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Der er plads til
forbedring
Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

I løbet af mine 30 år i World Animal
Protection har jeg set store fremskridt, når
det gælder folks opfattelse af dyr. Rigtig
mange anerkender i dag dét, som videnskaben længe har vidst: Nemlig at dyr kan
mærke følelser som frygt, stress og glæde.
Men når det gælder grise og andre
landbrugsdyr, er der de fleste steder lang
vej endnu. Over hele verden lever de i
stor udstrækning ikke det naturlige liv, de
fortjener. Man kan vel uden overdrivelse
sige, at landbrugsdyr ofte behandles som
maskiner og ikke som de levende, sansende væsner, de er.
Det kan vi gøre bedre. Og det er der heldigvis også nogen, der gør. Inde i bladet
kan du læse om et besøg på en økologisk
svinefarm, hvor grisene har det fantastisk.

World Animal Protection
Danmark
Amagertorv 29, 2.
1160 København K
Telefon 33 93 72 12
info@worldanimalprotection.dk
www.worldanimalprotection.dk
Reg.- og kontonummer:
1551 6441262
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Nemlig.com udfaser turbokyllinger
Danmarks største onlinesupermarked,
Nemlig.com, har valgt at udfase alle turbo
kyllinger – dvs. kyllinger, der er avlet til at
vokse unaturligt hurtigt med helbredsproblemer til følge – fra deres sortiment. Fra
udgangen af 2023 vil det ikke længere
være muligt at købe ferske turbokyllinger
hos Nemlig.com, og inden 2026 er det
også slut med frosne og forarbejdede produkter med turbokylling. Det vil årligt gøre
en forskel for mere end 1 mio. kyllinger.

Sådan burde alle grise have det. Men det
kræver, at vi giver dem masser af plads
og ikke stuver dem sammen i storproducerende industristalde. Og for at det skal
ske, kræver det, at vi forbrugere spiser lidt
mindre kød – og kun vælger kød fra dyr,
der har haft det godt, mens de var her.
Jeg håber, at vi en dag når dertil, hvor alle
grise grynter af glæde. Og med din støtte
hjælper du os videre på vejen.
Det skal du have en stor tak for.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

Delfin angriber sin træner
En delfin i Miami Seaquarium gik i foråret til
angreb på sin træner under et Flipper-show.
Træneren blev lettere såret, men over
levede. Episoden er langt fra e nestående.

Der findes en række andre eksempler på,
at havpattedyr i fangenskab har angrebet
deres trænere. Det understreger, hvor
uacceptabelt det er at holde delfiner og
andre hvaler indespærret under unaturlige
forhold, da det gør dyrene stressede og
frustrerede.
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Syv bjørne reddet fra galdefabrik
I juli var vi med til at sikre, at syv bjørne blev
reddet fra en bjørnegaldefabrik i et landdistrikt i Hanoi, Vietnam. Det skete i kølvandet
på en stor indsats i maj, hvor Hanois politi
i samarbejde med os og v ores lokale partnerorganisation arresterede en bjørneejer, der
var i besiddelse af 350 flasker bjørnegalde.
Dyremishandling på sociale medier
Social Media Animal Cruelty Coalition, som
vi er en del af, har undersøgt videoer fra
TikTok, YouTube og andre sociale medier.
I videoerne bliver dyr drillet for at få en reaktion. F.eks. iklædes aber spændetrøjer, hunde
får sprøjtet citronsaft i øjnene eller får en abeunge bundet til benet, eller mennesker tager
skræmmende masker på for at forskrække
dyrene. Vi opfordrer sociale medier til at slå
hårdt ned på dyremishandling, også selvom
man ikke ser blod eller fysisk lidelse.
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Bjørnene vansmægtede i små, mørke bure
og fik i det skjulte tappet deres galde, men
nu har de fået et nyt liv i et reservat drevet af
Animals Asia Foundation.

Tyrefægtning er ikke kulturarv
I sommer afgjorde Mexicos højesteret, at
hverken tyrefægtning eller hanekampe er
kulturarv. Det har bl.a. den konsekvens, at
man i Mexico ikke længere kan få offentlig
støtte til tyrefægtning, og det vil gøre det
sværere at få kampene til at løbe rundt.
Dertil er der sat en stopper for tyrefægtning
i Mexico City på ubestemt tid, mens retten
afgør, om tyrefægtning helt skal forbydes i
millionbyen.
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TEMA: LIVSNØDVENDIG HJÆLP TIL ELEFANTERNE
Elefantridning

Delfinshows

Ekstraordinær støtte har
reddet elefanterne

Desmerkattefabrikker

Optrædende aber

Vandreture med løver

Tigerselfies

Bjørneparker

Slangetæmmere

Vores støtter har hjulpet
os med at sikre, at de
elefantvenlige fristeder i Asien
har overlevet coronakrisen.

Por Tip
og Mae Dee
i Elephant Peace
Havskildpadder i
Krokodillefarme
Project, Thailand, som
fangenskab
vi hjælper med at give
deres elefanter bedre
forhold i kølvandet
på coronakrisen.

