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Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark

Nu skal vanviddet stoppes
Coronapandemien har rystet os i vores 
grundvold… men for dyrene er der intet 
nyt under solen. Hver eneste dag bliver 
tusindvis af vilde dyr brutalt udnyttet. 
Den globale handel med vilde dyr er 
en milliard industri, og alene den ulovlige 
handel udgør årligt en værdi på adskillige 
milliarder. 

Alligevel må den se sig slået af omkost nin
gerne for verdensøkonomien i kølvandet 
på  COVID19, som menes at udgøre 
12,7 billioner dollars. Faktisk mener flere 
eksperter, at coronapandemien kan skabe 
den største økonomiske krise siden Depres
sionen i 1930'erne. Og det er jo blot det 
økonomiske aspekt, for menneskeliv kan 
ikke gøres op i penge.  

Det er tragisk – men lige så tragisk er det, 
at pandemien kunne være undgået. For det 
er med al sandsynlighed menneskers hen
synsløse omgang med vilde dyr, der har 
skabt den. I World Animal Protection har vi 
i årevis arbejdet for at stoppe udnyttelsen 
af vilde dyr, der ender som ingredienser i 

traditionel medicin, som turistunderholdning, 
kæledyr eller fødevarer. Men det har været 
et sejt træk for alvor at få verdens øjne op 
for konsekvenserne ved at behandle dyr 
med så stor ligegyldighed. Prisen er gigan
tisk – både for dyr og mennesker.

I de lande, hvor vi har kontorer, presser vi 
på politisk for at få indført et forbud mod 
handlen med vilde dyr. Og ved at indsam
le underskrifter lægger vi pres på verdens 
mest indflydelsesrige lande. Det kan du 
læse mere om inde i bladet.

Jeg håber, at du bakker op om denne 
kamp. Der har aldrig været en vigtigere og 
mere relevant sag.
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Kort nyt
Kendisser bakker op
En lang række kendisser, herunder Ricky 
Gervais, Judy Dench og Leona Lewis, er 
gået ud med støtte til vores kampagne for at 
få indført et forbud mod den globale handel 
med vilde dyr. I et åbent brev har de på 
det kraftigste opfordret den britiske premier
minister Boris Johnson til i G20 at arbejde 
for et forbud mod handlen med vilde dyr. 
Brevet er sendt på vegne af os og 23 andre 
førende dyrebeskyttelses og artsbevarelses
organisationer.

Foto: Aaron Gekoski

Åbent brev til FN om dyr i turisme 
COVID19 har haft alvorlige konsekvenser 
for turismen. I foråret sendte FN’s orga
nisation for turisme, UNWTO, derfor 23 
anbefalinger til den globale turistindustri 
med fokus på genopbygning af en mere 
bæredygtig og modstandsdygtig sektor. 

 Desværre har man i anbefalingerne ikke 
tænkt på de mange vilde dyr i turistindustri
en. Derfor har vi sammen med flere andre 
organisationer og rejsebureauer sendt et 
åbent brev til UNWTO, der beder dem 
om at indtænke dyrene. I Danmark er bl.a. 
Spies, Atlantis og Williams Rejser medun
derskrivere.

Starbucks lancerer plantebaseret 
sandwich
For nylig lancerede Starbucks en morgen
madssandwich med plantebaseret kød i 
USA – et af de lande, hvor der spises aller
mest kød. Det skete efter en række møder 
med vores amerikanske kontor, hvor der blev 
diskuteret plantebaserede alternativer til kød, 
dyrevelfærd og vigtigheden af at mindske 
kødproduktionen. Starbucks i Kina og Cana
da har indenfor det seneste år også valgt at 
tilbyde plantebaserede sandwicher.

