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Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark

Tak for støtten 
i en usikker tid
Først en pandemi og så krig i Europa. 
Stærke kræfter uden for vores kontrol, som 
påvirker vores hverdag og dermed den 
måde, vi prioriterer på i dagligdagen.

I en tid, hvor usikkerheden for fremtiden er 
stor, og hvor priserne stiger nærmest dag 
for dag, ja, da er det, at jeg er dig aller-
mest taknemmelig for, at du finder overskud 
til at fortsætte med at støtte dyrene. For 
uanset hvad der sker i verden, er dyrene 
helt og aldeles afhængige af vores hjælp. 
De kan jo ikke hjælpe sig selv.

I skrivende stund er mange organisationer 
verden over involveret i at bistå de krigs-
ramte dyr i Ukraine. Specielt de organisa-
tioner, som driver internater, har mulighed 
for at gøre en forskel for f.eks. kæledyrene. 

Hos World Animal Protection står vi selvføl-
gelig også parat til at hjælpe, hvor vi kan, 
og hvor det giver mening.

Vi fortsætter naturligvis vores utrættelige 
kamp for at beskytte udsatte dyr hver ene-
ste dag, uanset om der raser en pandemi 
eller en krig. Og det er der, min taknem-
melighed kommer i spil. For vi kunne ikke 
gøre det uden din og vores andre støtters 
opbakning.

Af hjertet tak.

 Historisk FN-resolution om
 dyrevelfærd 
FN's Miljøforsamling har vedtaget en re-
solution, der opfordrer FN til at udarbejde 
en ekspertrapport om forbindelsen mellem 
dyrevelfærd, miljø og bæredygtig udvik-
ling. Vi håber, at det vil åbne verdens øjne 
for sammenhængen mellem dyrevelfærd 
og nogle af verdens største udfordringer 
såsom klimaforandringer, biodiversitet og 
folkesundhed. Det er første gang, at et 
betydningsfuldt FN-organ har vedtaget en 
resolution med fokus på dyrevelfærd. 
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 Færre svin i Holland fremover
Den hollandske regering har fremlagt 
en plan for at reducere antallet af dyr i 
den intensive svineproduktion med 30 % 
over de næste ti år. Det sker, fordi lan-
dets grundvand og natur er stærkt truet 
af massiv kvælstofforurening. Helt konkret 
vil regeringen opkøbe svinebedrifter 
på betingelse af, at der ikke længere 
produceres kød på stedet, og at jorden 
udlægges til natur eller naturvenlig drift. 
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 Nordens sidste delfinarium lukker
Den svenske dyrepark Kolmården vil stoppe 
med at fremvise delfiner i fangenskab. 
Udmeldingen kom, efter at bl.a. World 
Animal Protection Sverige har kæmpet for 
at stoppe delfinshowene. Kolmården har 
endnu ikke fremlagt en tidsplan for, hvornår 
de lukker delfinariet, men de har meddelt, 
at de undersøger mulighederne for at finde 
et nyt hjem til delfinerne hurtigst muligt. Når 
det sker, vil der ikke længere være nogen 
delfinarier i Norden. 

 Kritik af Gucci-kampagne med tigre
I starten af året lancerede Gucci en 
reklamekampagne, hvor man bl.a. så 
en tiger i en dagligstue blive aet af et 
menneske. Sammen med 49 andre 
organisationer sendte vi et åbent brev, 
hvor vi opfordrede Gucci til at stoppe 
med at glorificere vilde dyr i  fangenskab. 

 
Modehuset  understregede, at optagelserne 
af tigrene var indsat digitalt, men vi mener 
uagtet, at det sender et dårligt signal at 
portrættere tigre som kæledyr og mode- 
accessories. 

 Namibia sælger elefanter på auktion
Namibia har udbudt 170 vilde elefanter 
på auktion, hvor de bliver solgt til inde-
spærring i zoologiske haver. Det er på 
kant med bestemmelserne i CITES, der 
forbyder kommerciel eksport af elefanter til 
lande uden for Afrika. Vi og en lang række 
andre dyreorganisationer har indtrængen-
de appelleret til Namibias regering om at 
annullere deres planer og sætte elefanterne 
fri så hurtigt som muligt.  
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Allerede tilbage i slutningen af 1800-tallet 
finder man reklamer for frakker, handsker og 
kapper lavet af skind fra dyr, der endte med 
at være truet af udryddelse. Nogle arter af 
bl.a. kænguruer, strudse og ulve er i dag helt 
uddøde på grund af modeindustrien.

Mens nutidens modeverden stort set er gået 
væk fra at bruge f.eks. skildpadder, leoparder 
og elefanter, må mange andre vilde dyrearter 
stadig lade livet. Og det indebærer så godt 
som altid store pinsler for dyrene.

• I pelsproduktionen holdes vilde rovdyr 
som mink, ræve og mårhunde i trange tråd-
bure. Man avler efter de flotteste og største 
skind, og det har på nogle rævefarme ført 
til, at dyrene får forkrøblede poter og knap 
nok kan gå, fordi de skal bære så megen 
ekstra vægt fra store pelse.

• I produktionen af eksotiske skind 
er deltakrokodillen særligt efterspurgt, 
selvom også andre krokodillearter, slanger, 
øgler og alligatorer bliver brugt til mode-
produkter. Deltakrokodiller bliver i stor stil 
avlet på farme, hvor de opfostres i små 
bassiner med mindre plads end deres egen 
kropslængde.

• I produktionen af eksotiske fjer er 
strudsen det største offer. Alt for mange af 
de store fugle stuves sammen på alt for lidt 
plads på golde industrifarme. De unatur-
lige leveforhold er ekstremt stressende for 
strudsene, hvilket kan få dem til at udvise 
tvangspræget adfærd såsom at bide i 
luften eller tygge i trådhegnene.

Vi kæmper for at få modeindustrien til at stoppe 
med at se på vilde dyr som jakker, tasker og 
sko. Mange modebrands arbejder allerede 
med alternativer til pels, skind og fjer. Nu skal vi 
have resten af branchen til at følge trop. 
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Vi mener
Vilde dyr, der holdes bag 
tremmer for deres pels', 
skinds eller fjers skyld, er 
et tragisk eksempel på 
menneskers uklædelige 
vane med at behandle 
dyr som brugsgenstande 
eller produktionsenheder. 
Men det kan ikke være 
rigtigt, at dyr skal lide 
på grund af menneskers 
forfængelighed.

