dog også enkelte kritikpunkter frem, 
og dem vil vi naturligvis gøre vores bed-
ste for at tage til os.

du er naturligvis altid velkommen til at 
kontakte os på info@worldanimalpro
tection.dk, hvis du har ris, ros eller for-
slag til magasinet.

Vi afslørede i februar 2019, 
at et stort antal udryddelsestru-
ede gråpapegøjer er blevet 
smuglet med turkish airlines 
de seneste år. Vi har tidligere 
gjort turkish airlines opmærk-
som på problemet – uden at 
få svar. men efter at vi ind-
samlede omkring 80.000 un-
derskrifter fra dyrevenner, rea-
gerede flyselskabet.

turkish airlines sagde ja til 
at mødes med os og udsendte 
samtidig et globalt forbud mod 
at transportere gråpapegøjer 
på deres fly. Vi beder nu tur-
kish airlines om at ændre de-
res procedurer ved lastning af 
flyene. ellers kan de ikke hånd-
hæve forbuddet mod at fragte 
de truede fugle.

en stor tak til alle jer, der 
har skrevet under.

til deltagerne i 
læserundersøgelsen

følg os på 
facebook og 
instagram
Vil du være den første til at få 
spændende nyheder om vo-
res arbejde for dyrene? Vil du 
se flotte dyrebilleder og læse 
gode historier om de dyr, du 
er med til at hjælpe? så følg 
os på de sociale medier, hvor 
du løbende kan følge med i 
vores indsatser.

på facebook kan  
du følge os på  

facebook.com/worldanimal
protectiondanmark

på instagram finder  
du os under navnet:  

@worldanimalprotectiondk 
– eller gå ind på instagram.
com/worldanimalprotec
tion.dk 

turkish airlines 
lyttede – takket 
være underskrifter

tak
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køb dit gavebevis på gavebevis. 
worldanimalprotection.dk

Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr til at få 
et bedre liv – og vi kan kun gøre det takket 
være dig, der støtter os. sidste år lykkedes 
det os blandt andet at: 

overbevise  politikerne om at for-
byde elefanter i danske cirkus med 
hjælp fra over 50.000 underskrifter 
fra danskerne

vaccinere 83.000 hunde mod ra-
bies i Kenya og sierra Leone, så  
de ikke bliver brutalt masseaflivet

nå op på over 20 provinser i Viet-
nam, hvor der ikke længere lever 
bjørne i fangenskab, som risikerer  
at få tappet deres galde

overbevise en række af verdens 
største svineproducenter om at ud-
fase bokse til drægtige søer og i 
stedet lade dem gå i løsdrift

hjælpe over 450.000 dyr, der blev 
ramt af cykloner, oversvømmelser 
og andre naturkatastrofer.

står du og mangler en gave til mors 
dag, Fars dag, til fødselsdagen el-
ler jubilæet?

nu kan du gøre noget godt for dy-
rene, samtidig med at du glæder en, 
du holder af. Vi har gavebeviser til for-
skellige lejligheder, og du kan vælge 
mellem flere smukke dyremotiver og  
tilføje din egen, personlige hilsen. du 
kan enten selv printe gavebeviset eller 
få det tilsendt med posten.

bjørnene Christi og Lydia levede i mere end 
20 år under kummerlige forhold bag en re-
staurant i rumænien. nu har de i stedet fået 
et godt bjørneliv i et af de reservater, vi støt-
ter. Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr som 
Christi og Lydia. Vi stopper dyremishandling 
og skaber bedre forhold for vilde dyr, land-
brugsdyr, hunde og dyr, der rammes af na-
turkatastrofer.  

du kan beskytte dyrene i mange år frem
Vi er meget taknemmelige, når nogen be-
tænker vores arbejde for dyrene i deres te-
stamente. enhver arv, uanset størrelsen, gør 
en forskel.

Vidste du, at vi er fritaget for at betale  
arveafgift, så hele beløbet går til vores ar-
bejde for at hjælpe dyrene? og at du kan 
betænke os i dit testamente, uden at arven 
til dine øvrige arvinger ændres?

istock. by getty images

sig det med et gavebevistak

amp

sådan hjalp vi 
dyrene i 2018

læs om flere af de gode resultater  
på bit.ly/succeser

se vores video med dyr, du var med 
til at hjælpe i 2018: bit.ly/2018dyr

din arv – dyrenes fremtid

Bestil vores nye arvefolder
i arvefolderen kan du læse om,  
hvordan du laver et testamente. bestil 
folderen på worldanimalprotection.
dk/arv, ved at kontakte os på arv@
worldanimalprotection.dk eller ved  
at ringe til 3393 7212.



tid og sted
generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel  
Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V  
med start kl. 17.00.

dagsorden
1. Valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed  

i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (bestyrelsen indstiller anne skare  

som nyt bestyrelsesmedlem)
5. Valg af revisor (Kreston Cm er på valg)

6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2020
7. eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest  
mandag den 6. maj 2019 på info@worldanimal
protection.dk eller telefon 3393 7212.

med venlig hilsen
Bestyrelsen – world animal protection danmark
amagertorv 29, 2.sal – 1160 københavn k
info@worldanimalprotection.dk 

Vi afholder generalforsamling onsdag den 15. maj 
2019 i København. Vi opfordrer alle medlemmer og 
bidragsydere til at møde op.

generalforsamling 2019