Da coronapandemien lukkede verden, så det
sort ud for de elefantvenlige lejre og reservater i Thailand, Laos, Cambodja og Nepal.
Uden besøgende, ingen indtægter. Sammen
med vores støtter trådte vi til med hjælp, så elefanterne kunne komme igennem den hårde tid.
Turisterne er så småt begyndt at vende til
bage, men endnu ikke i stort antal. Derfor
giver vi for tredje år i træk ekstra støtte til
foder og vitamintilskud til elefanterne, medicin
og dyrlægeudgifter, løn til de ansatte og
basale driftsomkostninger.

08/05/18 15.11

Det er afgørende, at de elefantvenlige fristed
er overlever. Ikke blot for elefanternes skyld,
men også fordi disse steder tilbyder turisterne
et dyrevenligt alternativ til elefantridning og
-shows. Stederne tjener også som inspiration,
der kan få traditionelle elefantlejre til at lægge
kursen om, når de ser, at turister gerne betaler
for at opleve elefanter leve et langt mere frit
liv i naturlige omgivelser.

ER ELEFANTER
I FANGENSKAB
DOMESTICEREDE
ELLER VILDE DYR?
Fordi elefanter har været brugt
som arbejdsdyr i Thailand i
flere tusinde år, tror mange,
at de er domesticerede og
derfor trives fint i fangenskab.
Det er dog ikke tilfældet.
4

DOMESTICEREDE DYR:
En art er først domesticeret efter
mange generationers selektiv avl,
hvor man udvælger avlsdyr efter særligt
ønskede træk. Det giver genetiske
ændringer i dyrenes udseende og
adfærd.

Eksempler på domesticerede dyr er
heste, køer og hunde. Disse dyr
har stadig en række naturlige behov,
der skal tilgodeses, men de har
tilpasset sig livet sammen med
mennesker.

Elefantfristederne siger tak
Der er stadig brug for hjælp – men der er også forsigtig
optimisme at spore i disse udvalgte takkehilsner til vores støtter.
ChangChill, Thailand
"Elefanternes liv er helt det samme som før
COVID-19. De nyder deres daglige rutine,
hvor de får lov til bare at være elefanter.
I år er der begyndt at komme nogle turister
igen, men langt fra nok til, at vi kan tjene
det, vi skal."
"Vores elefanter er meget heldige, for støtten fra World Animal Protection har holdt
os oven vande. Det er den eneste grund
til, at vi har kunnet beholde vores elefanter
og fortsat kan give dem det liv, de fortjener.
Vi er dybt taknemmelige for, at I har givet
os den mulighed."
Srithon Tanaseth
CHANGCHILL

Elephant Valley Project, Cambodja
"2022 begyndte en lille smule bedre for
os her i Elephant Valley Project med et par
besøgende om ugen. Men vi er stadig i
ren overlevelsestilstand, hvor der kun er råd
til at betale for det allermest nødvendige.”
”Jeg kan helt ærligt sige, at hvis det ikke
havde været for støtten fra World Animal
Protection, ville vi ikke have klaret den. Det
er forfærdeligt at tænke på, hvad der så
ville være sket med elefanterne. De ved
heldigvis ikke, at der er noget galt, de lever
deres sædvanlige liv i skoven.”
Jemma Bullock
ELEPHANT VALLEY PROJECT

Tiger Tops, Nepal
"Vi har haft åbent for besøgende siden slutningen af oktober 2021. Antallet af turister
er stadig meget lavere end før pandemien,
men vi håber, at der snart begynder at
komme flere. Vi kæmper stadig økonomisk,
så på trods af lidt flere indtægter er det
stadig svært for os at dække alle udgifter."

Foto: BLES

Det spreder altid glæde
og godt humør på vores
-side, når vi deler
nyt om de elefanter, vores
støtter er med til at hjælpe.

"I har helt enkelt hjulpet os med at overleve.
Uden jeres støtte havde vi næppe kunnet
fodre vores elefanter ordentligt eller betale
løn til vores ansatte."
Jack Edwards
TIGER TOPS

Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES),
Thailand
”Vores bygninger er ved at falde fra hinanden,
men vores dyr har det godt og får stadig den
bedst mulige pleje. I starten af året gjorde
ekstremt vejr det ekstra svært for os at få fat i
og betale for foder til elefanterne. Skoven var
helt tørret ud, og de lokale landmænd, som
vi normalt køber foder fra, kunne ikke dyrke
afgrøder. Så vi var nødt til at bruge mange
penge på at rejse langt for at købe mad til
vores dyr.”
”Støtten fra World Animal Protection har holdt
BLES i live – helt seriøst. Vi kunne på ingen
måde være kommet igennem de seneste to år
uden jer. Jeg ville have været nødt til at finde
nye hjem til elefanterne og lukke reservatet.
En meget skræmmende tanke.”
Katherine Connor
BOON LOTT’S ELEPHANT SANCTUARY (BLES)

Heidi Bülow
Dejligt at læse at nogle af de penge
vi bidrager med er blevet brugt til at
redde elefanterne
Inge Fogh

Find en elefantvenlig
ferieoplevelse
THAILAND: Boon Lott's Elephant
Sanctuary (Sukhothai) • Burm and
Emily's Elephant Sanctuary (Chiang
Mai) • ChangChill (Chiang Mai)
• Elephant Nature Park (Chiang
Mai) • Following Giants (Ko Lanta)
• Kindred Spirit Elephant Sanctuary
(Chiang Mai) • Mahouts Elephant
Foundation (Tak) • Phuket Elephant
Sanctuary (Phuket) • Somboon
Legacy Foundation (Kanchanaburi)
CAMBODJA: Elephant Valley Project

VILDE DYR I FANGENSKAB:
Vilde dyr avlet i fangenskab er
grundlæggende identiske med deres
artsfæller i naturen. De har samme
komplekse sociale, fysiske og
adfærdsmæssige behov, som er
tilpasset artens levesteder i det fri.