Vi mener ikke, at det 
hører hjemme i et mo-
derne, oplyst samfund at 
opdrætte vilde dyr under 
kummerlige forhold, blot 
for at vi kan smykke os 
med deres medfødte 
klædedragt. Vi bør være 
klogere i dag og lade 
denne form for dyre-
mishandling høre for-
tiden til.

TEMA: MODENS DYRE PRIS
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Der er ikke noget nyt i, at vilde dyr udnyttes til tøj og mode-
tilbehør. Men tiden burde være løbet fra denne trend. 

FAKTA
60 % af salget 
af  krokodilleskind
stammer fra australske farme med 
elendige forhold, der primært er 
drevet af Louis Vuitton og Hermès.

Hvert år lider

100 mio. dyr
i den globale pelsproduktion.

I Sydafrika, hvor de fleste strudsefarme ligger, får  

levende strudse ofte plukket deres fjer  
under store smerter.

Hvornår går 
dyremishandling

af mode?



Pels som modestatement er 
yt, hvis man spørger flere af 
de internationale modehuse.

Fremover bliver der længere mellem pelskra-
verne på catwalken, for stadig flere mode-
huse følger de seneste års trend og dropper 
pelsen.

"Mink, ræve og andre vilde dyr hører til i 
 naturen, ikke som tøj eller tilbehør i fashion-
able strøgbutikker. Vi er derfor glade for, 
at flere og flere modehuse har fået øjnene 
op for den grusomme tortur, som dyrene 
udsættes for, før de ender som designertøj,” 
siger Stephanie Kruuse Klausen, kampagne-
ansvarlig i World Animal Protection Danmark.

Det nuværende fokus på bæredygtighed og 
dyrevelfærd i modeindustrien har også fået 
flere modeuger til at indføre en pelsfri politik, 
herunder Stockholm, Helsinki og London. 
Stockholm har desuden fjernet al udstilling af 
skind fra vilde dyr såsom krokodiller.

”Bæredygtighed er på mode, men 
før moden kan blive ægte bæredyg-
tig, skal den også være dyrevenlig. 

Hvad end der er tale om mink, krokodiller 
eller andre vilde dyr, skal de have lov til at 
leve frit i deres naturlige hjem – ikke udnyttes 
som tasker, jakker, bælter og urremme,” 
fastslår Stephanie Kruuse Klausen.

Desværre fastholder en række af verdens 
største luksusbrands brugen af pels, heri-
blandt Hermès, Louis Vuitton, Dior og Fendi. 
Der er derfor et stykke vej igen, før hele 
modebranchen bliver dyrevenlig. 

Modehuse, der er pelsfri eller er i gang 
med at udfase pels:
Burberry / Calvin Klein / 
Chanel / Diane Von Furstenberg / 
Dolce & Gabbana / Giorgio Armani 
/ Gucci / Jean Paul Gaultier / Jimmy 
Choo / Michael Kors / Moncler / 
Oscar de la Renta / Prada / 
Ralph Lauren / Stella McCartney / 
Tommy Hilfiger / Versace / 
Victoria Beckham / Vivienne Westwood / 
Yves Saint Laurent 

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Ikoniske mærker 
dropper pels

Europæisk borgerinitiativ

Et pelsfrit 
Europa
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Det er på høje tid at gøre 
pelsproduktionen til et for-
tidslevn. Vi vil have forbudt 
pelsdyravl i hele EU.
Hvert år bliver over 32 mio. dyr i EU 
holdt i fangenskab og aflivet på grund 
af deres smukke pels. Mink, ræve og 
mårhunde er vilde rovdyr, og livet på en 
pelsfarm er så langt fra deres naturlige 
liv, som man kan forestille sig. Andre 
arter som kaniner og chinchillaer lever 
ligeledes under uværdige forhold, klemt 
sammen i små bure. 

Den form for dyremishandling bør høre 
fortiden til, og derfor er vi gået sammen 
med en række andre organisationer om 
det europæiske borgerinitiativ Fur Free 
Europe. Målet er at indsamle mindst 
1 mio. underskrifter, da det vil tvinge EU-
Kommissionen til at behandle sagen. 

Vi har tidligere overbevist EU om at 
arbejde for en lov, der skal forbyde bure 
til dyr i landbruget. Nu skal vi sikre, at 
de gør det samme for pelsdyrene. 

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

SKRIV UNDER

I Sydafrika, hvor de fleste strudsefarme ligger, får  

levende strudse ofte plukket deres fjer  
under store smerter.



Dansk 
minkavl må 
ikke genopstå
99 % af de danske minkavlere har valgt at 
tage imod kompensation og lukke deres 
farme for altid. Men der er brug for et 
permanent forbud – og der er mange gode 
argumenter for at indføre det.

I 2020 blev 17 mio. danske mink aflivet pga. faren for coronasmitte, 
og der blev indført et midlertidigt forbud mod minkavl. Det blev et 
vendepunkt for den danske minkbranche. Senest 1. april 2022 skulle 
avlerne tage stilling til, om de ville dreje nøglen om for evigt og 
modtage erstatning, og det valgte langt de fleste at gøre. Kun 13 
minkavlere – ca. 1 % – ønsker at fortsætte med at producere mink. 

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) ser dog stadig en fremtid for 
dansk minkavl: "Når det igen er folkesundhedsmæssigt forsvarligt, 
vil der være nogle, der starter op. De vil have nogle specialproduk-
ter, som der formentlig stadig vil være efterspørgsel på. Hvis der er 
ganske få, der starter op igen, må de jo alt andet lige have en bedre 
konkurrencesituation,” har han udtalt til Politiken. 

Derfor kæmper vi forsat for et permanent forbud. ”Selv én minkavler 
er en for mange. Det kan ikke være rigtigt, at hensynet til 13 mink-
avlere skal veje tungere end hensynet til de hundredtusinder af dyr, 
der vil komme til at lide hvert år under dybt kritisable forhold,” siger 
Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection.