Vilde dyr skal ikke optræde i zoos 
Vi har tidligere kritiseret verdensorganisa
tionen for zoos og akvarier, WAZA, for ikke 
at prioritere dyrenes velfærd højt nok. Det er 
derfor positivt, at de i maj opdaterede deres 
retningslinjer for interaktioner mellem dyr og 
besøgende, så der nu står, at vilde dyr ikke 
bør fremstilles som “eksotiske kæledyr eller 
optrædende” for de besøgende. Vi opfor
drer dog WAZA til at gøre retningslinjerne 
klarere, så det f.eks. utvetydigt fremgår, at in
gen moderne zoos eller akvarier skal tillade 
de besøgende at ride på vilde dyr, klappe 
dem eller bruge dem som fotorekvisitter.

Joe & The Juice udfaser turbokyllinger
I lighed med flere andre virksomheder har 
den danskbaserede cafekæde Joe & The 
Juice nu valgt at udfase brugen af slagte
kyllinger, der er avlet til at vokse unaturligt 
hurtigt, hvilket overbelaster deres knogler, 
ben og organer. Kædens beslutning vil for
bedre velfærden for over 150.000 kyllinger 
årligt. Dermed slutter Joe & The Juice sig til 
bl.a. Halifax, 7Eleven og Café Vivaldi. 
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Elefanter i 
turistindustrien

 Vi fodrer tusindvis af hunde og katte 
under coronakrisen

 REKONSTRUKTION: En ny chance til 
moderløse bjørne unger

Der er både gode og dårlige nyheder fra 
vores arbejde med elefanterne i Asien.
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TEMA: HANDEL MED VILDE DYR

Lad vilde dyr 
blive i naturen

Milliarder af vilde dyr bliver indfanget fra 
naturen eller avlet under sammenklemte og 
uhygiejniske forhold for at blive udnyttet til 
underholdning, som fødevarer, kæledyr eller 
i traditionel medicin. Indtjeningen er enorm 
– men det er omkostningerne også. Den lange 
liste af sygdomme, som har spredt sig fra dyr til 
mennesker, inkluderer SARS, MERS, Ebola og 
nu COVID19. 

Derfor bør handlen med vilde dyr stoppes, 
både for dyrenes og vores egen skyld.

Når G20 – verdens største økonomier – 
mødes til november, skal de forholde sig til 
følgerne af coronapandemien og koordinere 
en global indsats. Under finanskrisen i 2008 
tog G20 lederskab og blev enige om en række 

globale løsninger for at stabilisere verdensøko
nomien. De kan komme til at spille en lignende 
rolle i kølvandet på coronakrisen. 

Vi kæmper for, at et af tiltagene bliver et 
forbud mod den globale handel med vilde dyr. 
Det vil både beskytte dyrene og være med til at 
forhindre fremtidige globale sundhedskriser. 

Den globale handel med vilde dyr skal stoppes. Nu og for altid.

Det er måske ikke overraskende, men ikke desto mindre positivt, at vores 
-følgere bakker op om et forbud. 

Jannie Busk 
Et meget tydligt JA.... hvis 
handlen forsætter, så er der 
snart ingen tilbage... og 
hvad sker der så med vores 
natur og verden? Dyrene er 
jo en del af cyklus og klima.

Pernille A. Bjerring 
Handel med vilde dyr bør 
forbydes med det samme!! 
Det er ikke så svært  der er 
ingen valide argumenter for 
at lade det fortsætte.

Lena Jørgensen 
Jeg tænker, at verden 
allerede har fået et vink 
med en vognstang om at 
stoppe med at handle med 
vilde dyr... hvis man gider 
tænke så langt 

Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber
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Vi mener
 
Milliarder af vilde dyr 
lider. Mennesker bliver 
syge og dør. Verdens
økonomien er under 
pres. Verdens ledere 
kan ikke længere igno
rere konsekvenserne 
ved at udnytte vilde dyr 
– det er på tide, at de 
handler.

Udnyttelsen har fundet 
sted i årevis, uden at 
verdenssamfundet er 
gået sammen om at 
stoppe den. Men med 
COVID19 er det ble
vet tydeligt, at handlen 
med vilde dyr også kan 
have store konsekven
ser for os mennesker.