Elefanter i fangenskab er stadig
vilde dyr, for man har aldrig
avlet på mere end to eller tre
generationer. I stedet har man
løbende indfanget nye elefanter
fra naturen.

LAOS: Mandalao Elephant
Conservation
NEPAL: Tiger Tops Tharu Lodge
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Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

tio n, Th ai la nd
Ma ho ut s Eleph an t Fo un da

Mur Lah
08/05/18 15.11

Mur Lah bor sammen med sin mor
Mokijue og storesøster Mokimae i
Mahouts Elephant Foundation, hvor
elefanterne frit kan gå rundt i skoven.
Hun er lige fyldt to år, og hvis hun
havde levet i en traditionel elefantlejr,
ville hun snart blive taget fra sin mor og
trænet med brutale metoder. Nu udforsker den eventyrlystne elefantunge
i stedet omgivelserne med sin mor og

Cha ngC hil l, Tha ila nd

Mae Gohgae

Mae Gohgae blev født midt i 1970’erne og har
ikke haft det letteste liv. I årevis trak hun tømmer
ud af skovene i Thailand og Myanmar, og senere
blev hun brugt til elefantridning. Før hun fik sin
datter Mayura, fødte hun en anden unge, som
døde efter få timer.
Nu lever Mae Gohgae og Mayura sammen i
den naturskønne elefantlejr ChangChill, som vi
har hjulpet med at blive elefantvenlig. ’Mae’ betyder ’mor’ på thai, og den rolle tager Mae Gohgae alvorligt. Hun er meget beskyttende over for
Mayura og lader hende aldrig ude af syne. Mor
og datter ”taler” konstant sammen med lyde, som
runger højt gennem hele dalen.

6

forsøger at lokke storesøster Mokimae
til at lege.
Mur Lah er blevet dygtig til at bruge sin
snabel, og hendes mor og søster lærer
hende at plukke lækre blade, fjerne
jord fra velsmagende rødder, kaste støv
og mudder på ryggen for at beskytte
huden og bruge snablen til at suge
vand op og putte det i munden.

Ele pha nt Val ley P roj ect , Camb odj a

Pearl
Pearl flyttede ind i elefantparadiset
Elephant Valley Project i 2014. Før da
var hun arbejdselefant i skovhugstindustrien, og hele hendes bagdel er dækket af
ar fra de mange hårde slag, hun modtog
dengang. Heldigvis fandt Pearl sig hurtigt
til rette i sin nye, trygge tilværelse. Hun
blev med det samme gode venner med
et par andre hunelefanter og begyndte at
kopiere deres adfærd. Hun har knyttet sig
særlig tæt til den ældre hunelefant Ning
Wan, som er blevet en slags adoptivmor
for hende.
For nylig blev Pearl selv mor til ungen
Diamond, efter at hun tilbage i 2020 stak
af på en lille kærlighedsferie med en vild
elefanttyr.

Bu rm and Emily 's Eleph ant Sanct uary
(BEES ), Thail and

Thong Dee
Thong Dee er omkring 70 år gammel og
den ældste elefant i reservatet BEES. Da
det blev koldere i vejret, begyndte hun
et døje lidt med smerter og stivhed på
grund af en gammel knogleskade. Hun
havde svært ved at rejse sig og holde sig
på benene. De ansatte tændte bål om
natten for at holde hende varm, og hun
fik urteomslag, ekstra kosttilskud, vitaminer
og antiinflammatorisk, smertestillende
medicin. Heldigvis er hun nu kommet sig
og kan igen nyde sit tiltrængte otium efter
et langt og hårdt liv.

TAK TIL ALLE JER, DER HAR STØTTET.
WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | OK TO B ER 2022
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TEMA: ET MERE DYREVENLIGT LANDBRUG

Vi mener
Langt de fleste af Danmarks 1 mio. avlssøer
bliver behandlet som avlsmaskiner, der skal spytte
flest mulige grise ud på
kortest mulig tid. De bliver
presset til det yderste, og
deres korte liv er stressende og uværdigt.
Kan vi være det bekendt
i et moderne, oplyst
samfund? Det mener vi
naturligvis IKKE!
Det er på tide at kræve
en ny retning i landbrug
et. Den industrielle
produktion, hvor dyr
behandles som produktionsenheder, bør omlægges til et landbrug, hvor
dyr i langt højere grad
har frihed og plads til at
udfolde deres naturlige
instinkter.

Frie grise grynter
gladest
Den dag, vi er på besøg hos Vinfeldt Øko på Midtsjælland,
skinner solen, himlen er blå, der er 24 grader i skyggen... og de
35 søer med deres pattegrise og halvstore grise har en fest.
Hvis man spørger Josefine Adler Vinfeldt, hvad
den største forskel er på livet for en industrigris
i stald og en fritgående økogris, falder svaret
ret hurtigt:
“Vores dyr har mulighed for at vælge. De kan
tage aktive valg i deres liv: Har jeg lyst til at
bygge en rede for mine smågrise? Synes
jeg, at halmen i min hytte er fin nok? Har jeg
lyst til at være udenfor eller indenfor? Grisene
kan følge deres naturlige instinkter, det er det
vigtigste for os.”