Udover den dårlige dyrevelfærd er der andre tungtvejende 
argumenter for et forbud:

• Minkavl skader miljø og klima 
I den tid, minkfarmene har været lukket i Danmark, er landbrugets 
udledning af fosfor blevet nedbragt med mindst 3.000 ton om 
året. Samtidig er ammoniakudledningen blevet reduceret med 9 %, 
og klimaet er blevet sparet for mindst 165.000 ton CO2 årligt. 

• Minkavl er en underskudsforretning 
Inden nedlukningen i 2020 havde minkindustrien igennem flere 
år oplevet en støt faldende omsætning. Til sidst kostede det typisk 
flere penge for en minkavler at producere et skind, end der kom 
ind ved salget af det. I 2019 havde minkbedrifterne i gennemsnit 
et underskud på 0,7 mio. kr.

• Minkavl er ude af trit med tiden 
Sidste år viste en meningsmåling foretaget af YouGov, at kun 
20 % af danskerne synes, det er en god idé at genindføre mink 
som erhverv i Danmark. Halvdelen af de adspurgte gik til gen-
gæld ind for et permanent forbud, mens 44 % mente, at Danmark 
skulle følge de andre EU-lande, hvor minkhold er forbudt. 

• Minkavl strider imod dyrevelfærdsloven  
Minkproduktionen er i modstrid med ånden i den nye danske 
dyrevelfærdslov, der trådte i kraft sidste år. Af den fremgår det, at 
man skal tage hensyn til dyrs adfærdsmæssige og fysiologiske 
behov. Det er ganske enkelt ikke muligt at gøre dette med mink-
produktionen, som den er blevet praktiseret i Danmark hidtil. 

Ved redaktionens afslutning havde regeringen endnu ikke meldt 
ud, om minkavl igen skal være tilladt fra 2023, når det midler
tidige forbud udløber.
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Blandt vores følgere på  er der ingen 
tvivl: Det skal være helt slut med minkproduktion 
i Danmark!

Anne-Grethe  
C. Sørensen 

Er det ikke gået op for 
politikerne, at hos klima- og 
miljøbevidste mennesker er 
trenden FAKE FUR??? 
Pels tilhører dyrene og tøj 
tilhører mennesker.

Bente  
Madsen 

Bestemt nej. 
Dyr skal ikke sidde i bure.  
Og da slet ikke for at deres 
pels skal bruges til tøj  



1. Alt for lidt plads
Mink er territorielle dyr, der i naturen 
jager på områder på mellem 1-3 km2. 
Uanset at de er født i fangenskab, er de 
stadig grundlæggende vilde dyr, der 
ikke kan udfolde deres naturlige adfærd 
i et lille trådbur på størrelse med en op-
slået avis. Hvis mink skulle have opfyldt 
deres naturlige behov i fangenskab, 
skulle hver mink eller minkpar have så 
megen plads, at det omtrent svarer til 
størrelsen på en fodboldbane.

2. Alt for mange dyr sammen
Mink er solitære dyr, dvs. at de i 
naturen lever alene med lang afstand 
til artsfæller, undtagen i parring-
sæsonen. Men på minkfarme lever 
op til 150.000 mink i tæt nærhed af 
hinanden. Dyrene holdes typisk parvis 
i samme bur med en mink af modsatte 
køn, der er ingen afstand ind til naboer-
ne i buret ved siden af, og nogle mink 
holdes fire sammen i etagebure. Dette 
er en stor kilde til stress og aggression.

3. Kan ikke svømme og jage
I modsætning til vores andre pro-
duktionsdyr er minken et rovdyr og 
har et stort behov for at jage. Dertil 
er minken et semi-akvatisk dyr med 
svømmehud mellem tæerne, og minks 
territorier i naturen ligger typisk langs 
bredder af vand. Det kan være lige 
så stressende for mink ikke at have 
mulighed for at svømme og jage, 
som hvis de fik frataget deres mad.

4. Skader hinanden og sig selv
Fordi mink i fangenskab lever alt for tæt 
sammen, skaber det grobund for konflik-
ter. Nogle mink har derfor åbne bidsår 
eller har endda mistet et ben pga. slags-
mål. Mink bliver desuden så stressede 
over det unaturlige liv, at mange udvikler 
tvangspræget adfærd. Dyrene kan cirkle 
rundt i buret i gentagne mønstre, eller de 
skader sig selv ved at gnave i pelsen. 
Nogle mink skader ovenikøbet deres 
unger i frustration.

5. Er sultne i flere måneder
Minkene bliver typisk fedet op, forud 
for at de skal pelses i november 
måned. Herefter får avlsdyrene, især 
tæverne, meget lidt at spise henover 
vinteren for at slanke dem inden par-
ring, og de er derfor konstant sultne. 
Sulten medfører ekstra frustration, og 
minkene udviser derfor endnu mere 
tvangspræget adfærd end ellers og 
gnaver f.eks. pelsen af sig selv. 

5 grunde
til, at mink lider i pels-
produktionen
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Foto: Jo-Anne McArthur / Djurrattsalliansen / We Animals Media

VIDSTE DU, AT ... 

pr. 1. maj havde

 20 lande 
i Europa

forbudt  
mink produktion

Over 30.000 under
skrifter overrakt
Den 22. april overrakte vi 31.595 
 underskrifter til fødevareminister 
Rasmus Prehn (S) med en kraftig op-
fordring til at indføre et permanent 
forbud mod minkavl i Danmark. 

TAK TIL ALLE JER, DER HAR 
SKREVET UNDER.



Danskere vender ryggen til

POMFRITFERIE
“Danskerne vil have fuld plade på de sande værdier og er både 
bevidste og bæredygtige i deres ferievalg,” siger fremtidsforsker 
Anne Skare Nielsen. Hun bakkes op af Bravo Tours’ administreren-
de direktør, Peder Hornshøj, som fortæller, at ingen længere føler 
sig underholdt af rygende chimpanser og coladrikkende kameler:

"I dag iagttager turister dyrene i deres naturlige omgivelser, og 
møder vi noget på vores vej, der ikke er i orden, siger vi stop."