Kun ved at passe på 
dyrene kan vi også 
passe på os selv.

STOP

SKRIV UNDER 
– og kræv, at et for
bud mod handel med 
vilde dyr kommer på 
G20’s dags orden til 
novembertopmødet.

bit.ly/stop-handlen
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60 %
af de nye, smitsomme sygdomme 

som mennesker i dag døjer med, stammer 
fra dyr – heraf 70 % fra vilde dyr.
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Tirrende tigre
Tigres stævnemøder varer 
flere dage, og de er virkelig 
dygtige svømmere. Find ud 
af mere om jordens største 
vilde kattedyr.

VIDSTE DU ...

Der lever i dag flere 
tigre i fangenskab end 
i naturen, hvor der er 
færre end 3.900 tigre 
tilbage. 

Tigres størrelse varierer afhængigt af arten, 
men de kan blive op til 3 meter lange og 
veje tæt på 300 kg. Om natten strejfer tigre
ne rundt i deres store territorier på jagt efter 
byttedyr som bøfler, vildsvin og antiloper. 
Når de sætter efter et bytte, kan de bevæge 
sig med op til 45 km i timen.

Takket være deres store poter med svøm
mehud og deres muskuløse kroppe er tigre 
gode til at svømme. Der findes eksempler på 
tigre, der har svømmet op til 29 km, når de 
har krydset floder.

Brølet er tigerens Tinder
Voksne tigre lever alene og interagerer kun, 
hvis de slås for at forsvare deres territorium, 
eller når de parrer sig.

En tiger lader sine artsfæller vide, at den 
er klar til at parre sig ved at brøle højt. Det 
kan høres hele 3 km væk. Når en han og 
huntiger har fundet hinanden på denne 
måde, tilbringer de adskillige dage sammen 
og parrer sig ofte i løbet af dette tidsrum.

En rigtig tigermor
Der er i gennemsnit totre unger i et kuld, 
men der kan komme helt op til seks unger. 
Hver unge har sit eget unikke mønster af 
farver og striber, så ikke to tigre er ens. 

DER ER         UNDERARTER 
AF TIGRE TILBAGE I VERDEN     
Sumatra tigeren, den bengalske, den indokinesiske, 
den syd kinesiske, den malaysiske og den sibiriske tiger.
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Tigerunger elsker at lege med deres søs
kende. De springer på hinanden, legeslås 
og jagter haler. Det lærer de unge dyr at 
kæmpe mod både artsfæller og andre 
rovdyr. 

Ungerne bliver hos deres mor, indtil de 
er totre år gamle. Først da kan de klare 
sig selv. 

Tre tigerarter  
er uddøde: 
Den kaspiske tiger, balitigeren 
og javatigeren

Huntigre er meget beskyttende og gør alt 
for at sikre deres afkom mod farer såsom 
angreb fra slanger, ulve eller andre tigre.

Tigermødre forbereder sig på ankomsten 
af deres unger ved at lave huler i klippe
spalter, grotter, tykt græs eller hule træer. 
Ungerne bliver i hulen i ca. to måneder, og 
moren forlader dem kun sjældent, da de er 
afhængige af hendes mælk.

Tigertræning
Når ungerne bliver lidt ældre, viser moren 
dem, hvordan de skal snige sig ind på et 
bytte og dræbe det med et nakkebid eller 
ved at kvæle det med et fast bid om struben. 
Ungerne lærer ved at kopiere deres mor. 
Moren nedlægger også byttedyr, som 
ungerne får lov til selv at gøre en ende på, 
inden de spiser dem.

Foto: Andreas Breitling/Pixabay

DYREBARE DYR:  Bliv klogere på nogle af de 
fantastiske dyrearter, der er truet af handlen med vilde dyr.
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TEMA: HANDEL MED VILDE DYR

Skældyr er fremragende skadedyrsbekæm
pere. Ét skældyr kan spise op til 70 mio. 
insekter om året. Dyrene lever i mange 
forskellige typer miljøer, herunder skov, tæt 
krat, opdyrkede områder og græssavanne. 
Afhængigt af arten bor skældyr i huler, hule 
træer eller en kombination af disse. Hulerne 
kan være meget komplekse underjordiske 
strukturer med op til 10 forskellige skjulte 
indgange. De huler, som kæmpeskældyret 
graver, kan være 4 meter dybe og nogle af 
tunnellerne 30 meter lange.