Et svinegodt liv
På marken dasker dyrene rundt i sommervarmen. Nogle slås for sjov – andre for alvor,
mens andre igen hygger sig i deres hytter.

Nogle af søerne køler ned i deres hjemmelavede mudderpøle, som de har brugt timer,
dage og uger på at grave ud med trynen,
der både fungerer som skovl og som følsomt
sanseorgan.
De tre uger gamle pattegrise er optaget
af at få så meget mælk som muligt, hvis de
ikke er i gang med at udforske omgivelserne. Ligesom deres større søskende tonser
de nysgerrigt rundt og tryner alt, hvad der
er i vejen. Fra halm, græs, tidsler og andet
dejligt ukrudt til drikketrugene og ikke mindst
de andre i flokken, der lige skal have et øf
eller et grynt med på vejen.

.
Omkring

95 %

af de danske søer
tilbringer en stor del af
deres liv fastlåst
mellem metaltremmer og
kommer aldrig
ud af stalden.

Foto: Christian Andersen

”Den vilde natur er barsk, ubarmhjertig og samtidig sindssygt smuk. Her
er dyrene så tæt på deres instinkter
og naturen, som de kan komme, og
der er andre farer, end hvis de stod
i en stald. Til gengæld kan grisene
dyrke deres naturlige adfærd og
deres instinkter.”
Josefine Adler Vinfeldt

8

Grisene på Vinfeldt Øko går ude
hele året. Deres hytter består af to
lag stål med isolering. Halm, stål
og isolering sørger for, at det hverken bliver for koldt eller for varmt
for grisene, når årstiderne skifter.

Foto: Christian Andersen

Både sjovt og udfordrende
“Grise er voldsomme dyr – på den fede
måde. Alt skal splittes ad. Også jord”.
Josefine peger på en halv meter dyb
mudderpøl med en omkreds på et par
meter og fortæller, at grise udtrykker sig på
mange måder.
“En af de ting, jeg godt kan lide ved dem,
er, at de er så kvikke. Det kan være ret
irriterende, at det altid foregår på deres
præmisser, men det er også det, der både
er sjovt og udfordrende,” siger Josefine
med et stort smil, mens hendes grise i
’teenage-afdelingen’ øffer og grynter til
hinanden.

Fra fastbunde til frie søer
Josefine har i alt 27 hektar på Vinfeldt Øko,
som hun driver sammen med sin mor Randi,
der startede det økologiske grisehold for
mere end 15 år siden efter først at have
haft et konventionelt og senere et økologisk
landbrug med sin eksmand.
“Jeg kunne ikke holde ud, at et dyr skulle
stå på de samme fire kvadratmeter og
kun kunne rejse sig op og lægge sig
ned. Når søerne var drægtige, stod de
med bindsler ligesom køerne i stalden.
De bevægede sig aldrig. Det er jo ikke
noget liv, så det lavede vi om,” siger Randi.

“Når folk ser vores grise, og
siger, at sådan burde alle dyr
have det, så siger jeg altid til
dem, at det skal de huske på,
når de står foran køledisken i
supermarkedet.”
Randi Vinfeldt

Foto: Christian Andersen

I alt producerer de to kvinder 650
grise om året, der sælges til kunder,
som går op i, at grisene har haft et
godt liv med den bedste dyrevelfærd,
inden de bliver til flæskesteg, pølser og
frikadeller.

Valget om at spise kød forpligter
Josefine har nok at se til, hvis hun også
skal have tid med sønnen Adam på tre
og passe sin stilling som økologisk konsulent. Hun siger: “Det skal ikke tage
for meget tid at passe dyrene, så hvis
jeg sørger for, at soen har det godt, så
har hun overskud til at sørge for, at hendes små har det godt… sådan cirka”.

Det er dog en grov forsimpling, når man
tænker på det arbejde, der skal til for at få
grisene fra jord til bord: Fra at hjælpe soen
med at fare og passe på de nyfødte over
den daglige drift med foder, vand, hegn,
naturpleje samt reparationer og vedligeholdelse.
“Det er ikke økonomien, der driver det,”
konstaterer Josephine tørt. “Men alle virksomheder har et ansvar for at gøre det, der
er bedst for samfundet – og over for vores
eget etiske kompas. Vi har taget et valg
om, at vi er kødspisere, og så bliver vi nødt
til at være med til at producere noget kød,
der har levet et ordentligt liv."
WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | OK TO B ER 2022
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Foto: Christian Andersen
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TEMA: ET MERE DYREVENLIGT LANDBRUG

Livet som fødemaskine
Desværre lever ikke alle danske grise som dyrene på Vinfeldt Øko. Langt fra. Der tegner sig
et helt andet billede på de fleste svinefarme i den industrielle produktion, hvor avlssøernes
liv kører i en barsk cyklus.