Idealisme i stedet for eskapisme
Den bæredygtige ferie inkluderer i dag dyrevelfærd og er en 
voksende trend.

”Tidligere dyrkede vi ’eskapismeturismen’ og tog glad på pomfrit-
ferie. Arbejdet var hårdt og hverdagen slidsom, og derfor var 
ferierne tid til afslapning. Så når man var turist, kunne man opføre 
sig dårligere, fordi man syntes, man havde fortjent alt den gode 
mad og lidt for megen sol og drikkevarer. Man ville bare under-
holdes og orkede ikke at tænke over, om dyrene havde en skidt 
tilværelse,” siger Anne Skare Nielsen og fortsætter:

Rygende chimpanser, delfinshows og rideture på elefanter er ikke længere en del af ferie-
drømmene, når danskerne planlægger deres ferie.

”Fremtidens bæredygtige ’idealismeturister’ er mere bevidste, og 
fordi hverdagslivet handler mere om mening og livskvalitet, så er det 
ikke længere noget, vi flygter fra. Generelt er vi røvtrætte af at have 
dårlig samvittighed, så at være steder, hvor vi kan få fuld plade på 
alle de sande værdier – det er tiltrækkende.”

Farvel til dyreshows, goddag til naturoplevelser
I takt med at flere turister får kendskab til vilde dyrs lidelser i 
turistindustrien, er efterspørgslen på dyrevenlige oplevelser vokset. 
Og det har sat sit præg på rejsebranchen, hvor en lang række 
rejsebureauer har valgt at fjerne tilbud om underholdning med vilde 
dyr fra deres program.

”Gennem årene har der mange steder i verden været turistattrak-
tioner, hvor dyr har været involveret på kedelig vis. Jeg har set en 
chimpanse, der røg cigaretter, en gris, der drak øl og en kamel, 
der drak Coca Cola af flasken,” siger Peder Hornshøj og fortsætter:

”Det kan godt være, at nogle på et tidspunkt fandt dette underhold-
ende, men sådan er det heldigvis ikke længere.” 
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TEMA: FERIEUNDERHOLDNING MED VILDE DYR Kun 5 % 
af den danske 

befolkning vil have 
taget en

selfie med et 
vildt dyr
som f.eks.  
en tiger*

Der er mange muligheder for at opleve vilde dyr i deres naturlige omgivelser som her i det elefantvenlige fristed ChangChill i Thailand.

Kun 7 % 
af den danske 

befolkning vil i dag 

ride på en 
elefant*



”Før i  tiden  kunne man komme på trekking i Thailand på ryggen af 
en elefant. I dag besøger man i stedet en nationalpark, hvor man på 
afstand iagttager dyrene i deres naturlige omgivelser. Sådan skal det 
være. I Bravo Tours passer vi på dyrene. Møder vi noget på vores 
vej, der ikke er i orden, så siger vi stop.”

Husk, at det gør mere ondt på dyrene
Med den viden om dyrenes forhold i turistindustrien, vi har i dag, kan 
det være svært at forlige sig med, at man måske tidligere i livet har 
bidraget til udnyttelsen af dem. Men det er aldrig for sent at blive 
klogere og handle på ens nye viden, mener Anne Skare Nielsen:

”Som turister af den gamle skole vidste vi jo ikke bedre. Når vi får at 
vide, at bjørnen bliver slået, og at tigeren faktisk ikke har den store 
velfærd ved at brillere på Instagram, så bliver vi skamfulde. Oplys-
ning kan godt gøre ondt, men så er det bare rigtig godt at huske os 
selv på, at det gør mere ondt på dyrene. Som turister skal vi have 
lov at nyde livet – der er bare slet ingen grund til, at andre levende 
væsner skal have ofret sig for det i processen.” 

9

DYREVENLIGT PARTNER-
SKAB MED SPIES
Fra denne sommer er vores 
dyrevelfærdsguide en del af Spies 
Rejsers bæredygtighedspolitik. Anne Skare Nielsen

Fremtidsforsker kendt fra bl.a. 
Aftenshowet og TV 2 News og 
medlem af World Animal Protections 
bestyrelse.

Peder Hornshøj
Medstifter, medejer af og 
administrerende direktør i Bravo 
Tours, et af Danmarks største 
rejsebureauer.

*Kilde: YouGov 2020 for World Animal Protection Danmark

9WORLD ANIMAL PROTECTION | JUNI 2022

af danskerne mener, at 
underholdning med vilde dyr 

bør forbydes*

76 %

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

SE VORES LISTE 
OVER DYREVENLIGE 
REJSESELSKABER: 

Nordens største rejsekoncern, Spies Rejser, der også tæller 
Ving Rejser, Globetrotter og Tjäreborg, har netop indgået 
en sam arbejdsaftale med os for at sikre, at dyrevelfærd er 
endnu mere i højsædet på samtlige destinationer, koncer-
nen tilbyder.

Spies’ nye politik for dyreoplevelser betyder, at alle ople-
velser med vilde dyr fremover sker på dyrenes præmisser 
i deres naturlige miljø. Spies vil lægge ekstra vægt på at 
guide deres rejsende, så de ikke snubler i de klassiske 
faldgruber såsom at klappe løver og tigre, få taget selfies 
med eller se shows med vilde dyr. 

“Vi ser frem til vores samarbejde, som vi er sikre på både 
vil blive til stor glæde for vores rejsende gæster og styrke 
vores bånd til lokale samarbejdspartnere. Vi ser ikke afta-
len som en indskrænkning af muligheder, men tværtimod 
som en mulighed for at guide til nye, spændende oplevel-
ser, hvor de besøgende trygt og ansvarligt kan nyde dyr 
og natur, når de kobler af fra hverdagen, rejser ud i verden 
og nyder de bedste uger på året," siger Sofie Lund, presse- 
og kommunikations chef i Spies Rejser.

Stephanie Kruuse Klausen, kampagnemedarbejder i 
 World Animal Protection Denmark, er også begejstret over 
aftalen: “Vi glæder os over, at en af rejsebranchens helt 
store spillere nu er gået all-in. Det er uhyre vigtigt, at rejse-
selskaberne går foran og påtager sig deres del af ansvaret 
og viser, at de er en del af løsningen.” 
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Foto: Bart Elephant Valley Project
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”Det er en 
skamplet”

Overalt i byen Puerto de la Cruz, hvor Loro Parque ligger, 
er der reklamer for parken. Selv taxaer og skraldespande 
er pakket ind i reklamerne, og delfinshowene er et af de helt 
store trækplastre.

Navnløse delfiner
Noget af det første, jeg bider mærke i, da jeg kommer til 
parken, er, at mens der står navne på søløverne, spækhug-
gerne og de andre havpattedyr, så er der ingen navne på 
delfinerne af arten øresvin. 

Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvordan det 
kan være. Er det mon, fordi man som besøgende ikke må 
vide, hvor mange der dør? Som almindelig gæst i parken 
kan man jo ikke kende den ene delfin fra den anden, og stu-
dier viser, at mange delfiner i fangenskab dør af infektioner 
som f.eks. lungebetændelse. 

Et sølle liv for spækhuggerne
Det er dog spækhuggerne, der gør størst indtryk på mig. 
De fem spækhuggere har tre bassiner, hvoraf det ene er me-
get lille. Det største bassin er 120 meter langt og ca. 30-40 
meter bredt. Det lyder måske stort, men det er det absolut 
ikke med tanke på, at spækhuggere er 8 ½-9 ½ meter lan-
ge. Det svarer nogenlunde til, at et menneske er lukket inde i 
et rum på 5  x10 meter og aldrig må forlade det.

I havet kan spækhuggere svømme over 160 km om da-
gen og dykke 300 meter, og det lille anlæg i Loro Parque 
kan på ingen måde opfylde de intelligente dyrs behov. 

Den populære ferieø Tenerife er en af 
de destinationer, hvor rejsearrangøren 
TUI tilbyder de rejsende at se delfiner 
optræde. Her har Loro Parque flere 
daglige shows med både øresvin og 
spækhuggere. Læs øjenvidneberet-
ningen fra en af vores internationale 
medarbejdere, der for nylig besøgte 
dyreparken. Af hensyn til fremtidige 
efterforskninger har han valgt at være 
anonym.

TUI TJENER STADIG 
PENGE PÅ DELFINERS 
LIDELSER
Vilde dyr, der lever under unaturlige forhold og optræd-
er i cirkuslignende shows, hører ikke til i en moderne 
rejsebranche. Alligevel fortsætter TUI som en af de sidste 
rejsegigantermedatsælgebillettertildelfinunderholdning.
ViharmødtesmedTUIogopfordretdemtilatblivedelfin-
venlige, men indtil videre har vi talt for døve ører.
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Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber
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TEMA: FERIEUNDERHOLDNING MED VILDE DYR

Øresvin er den delfinart, man typisk ser optræde i 

delfinarier. Loro Parque har p.t. ni øresvin. 



”Det er en 
skamplet”

Spækhuggere i fangenskab har ofte en hængende 
rygfinne. I naturen ses det kun, hvis en spækhugger f.eks. 
er udsultet eller skadet. 

Det er  dyrepasserne uden tvivl klar over, for de bruger enormt 
meget tid på at stimulere spækhuggerne – både når de optræder 
og på andre tidspunkter. 

Det er selvfølgelig bedre, end hvis de lod være med at aktivere 
dyrene, men det er tegn på et stort, underliggende problem: 
Nemlig at spækhuggerne ikke trives. Den konstante stimulering 
er nødvendig for at minimere tvangspræget adfærd og aggressi-
on, som opstår på grund af stress, kedsomhed og frustration. 

Fortsætter trods advarselslamper
På trods af dyrepassernes ihærdige indsats opstår der allige-
vel problemer, som peger på mistrivsel. Et af de alvorligste 
eksempler er, at Loro Parques ene spækhugger Keto i 2009 
dræbte sin træner Alexis Martinez ved at trække ham ned 
under vandet, banke ind i ham med fuld kraft og bide ham. 

Spækhuggeren er den  
STØRSTE DELFINART  

i verden.

Spækhuggere har en  
TRE GANGE HØJERE DØDELIGHED  

i fangenskab end i naturen.
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FAKTA

Det  burde være en  kæmpestor advarselslampe, for 
ingen spækhuggere i naturen har nogensinde dræbt 
mennesker eller påført dem livstruende skader.

Alligevel fortsætter Loro Parque med at avle på deres spækhugge-
re, så der fødes nye dyr ind i et liv, hvor de er dømt til at lide. Det 
svarer til bevidst at sætte børn i verden i en dysfunktionel familie. 
Alene i 2021 døde en spækhuggerkalv og en ung spækhugger i 
parken. Hvorfor udsætte flere dyr for samme triste tilværelse?

Ikke godt nok
Efter besøget er jeg sådan set ikke i tvivl om, at de ansatte i Loro 
Parque forsøger at give dyrene så gode forhold som muligt. Men 
det ændrer ikke på, at deres hold af spækhuggere og andre delfi-
ner er en skamplet på parken. For det ér ganske enkelt ikke muligt 
at give disse havpattedyr gode nok betingelser i små bassiner. 



MINITEMA: KAMPEN MOD BJØRNEGALDE

Efter 40 års ufattelige lidelser er det snart slut med bjørne-
galdefabrikker i Sydkorea.

Det er intet mindre end en milepæl for bjør-
nene. I januar i år indgik Sydkoreas regering, 
sammenslutningen af bjørnefarmere og flere 
lokale dyrebeskyttelsesorganisationer en aftale 
om et totalforbud mod udnyttelse af bjørne for 
deres galdes skyld. Fra 2026 vil det være for-
budt at tappe galde fra bjørne, og de bjørne, 
der i dag lever i fangenskab på bjørnegalde-
fabrikker, skal flyttes til reservater. 

Ikke acceptabelt i et moderne samfund
Sammen med GKU har vi siden 2003 ar-
bejdet for at få stoppet den brutale industri. 
I 2014 var vi med til at forhandle en aftale 
i stand, der betød, at alle bjørnene på 
galdefabrikkerne blev steriliseret. Dermed 
kunne der ikke avles nye bjørne ind i 
industrien. 