01

UGEVIS I MIKROSKOPISK BOKS
Når soen er i brunst, bliver hun insemineret og er drægtig i
ca. 116 dage. I de første fire uger efter inseminering risikerer hun at blive fikseret i en lillebitte enkeltboks næsten
uden at kunne bevæge sig og frarøvet så godt som
enhver mulighed for at udføre naturlig adfærd.
Mange tror, at det er forbudt i Danmark, men
det er faktisk lovligt helt indtil 2035, hvis
stalden er bygget før 2015.
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CYKLUSSEN
STARTER FORFRA –
ELLER SLUTTER BRAT
Når pattegrisene er
fravænnet, starter cyklussen
forfra. For at opretholde en
effektiv produktion bliver soen sendt
til slagtning, hvis hun ikke længere får store
nok kuld. Allerede efter tre-fire kuld begynder hun at
føde færre levende grise, og så går der ikke lang tid, før
hun kasseres som en udslidt maskindel.
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FASTLÅST MELLEM METALTREMMER
I ugen op til at soen farer (føder) og i de tre-fire uger, hvor patte
grisene dier, fikseres hun typisk i farebøjler. Hendes instinkt fortæller hende, at hun skal bygge en tryg rede, men det kan hun
ikke. Hun har ingen muligheder for at være naturligt sammen
med sine unger, så de små grise får næsten ingen omsorg fra
deres mor, men kan blot die gennem tremmerne.

Nogle søer får dybe skuldersår af at ligge i
farebøjler på et hårdt gulv uden strøelse
og begrænset mulighed for at bevæge sig, og hvis der går betændelse i såret, bliver smerterne
endnu værre. Når soen
lukkes ud af farebøjlerne,
kan hun have besvær
med at rejse sig.
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AMMESØER LIDER
ENDNU LÆNGERE
Danske søer kan i dag få op
til 20 pattegrise pr. kuld, selvom
de kun har 14-16 dievorter. Man
bruger derfor ammesøer, så alle
grisene kan få mælk. De mange
ammesøer forbliver fikseret i yderligere
tre uger, efter at deres egne kuld er
fravænnede.
De unaturligt store kuld fører til, at mange grise fødes små
og svage, og det øger risikoen for, at de dør af sult og
kulde eller bliver klemt ihjel af soen. Det er for at forhindre
ihjellægning, at man bruger farebøjler – men det er blot en
dårlig lappeløsning.

Der er brug for
en ny retning i
landbruget
... så dyrene får mulighed for at
udfolde deres naturlige instinkter.

Danske svineproducenter bryder
reglerne for dyrevelfærd
I Danmark bryster vi os af at have høje
standarder for dyrevelfærd. Det kan dog
være svært at få øje på i de danske svinestalde – og det bliver ikke bedre af, at hver
tredje svinebesætning overtræder reglerne
for god dyrevelfærd. Det viser den seneste
kontrol fra Fødevarestyrelsen.
Af rapporten fremgår det bl.a., at syge
og tilskadekomne grise ikke bliver plejet
ordentligt, og at grisene ikke har nok
adgang til materialer som halm eller træ
spåner, der skal tilfredsstille deres naturlige
behov for at rode og beskæftige sig.

Det nedsætter stress og frustration og forebygger, at dyrene bider hinanden i halen.

SKRIV UNDER

– og hjælp os med at
lægge pres på politikerne:

Desværre er der ikke noget nyt i det, rapporten viser. I de seneste ti år har langt over hver
fjerde svinebesætning brudt lovgivningen for
dyrevelfærd, og de seneste syv år har der
været tale om ca. hver tredje.
Både skiftende politikere og landbruget
selv har igen og igen lovet forbedringer på
området – men tallene taler deres tyde
lige sprog. Svineproducenterne bryder
reglerne, og grisene betaler prisen.

stoplandmisbruget.dk

KØD vs. PLANTEPROTEINER
Det er godt for både dyrevelfærden, klimaet, miljøet og ens egen sundhed at spise mere grønt og mindre kød.
Hvor meget ved du om proteiner fra hhv. kød og planter?
1. Bælgfrugter (bønner, linser og
ærter) indeholder meget protein.

3. Hvor mange kilo kød spiser en
dansker i gennemsnit om året?

A: Sandt

A: 18 kg
C: 52 kg

B: Falsk

2. Hvilken af disse plantebaserede
fødevarer indeholder mere protein
end en cheeseburger (15 g)?
A:100 g sorte chiafrø
B: 100 g peanutbutter
C: 100 g mandler
D: Alle ovenstående

B: 37 kg
D: 60 kg

4. Hvilke af disse fødevarer har
Verdenssundhedsorganisationen
WHO klassificeret som kræftfrem
kaldende?
A: Bacon
C: Kartofler

B: Agurker
D: Bønner

5. Ved at spise mere grønt kan du... ?
A: Styrke dit immunforsvar
B: Nedbringe risikoen for hjertesyg
domme
C: Nedbringe risikoen for diabetes
D: Alle ovenstående
Se svarene herunder eller scan
QR-koden og tag
quizzen online:

1 = A. Bælgfrugter indeholder både protein og jern, og det gør dem ernæringsmæssigt til et godt alternativ til kød. 2 = D. Alle indeholder mere protein end en cheeseburger. 3 = C. Danskerne
spiser i gennemsnit 52 kg kød om året og er blandt de største kødforbrugere i verden målt pr. indbygger. 4 = A. WHO har klassificeret forarbejdet kød såsom bacon, skinke og salami som kræftfremkaldende. 5 = D. Alle ovenstående! Det gør en forskel bare at droppe kødet et par gange om ugen – det behøver ikke at være alt eller intet.
WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | OK TO B ER 2022
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MINITEMA: ET PELSFRIT EUROPA

Lad os gøre
Europa
pelsfrit

Pels er passé

32 mio. mink, ræve,
mårhunde og andre
pelsdyr lider på farme i EU.
Dyrene mistrives under de
unaturlige forhold, og det
fører ofte til aggression og
tvangspræget adfærd. En
del dyr har bidskader, og
nogle har afgnavede
lemmer. Der er endda
eksempler på kannibalisme
eller på dyr, der bider
deres egne unger.
Det mener vi er helt
uacceptabelt. Derfor er vi
gået sammen med en
række andre danske og
europæiske organisationer
om at indsamle mindst
1 mio. underskrifter, da
EU-Kommissionen så vil
være tvunget til at behandle vores krav om at forbyde
pelsdyravl i EU.