Det har dog fortsat været tilladt at slagte 
bjørnene i tiårsalderen for at få fat i deres 
galdeblærer. Men med den nye aftale 
bliver der én gang for alle gjort en ende 
på landets bjørnegaldeindustri, som har 
eksisteret i 40 år.

”Aftalen sender et klart og tydeligt budskab 
om, at praksissen med at udvinde bjør-
negalde ikke længere er acceptabel i et 
moderne samfund – særligt ikke fordi der 
findes plantebaserede alternativer. Bjørne 
er ikke medicin. De er sansende væsner og 
hører til i naturen,” siger Maya Pastakia.

Reservater til bjørnene
Regeringen planlægger at bygge et nyt 
dyre internat i Guyre-gun med plads til 49 
bjørne og et vildtreservat i Seocheon-gun 
med plads til omkring 70 bjørne. 

Vi opfordrer regeringen til at sikre, at der 
bliver skabt nok reservater til at huse alle de 
resterende bjørne fra januar 2026. Sam-
tidig presser vi på for, at der bliver lavet en 
plan for at passe bedst muligt på bjørnene i 
den mellemliggende periode.

Vores arbejde for at stoppe bjørnegalde-
industrien fortsætter andre steder i Asien. 
Vi stopper ikke kampen, så længe bjørne 
stadig mishandles og udnyttes for deres 
galdes skyld. 

Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber
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”Det er dette resultat, som vi sammen 
med Green Korea United (GKU) har 
kæmpet for uafbrudt i over 18 år – så 
vi er henrykte. Bjørne i fangenskab 
 bliver brutalt udnyttet som forbrugs-
varer. De tilbringer hele deres liv i 
mikro skopiske, trange bure og udsæt-
tes for enorme mentale og fysiske lidel-
ser,” siger Maya Pastakia, der leder 
vores globale arbejde for at få stoppet 
udnyttelsen af vilde dyr til traditionel 
medicin.

Bjørnegalde er efterspurgt, fordi det bruges 
til at behandle dårligdomme som mave-, 
fordøjelses-, lever- og nyreproblemer inden for 
traditionel asiatisk medicin.

Sydkorea
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VORES INDSATS 
HAR BETYDET…
at der i dag kun er

360 bjørne
tilbage på 

fabrikkerne i 
Sydkorea. Det er et 
fald på 75 % fra 
1.400 bjørne i  
midt-00’erne.

Vores -følgere 
modtog nyheden om 
lukningen af de syd koreanske 
bjørnegaldefabrikker med 
begejstring – selvom mange 
udtrykte et ønske om, at det 
kunne gå endnu hurtigere.

Søs Evi  
Jensen Linkhorst 

Dejligt at høre  men at ven te 
så længe og bjørnene skal lide 
i 4 år mere er da forfærdeligt  

Anne Marie  
Folkmar Andersen 

Fantastisk  Hvor har vi ventet 
med længsel  

Birthe  
Hamberg 

Det var en dejlig nyhed, håber 
bare der er en hård straf for dem, 
der stadig vil gøre det i smug.

Historisk sejr: 

Slut med bjørne- 
galde i Sydkorea



I mere end 17 år 
blev de ni bjørne 
holdt fanget på tre 
forskellige bjørne
farme i Vietnam. 
De levede i små bure 
på størrelse med 
telefonbokse, og 
flere af bjørnene var 
tynde og svage pga. 
underernæring.

De seneste fem år 
har vi deltaget i

135
redninger 

af bjørne fra 
galdefabrikker i 

Vietnam.

Bjørnegalde er en popu
lær ingrediens i tradi
tionel asiatisk medicin. 
Bjørnene på farmene 
blev oprindeligt brugt 
som ’medicinmaskiner’, 
der rutinemæssigt fik 
tappet deres galde via 
lange kanyler.

Tre af bjørn 
ene er de 
sidste over
levende fra en 
bjørnefarm, 
hvor 11 andre 
bjørne er døde 
de seneste tre 
år pga. de 
dårlige 
leve forhold.

3
Gennem årene 

har vi grundlagt eller 
finansieret

12
bjørne reservater
forskellige steder 

i verden

1

Hidtil største bjørne  - 
redning i Vietnam

Vi har beskyttet bjørne i

30 år
i 25 forskellige lande.

Rekonstruktion: 
I februar måned var vi med til at redde ni bjørne i den hidtil største bjørne befrielses aktion, 
nogen dyreorganisation har gennemført. Bjørnene har nu fået et nyt liv i naturlige omgivelser.

Gennem ved
holdende  arbejde 
sammen med 
Four Paws lyk
kedes det os i 
februar 2022 
endelig at over
tale bjørnenes 
tidligere ejere til 
at frigive de mis
handlede dyr.

4

Animals Asias Tam Dao-reservat

Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals Media

Bjørnene blev fløjet 1.600 kilometer tværs 
over Vietnam til et reservat, der drives af 
Four Paws. Her kan de nu leve trygt og 
beskyttet resten af deres liv.

5
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Vores svineproduktion 
rummer en potentiel 
fare for, at Danmark kan 
blive epicenter for den 
næste pandemi, advarer 
fremtrædende ekspert.

På vej ud af coronakrisen advarer frem-
trædende forskere om sundhedsfaren 
ved Danmarks enorme svinebesætninger, 
heriblandt Hans Jørn Kolmos, professor i 
mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

”Vi har et rekordstort antal produktionsdyr 
i forhold til landets areal og befolkningens 
størrelse. Det rummer nogle alvorlige ud-
fordringer i forhold til zoonoser,” siger han. 

Ifølge Kolmos gror faren for den næste pan-
demi potentielt i Danmarks egen baghave 
og kan opstå i en moderne dansk svinestald, 
hvor risikoen er steget markant de seneste år:

“Inden for 10 års tid er der sket en opbyg-
ning af influenzastammer i store danske 
svinebesætninger, som har det potentiale, at 
de kan overføres til mennesker og gøre os 
syge. Det, der rummer det helt store smitte-
potentiale, er koncentrationen af mange svin 
på meget lidt plads, og vi har allerede set 
de første danskere, som er blevet alvorligt 
syge efter smitte med svineinfluenza.”

Der er brug for politisk handling
Den erfarne mikrobiolog mener, at bolden 
nu ligger hos både branchen, myndigheder 
og politikere: 

“Danmark er nødt til at have en plan, og 
den skal inkludere, at man er proaktiv, så 
vi kan gribe ind over for smitte fra produk-
tionsdyr, inden katastrofen sker igen. Det 
politiske system er desværre meget tøvende. 
Man vil helst ikke have for megen blæst om 
problemet, for hvad skal vi stille op med de 
besætninger, der rummer de her potentielle 
svineinfluenza-vira,” konstaterer Kolmos.

“Svinebranchen ønsker bare at producere 
svin uden for megen offentlig opmærksom-
hed på smitteproblemet, for så går det bare 
ud over produktionen og eksporten. Men 
i sundhedsvæsenet er vi flere, der synes, at 
der mangler lægefaglige input i Fødevare-
styrelsen til at varetage menneskers sundhed. 
Vi kan ikke bare lade det brede sig, som 
vi f.eks. har set med antibiotikaresistente 
MRSA-bakterier, som nu findes i næsten alle 
konventionelle danske besætninger, og som 

hvert år smitter mange mennesker i lokal-
samfundet.”

Tag advarslerne alvorligt
Coronapandemien menes at være startet 
med et virusspring fra flagermus til mennesker 
på et dyremarked i Kina, og i World Animal 
Protection har vi tidligere advaret om faren 
for zoonoser fra både vilde og tamme dyr.

“Når fremtrædende eksperter nu lægger 
fakta på bordet og advarer så klart om den 
måde, vi udnytter landbrugsdyr på, bliver 
både politikere og landbruget nødt til at 
tage de advarsler meget alvorligt,” siger 
Esben Sloth, kampagnechef i World Animal 
Protection Danmark, og fortsætter:

“Der er i forvejen store dyrevelfærdsproble-
mer i den industrielle svineproduktion, og 
det, forskerne siger til os, er endnu en grund 
til at reducere antallet af svin betragteligt og 
satse meget mere på andre produktionsfor-
mer som friland, økologi og plantebaseret 
produktion.” 

Vidste du, at ...
I 2021 producerede dansk 
landbrug mere end 

33 mio. grise 
i Danmark.

Heraf blev lidt mere end 
14 MIO. EKSPORTERET 
som smågrise til andre lande.
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SENESTE OPDATERINGER

STOP 
LANDMISBRUGET
Vær med til at kæmpe for en 

ny retning for landbruget.  
Scan QR-koden eller gå ind på 
stoplandmisbruget.dk

Den næste  
pandemi vokser i

Danmarks 
egen  
baghave



Lad din kærlighed
til dyrene leve videre

Mere til både din familie og dyrene
Vil du testamentere til dyrene, uden at det går ud over arven til din familie? Med 30 %-løsnin-
gen kan du lade World Animal Protection arve 30 % af boet på betingelse af, at vi betaler 
arveafgifter for de øvrige arvinger, som dermed modtager 70 % helt uden afgifter. Søskende, 
niecer eller nevøer skal normalt betale ca. 36,25 % i arveafgift, så hvis hele boet gik til dem, 
ville de kun få ca. 63,75 % udbetalt.

Uden 30 %-løsningen
Din nevø arver 1 mio. kr., men skal betale 
ca. 36,25 % i afgift.

672.656 kr.

får din nevø udbetalt

327.344 kr.

skal din nevø 
betale i afgift

Med 30 %-løsningen
Din nevø arver 700.000 kr. og skal IKKE 
betale afgift. World Animal  Protection arver 
300.000 kr. og skal betale afgift for din nevø.

700.000.00 kr.

får din nevø udbetalt

skal World Animal 
Protection betale i afgift

218.594 kr.

får World  Animal  
 Protection udbetalt

81.406 kr.

Eksemplet tager udgangspunkt i, at din formue er 1 mio. kr., og at din nevø skal arve dig.

Med et testamente kan du gøre en forskel for dyrene, selv 
efter at du er gået bort.

Vidste du, at ... 
Vi anbefaler, at du får en advokat til at hjælpe dig med dit testamente. 
Vi betaler advokat omkostninger på op til 5.000 kr., hvis du betænker 
World Animal Protection. Kontakt os og hør nærmere.

(2022-tal)

”Jeg elsker dyr og har haft katte hele 
livet. Lige nu har jeg desværre ikke 
 nogen, da mine børn stadig er små. 
Derfor er det ekstra skønt at kunne 
hygge med Hannibal, når han besøger 
kontoret,” fortæller Lisbeth.

Du er altid velkommen til at ringe eller 
skrive til Lisbeth for at høre nærmere om 
mulighederne for at betænke dyrene i dit 
testamente. 

Kontakt Lisbeth Dolberg på:
Tlf. 3393 7212 eller 

arv@worldanimalprotection.dk.

Fundraiser og arveansvarlig Lisbeth Dolberg 
sammen med Hannibal, lejlighedsvis kontorhund 
i World Animal Protection Danmark.

Mange tror, at det er både dyrt og be-
sværligt at tegne et testamente, men sådan 
behøver det ikke at være.

”I de fleste tilfælde er det ret ukompliceret at 
tegne et testamente, og jeg tror, at de fleste 
føler en stor lettelse, når de har fået det gjort. 
Det er rart at vide, at man har fået tænkt ting-
ene igennem, og at der er styr på sagerne, 
når man er gået bort, så ens nærmeste ikke 
står tilbage med uafklarede spørgsmål,” 

siger Lisbeth Dolberg, fundraiser i World 
Animal Protection Danmark.

En anden fordel ved at tegne testamente er, 
at man i langt højere grad selv har mulighed 
for at bestemme, hvordan ens arv skal forde-
les. På den måde kan man f.eks. betænke 
en nær ven, sikre sin papirløse partner eller 
lade nogle af de værdier, man sætter højt 
– såsom kærlighed til dyr – leve videre, når 
man ikke selv er her længere. 
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 worldanimalprotection.dk/arv

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

Du kan også bestille vores gratis 
arvefolder på



På stoplandmisbruget.dk/opskrifter 
finder du opskrifter på lækre grønne retter 
til hverdag og fest. Uanset om du er på 
udkig efter børnefavoritten, den lette 
sommeranretning, den krydrede gryderet 
eller noget til den søde tand, så har vi en 
opskrift til dig. 