PELS ER PASSÉ
PELS ER PASSÉ
PELS ER PASSÉ
PELS ER PASSÉ
SKRIV UNDER

Scan QR-koden eller gå ind på
bit.ly/pelsfri-EU

Danskerne er færdige med pels, viser ny undersøgelse.
Den tendens bakkes op af fremtidsforsker og frontløbere
i modebranchen.
Pels hører fortiden til. Det gælder både, hvis
du spørger fremtidsforskeren og forbrugerne.
I en ny YouGov-undersøgelse, vi har fået
foretaget, svarer 62 %, at de mener, at modebranchen bør droppe brugen af pels, mens kun
19 % mener, at pels fortsat skal være at finde
i butikkerne.

Ude af trit med tiden
Det overrasker ikke fremtidsforsker Anne Skare
Nielsen, der har set en klar tendens i pelsforbruget siden storhedstiden i 1980’erne, hvor
Dallas- og Dollars-fruerne tonede frem på
skærmen iført luksuriøse pelsrober.
”Salg af pels har været drevet af 90’ernes
og 00’ernes produktbulimiske tilstande især
i Rusland og Kina, der som sidegevinst har
været med til at gøre pels endnu mere ’tacky’
og ude af trit med tiden. Der er i stedet en
længsel efter et mere afdæmpet, eftertænksomt
forbrug,” siger hun.
På de seneste to minkauktioner i Danmark i
februar og juni mærkede man den dalende
efterspørgsel på pels. På auktionerne forsøgte
man at få solgt de sidste rester af minkpels,
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PELSDYRPRODUKTION ER:
• Dårlig dyrevelfærd: Dyrene
mistrives i høj grad og kan ikke
få opfyldt deres naturlige behov.
• Sundhedsfarlig: Smitsomme
vira kan spredes fra dyrene til
mennesker.
• Ikke bæredygtig: Produktion
en udleder store mængder
ammoniak, fosfor og CO2.

som man ligger inde med, siden industrien blev
midlertidigt lukket ned i Danmark i 2020. Blot
hvert tiende skind blev solgt ved auktionen i
februar, mens man i april valgte helt at aflyse
auktionen, da man forventede samme resultat.
I juni afholdt man igen auktion, men også her
endte man med kun at få afsat 7 %.

Anne Skare Nielsen
Fremtidsforsker og medlem
af World Animal Protections
bestyrelse.

bandlyser pels
Modebranchen dropper pels
Modehuse som Gucci, Chanel og
Balenciaga har droppet pels. Også
i Danmark har flere
designere taget stilling til brug af pels.
Hos Skall Studio har
man en nedskrevet
dyrevelfærdspolitik,
og grundlæggerne,
de to søstre, Julie og
Marie Skall, har fra
begyndelsen haft en
helt klar holdning til
brug af pels.

Vi har en stemme, og den skal vi bruge
rigtigt,” siger de to designer-søstre.
Vi kæmper som
organisation for at
få pels forbudt ved
modeugerne over hele
verden. Det er blandt
andet lykkedes os at
få Melbourne Fashion
Week til at droppe
brugen af pels, og
nu følger den danske
modeuge trop.

”Det er en sejr for
"Vi føler os forpligtede
dyrene, at man i
“Som virksomhed,
til at give dyrene den
modebranchen
men også i vores
stemme, de ikke selv har."
nu tager
privatliv, føler vi os
dyrevelfærd
forpligtede til at give
alvorligt.
dyrene den stemme,
Julie og Marie Skall
Pelspro
de ikke selv har.
Grundlæggere af mode- og
Derfor har vi aldrig
duktion
livsstilsbrandet Skall Studio.
brugt pels og læder
er en
i vores kollektioner, hvilket har været et
grusom industri, hvor pelsdyr
helt bevidst valg fra starten. Desuden er
sidder indespærret i små bure for
vi begge vegetarer, og vores frokostordat ende livet som en unødvendig
frakke eller accessoires,” siger
ning er vegetarisk. I det hele taget er
Gitte Buchhave, direktør i World
vi en meget værdibaseret virksomhed,
Animal Protection Danmark.
hvilket vi synes er enormt vigtigt.

Fra starten af det nye
år vil modehusene ikke
være velkomne på den
københavnske modeuges
catwalks, hvis der indgår
pels i deres designs.
”Vi har haft en længere dialog med
teamet bag modeugen, der endelig har
indset, at pels hører fortiden til. Det er en
stor sejr for dyrene, når modeindustrien
vælger at spille en ledende rolle for at
stoppe modebranchens uetiske udnyttelse
af pelsdyr,” siger Gitte Buchhave, direktør
i World Animal Protection Danmark.
Copenhagen Fashion Week er den sidste
skandinaviske modeuge, der bliver pelsfri.