Mangler du inspiration til, hvor-
dan du kan spise mere grønt?

Grønne opskrifter
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SMÅT OG GODT

Dyre- 
vitsen

HVORFOR ER 
ZOOLOGISK HAVE 

ALDRIG BLEVET SOLGT?  

Den er 
for dyr.

Derefter fulgte en 1.200 km lang rejse til Rumænien, som vi finan-
sierede sammen med andre organisationer. Pga. de mange år i 
fangenskab kan Bolik og Elza ikke klare sig selv i naturen, men i 
bjørnereservatet Libearty, som drives af vores rumænske partner-
organisation AMP, kan de nu følge deres naturlige instinkter i 
selskab med andre reddede bjørne og ulve.

“I årevis levede Bolik og Elza i beskidte, små bure, og de måtte 
gennemleve den skræmmende ild og larm fra bombeeksplosioner 
før deres lange rejse hertil. Nu får de endelig mulighed for at 
mærke græs og jord under poterne, lytte til vinden og fuglenes 
sang og leve uden frygt,” siger Christina Lapis, direktør for AMP. 

Bjørn og ulv reddet ud af Ukraine
 Bjørnen Bolik og ulven Elza blev holdt i fangenskab ved et feriested i Chernivtsi, som blev 
 bombet tidligere på året. Den britiske krigsveteran Tom S-N – hans efternavn er anonymt 
 – og hans team fra Breaking the Chains reddede modigt dyrene ud af deres fortvivlende
  situation, hvor de ingen mulighed havde for at undslippe bomberne.

Bolik før og efter redningsaktionen

Elza slapper af i reservatet Liberaty.



Skuespiller Mathilde Norholt er en 
af de kendte, der bakker op om 
vores arbejde.

• Hvad er dit forhold til dyr? 
Kærlighed og fascination. Da jeg var 
lille, ville jeg blandt andet være krabbe-
forsker. Jeg havde set et naturprogram 
om nogle grønne krabber i en flod, og 
det var så spændende. Deres liv og 
oplevelse af livet er så ander-
ledes fra vores. Det er os, der 
bør lære af dyrene.

• Hvorfor bakker du op om World 
Animal Protection? 
Jeg synes, at World Animal Protection 
dækker hele spektret med, hvilke dyr 
der skal hjælpes. Andre (også gode) 
dyreorganisationer er meget specifikke. 
World Animal Protection favner alle.

• Kan du dele en sød historie om et 
kæledyr? 
Jeg havde en meget madglad mops. 
Engang blev han passet af en veninde. 
Hun havde ladet ham være alene i 
løbet af dagen, og det lykkedes ham 
at åbne en dør, hive en rygsæk ned fra 
et bord og åbne den. Inde i rygsækken 
lå en stor pose hundemad, den fik han 
også åbnet og spiste en tredjedel af 
den! Han gispede og kunne næsten 
ikke gå i fire dage, men tiggede 
dog ikke ved bordet i den periode. 
 Mopse-power! 

FØLG MATHILDE PÅ 
INSTAGRAM  
@mathildenorholt

I slutningen af februar overrakte vores thailandske kontor tæt 
på 16.500 underskrifter til landets regering som opbakning til 
’den thailandske elefantlov’ – et lovforslag, som vi har været 
med til at udvikle. 

 Thailands elefanter 
skal beskyttes

73 % af elefanterne i Asiens turistindustri 
– mere end 2.800 – lever i Thailand. Det 
er en stigning på ca. 70 % på blot et årti. 
Langt størstedelen af elefanterne lever 
under meget dårlige forhold.

Det nye lovforslag indeholder:
• et forbud mod den brutale træning, 

som unge elefanter i dag udsættes for
• et forbud mod kommerciel avl på 

elefanter i fangenskab
• et forbud mod kommerciel eksport af 

elefanter.

Roatchana Sungthong, direktør i World 
Animal Protection Thailand, siger: “Der er 
mange problemer med elefant velfærden 
i Thailand. Der er bl.a. smuthuller i loven, 
fordi elefanter stadig inddeles i vilde 
elefanter og elefanter i fangenskab. 
 Elefanter i  fangenskab, der bruges til 
elefant ridning og -shows i turistindustrien, 
er ikke lige så godt beskyttede som 
elefanter i naturen.”

Lovforslaget er nu under behandling i 
Thailands parlament. 

Vores thailanske team overrækker underskrifterne.
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Tre hurtige til:

Mathilde 
Norholt

FØLG MED I VORES  
ARBEJDE FOR DYRENE

Vilduhaveflerenyhederom
vores arbejde og de mange dyr, 
du er med til at beskytte? Så til-
meld dig vores nyhedsmail, der 
kommer ca. hver tredje uge.

Her kan du læse om vores 
indsatser for dyrene, vi fortæller 
om vores aktuelle kampagner, 
og du vil være blandt de første 
til at få de gode nyheder, når vi 
redder dyr i nød.

TILMELD DIG PÅ 
worldanimalprotection. dk/
nyhedsmail



Sommeren er over os: 

Køb en gave til dig 
selv eller en dyreven.
MULEPOSE
Tag vores mulepose med på indkøbsturen og vis, at du støtter 
dyrevelfærd.

T-SHIRTEN TIL DIG, DER ELSKER DYR
Både mænd og kvinder kan bære vores flotte t-shirt med dyre-
silhuetter, da det er en unisex- model.  T-shirten er lavet af 100 % 
økologisk bomuld – og er naturligvis bæredygtigt produceret.

GAVEBEVIS
Med et gavebevis er du og modtageren med til at  
beskytte dyrene. 

T-SHIRT

Kr. 300,-
GAVEBEVIS

Vælg selv 
beløb.

MULEPOSE

Kr. 150,-

shop.worldanimalprotection.dk
ALT OVERSKUDDET FRA SHOPPEN GÅR TIL VORES ARBEJDE MED AT BESKYTTE DYR I NØD OVER HELE VERDEN.