Vær med til at sprede budskabet
Tidligere på året tog ægteparret
Livia og Johan Haulik Metz initiativ
til at uddele vores flyers mod pelsdyravl i EU.
”Vi er af den overbevisning, at p
 elsdyr
– og for den sags skyld også andre
dyr – ikke skal leve i bure under unaturlige forhold, hvor de ikke kan udfolde
deres naturlige adfærd. Derfor har vi delt
flyers ud i Nykøbing Falster og Nakskov.

Vi var overraskede over, at det blev så vel
modtaget, og at der var en pæn opbakning til at få lukket pelsdyrproduktionen
ned. Kun enkelte personer reagerede
negativt på vores henvendelse.”
Inspireret af Livia og Johan har vi gjort det
muligt gratis at bestille flyers og plakater,
som man kan hænge op og dele ud på
f.eks. ens arbejdsplads, studie eller i ens
nærområde.

Bestil flyers og plakater

Privatperson: bit.ly/pelsfri-EU-toolkit-privat
Organisation: bit.ly/pelsfri-EU-toolkit-org
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SENESTE OPDATERINGER

Fra zoo til reservat:

Ny elefant i Elephant Haven
Hunelefanten Delhi har fået skiftet sit ensomme liv i en zoologisk have ud med en ny
tilværelse i Europas første elefantreservat.
Tre år gammel kom Delhi fra Vietnam til Ústí nad Labem Zoo i Tjekkiet, og der har hun tilbragt 36 år. De seneste fire år var hun alene,
da zoo’ens anden hunelefant døde.
Elefanter er sociale flokdyr, og derfor besluttede zoo’en at lade
Elephant Haven overtage Delhi. Her har hun selskab af en anden
tidligere zoo-elefant, Gandhi.
Med hjælp fra vores støtter har vi været med til at finansiere
opførelsen af Elephant Haven i det sydvestlige Frankrig. I reservatet
kan elefanterne boltre sig på 28 hektar med træer, buske, vajende
græs, rislende bække og en sø at bade i.

Vi betalte for transporten af Delhi og sikrede, at en dyrlæge
tilså hende på den 30 timer lange køretur. Sidst på dagen den
24. august ankom lastvognen med Delhi til Elephant Haven.
Vel inde i stalden begyndte Delhi straks at tage for sig af de mange lækkerier, der ventede hende.
Næste dag mødtes Delhi og Gandhi – dog med et hegn imellem
til en start for at sikre, at de stille og roligt kunne vænne sig til
hinanden.
De to begyndte hurtigt at kommunikere ved blidt at vikle snablerne
ind i hinanden. Det var et vellykket første møde, og Tony Verhulst
og Sofie Goetghebeur, der driver Elephant Haven, er ikke
i tvivl om, at det er starten på et smukt venskab.

De to
elefanter kommunikerede først med lyde
og ved at lugte til hinanden, og bagefter ved at
røre hinanden med
snablerne.

På vores
-side kunne vores følgere følge Delhis rejse hele vejen fra Tjekkiet
til Frankrig. Der var stor jubel, da vi kunne
fortælle, at ankomsten til reservatet gik
som håbet.
Lise Duus
Så godt at læse og se, at Delhi er vel ankommet
til sit nye hjem
. Og godt at Gandhi tog så
fint imod hende. Ønsker de 2 elefanter så
meget et godt otium sammen
Lise Madsen
Hvor bliver jeg varm om hjertet når jeg læser
dette Håber at Delhi og Gandhi får mange
gode år sammen
16

”Det føles godt,
at min arv kan
hjælpe dyrene”

Marianne
Parris

Marianne Parris har betænkt World
Animal Protection i sit testamente.
Dyr har altid betydet meget
for 67-årige Marianne Parris.
Som barn havde hun en højt
skattet hund, og som voksen
har hun i lange perioder
holdt kat. ”Hvis verden er
dum, og mennesker driller, så
er det nogle gange nemmere
med dyr,” forklarer hun.
Glæden ved dyr delte hun
med sin søster, som gik bort
for et år siden og efterlod
Marianne en arv.

Marianne
giver noget
godt videre

De efterladte kan få mere
Marianne har valgt at benytte sig af den såkaldte
Marianne Parris er på sine rejser rundt
”I den forbindelse besluttede
30 %-ordning, hvor man ved
jeg, at jeg ville oprette testaat testamentere 30 % af sin
omkring i verden stødt på mange dyr,
mente, og at jeg ville efterlade
arv til velgørenhed kan fritader lider. Derfor føles det godt, at hun nu
noget til dyrene,” siger hun.
ge sine øvrige arvinger fra
at betale afgift. Dermed får
har betænkt dyrene i sit testamente.
Det lå i baghovedet
arvingerne en større arv, end
Marianne rejser meget og har
de ellers ville have fået, samflere gange følt sig magtesløs,
tidig med at man betænker
når hun er stødt på lidende
et godt formål. Reglen er af
afgiftsmæssige årsager kun relevant, hvis man
dyr rundt omkring i verden, der stod lænket
”Da jeg først kom i gang, gik det virkelig let.
som Marianne ikke har direkte arvinger som
og bundet. ”Derfor føles det godt at kunne
World Animal Protection betalte for advokastøtte en organisation, der har mulighed for
ten og kunne endda hjælpe med at finde en
ægtefælle eller børn.
at hjælpe dyrene, og som arbejder over hele
advokat tæt på mig. Jeg var så lettet, da det
verden,” siger Marianne.
var gjort, for det lå jo hele tiden i baghove”Jeg fortæller om 30 %-reglen til alle, jeg
det. Tænk hvis jeg blev kørt over af en bus i
kender. Det er jo fantastisk, at ens efterladte
Fra Marianne besluttede sig for at tegne testa- morgen, så ville pengene jo ikke gå til det, jeg
ligefrem får flere penge, samtidig med at man
mente, og til hun fik det gjort, gik der et år.
gerne ville.”
giver noget til en god sag.”

Lisbeth svarer på dine
spørgsmål om arv
Kontakt fundraiser Lisbeth Dolberg og hør nærmere om
mulighederne for at betænke dyrene i dit testamente.
Lisbeth kan bl.a. hjælpe dig med at finde en advokat tæt
på dig og fortælle mere om, hvordan du kan få tilskud til at
betale for advokatregningen.

RING PÅ 3393 7212
eller send en e-mail til
arv@worldanimalprotection.dk

Læs mere på

worldanimalprotection.dk/arv

WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | OK TO B ER 2022
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SMÅT OG GODT

Hjælp delfinerne

Tusind tak til alle jer, der allerede
har skrevet under.

SKRIV UNDER

– og hjælp os med at lægge pres på TUI

bit.ly/stop-tui-nu

TUI Group er et af de sidste store rejse
selskaber, der stadig sælger billetter til
delfinarier, hvor øresvin, spækhuggere og
andre delfiner holdes i fangenskab under
dybt unaturlige forhold.
Ikke blot tjener TUI penge på hundredvis af delfiners lidelser –
de er også med til at holde gang i en forældet industri, der tvinger
højt intelligente havpattedyr til at henslæbe hele deres liv i små
bassiner.
TUI Group har udtalt, at det er op til deres gæster, hvad de vil foretage sig på ferien. Men mange turister ved ikke, at delfinerne lider.
De takker ja til en udflugt til et delfinarium, fordi TUI markedsfører
det som harmløs familieunderholdning.
Sammen kan vi gøre dette til den sidste generation af delfiner, der
lider i underholdningens navn.

Træk din støtte fra i skat
Husk at du kan få skattefradrag for den støtte, du giver os i løbet af året (op
til 17.200 kr. i 2022). Hvis vi ikke allerede har dit CPR-nummer, kan du registrere det på worldanimalprotection.dk/fradrag – så indberetter vi automatisk din støtte til SKAT.

Dyrevitsen

På vegne af dyrene vil vi gerne sige mange tak for
din støtte.

SKAT

HVORFOR SIDDER
DEN ORDBLINDE LØVE
OPPE I TRÆET?

Den har læst,
at den er
dyrenes kogle.
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30 år i dyrenes tjeneste

Nyt i
webshoppen

I år kan Gitte Buchhave, direktør i World
Animal Protection Danmark, fejre 30-års
jubilæum i organisationen.
”Jeg føler mig virkelig privilegeret over
at have været i dyrenes tjeneste i 30 år.
Det er det bedste job i verden, og jeg er
fyldt af taknemmelighed over alle jer, der
støtter vores arbejde for at hjælpe udsatte
dyr. Vi kunne helt bogstaveligt ikke gøre
det uden jer.”

års jubilæum
2023-kalenderen
er på vej

Mangler du et smukt
motiv til væggen, eller
er du på udkig efter en
gave til en dyreven?
Så besøg vores webshop, hvor vi har
fået nye plakater i A3-størrelse med
flotte dyremotiver.
Prisen er 150 kr. pr. plakat, og alt
overskuddet går til vores arbejde for
at beskytte dyr i nød over hele verden.

GÅ IND PÅ WEBSHOPPEN

Hold øje
med postkassen
Scan QR-koden med din
telefon eller ved at gå ind på

shop.worldanimalprotection.dk

Snart sender vi dig vores
populære vægkalender med
smukke dyrebilleder som
tak for din støtte til dyrene.

VI HÅBER, AT DU BLIVER GLAD FOR DEN.
WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | OK TO B ER 2022
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Lad din kærlighed til dyrene
leve videre
Når vi modtager en arv, er det en meget værdifuld gave, der betyder, at vi kan blive ved
med at beskytte dyr mod mishandling og lidelse langt ud i fremtiden.

VIDSTE DU…
• at du kan betænke os, uden at det
går udover arven til dine øvrige
arvinger?

Vi er meget
taknemmelige, når nogen
betænker vores arbejde
for dyrene i deres
testamente. Enhver arv,
uanset størrelsen, gør
en forskel.

FÅ VORES ARVEFOLDER
Beskyt dem,
du holder af
TESTAMENTE
EN FOLDER OM ARV OG

Bestil folderen på bit.ly/arvefolder, skriv
til arv@worldanimalprotection.dk eller
ring til 3393 7212.

• at vi er fritaget for arveafgift, så
hele beløbet går til arbejdet for at
hjælpe dyrene?
• at vi hjælper med omkostningerne
til at oprette testamentet, hvis du
betænker os?
Det kan du læse mere om i vores arvefolder, hvor du også kan se, hvordan du
laver et testamente.