Unik anatomi
Skældyrene bruger deres lange kløer til 
at skrabe og grave sig ind i myretuer og 
termitboer. Derefter skovler de insekterne 
ud med deres lange, klæbrige tunger, som 
starter helt nede ved bunden af dyrets rib
ben. Når insekterne er blevet slugt, bliver de 
kværnet af små sten og keratinpigge nede i 
skældyrets mave.

Skældyrs skæl er lavet af keratin – det 
samme materiale som menneskers negle. 
Skællene vokser hele livet og udgør ca. 
20 % af dyrets vægt. Skællene fungerer som 
et panser, der beskytter mod rovdyrs skarpe 
tænder og kløer. For at beskytte deres 
bløde maver ruller skældyr sig sammen 
til små kugler, når de føler sig truet. Men 
de kan også bruge deres stærke haler til 
at lange ud efter modstandere, når de er 
under angreb.

Familietid
Voksne skældyr lever alene og finder kun 
sammen for at parre sig. Det sker en gang 
om året eller hver andet år afhængigt af 
arten. For at tiltrække en mage bruger han
nerne urin eller afføring til at markere, hvor 
de befinder sig. Hvis der er flere hanner, men 
kun en enkelt hun i et område, vil hannerne 
slås om hende ved at bruge deres haler til at 
slå hinanden af banen.

Der er normalt kun en enkelt, men nogle 
gange to unger i et kuld. Mødrene ruller sig 
sammen om ungerne for at beskytte dem 
mod farer. Når ungerne er en måned gamle, 
er det tid til at komme ud af hulen. Mødrene 
bærer ungerne på deres haler de næste 
trefire måneder. Afhængigt af arten bliver 
ungerne sammen med deres mødre i et til 
to år.  

Skældyr har små sten i maven og slås ved at svinge med 
halen. Lær noget nyt om de forsigtige insektspisere.

Sky skældyr

DER ER I ALT         SKÆLDYR-
ARTER I AFRIKA OG ASIEN. 
Den største art er kæmpeskældyret, der kan veje om
kring 33 kg og være 180 cm langt. Den mindste art, det 
langhalede skældyr, vejer ikke mere end højst 3,6 kg.

VIDSTE DU ...

Omkring 70 % af skæl
dyr i fangenskab dør 
inden for det første år, og 
så godt som ingen over
lever mere end tre år.

I naturen kan skældyr 
derimod blive omkring 
20 år gamle.

Fordi skældyr kun 

får unger en gang hvert 
eller hver andet år, 

er det svært for bestandene af vilde 
skældyr at komme sig oven på 

omfattende krybskytteri.

8
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Brølende bjørne
Bjørne kan tælle og bruge redskaber. Lær mere om de store 
bamser, der har haft deres gang på jorden i millioner af år.

Der er stor forskel på størrelsen af de forskel
lige bjørnearter. Små malajbjørne kan veje 
op til 65 kg, mens de enorme isbjørne kan 
veje mere end 600 kg.

Kan regne den ud
Bjørne er meget intelligente dyr. Forskere, 
der har undersøgt amerikanske sortbjørne, 
har fundet ud af, at bjørnene kan tælle. De 
er lige så dygtige som aber til at skelne 
mellem store og små antal prikker.

Faktisk er bjørne så intelligente, at de 
tilpasser deres adfærd efter jagtsæsonen 
for at beskytte sig selv. Da det blev ulovligt 
i Sverige at jagte dyr i familiegrupper, be
gyndte brunbjørnemødre at beholde deres 
unger hos sig næsten et helt år længere for 
at undgå jægernes geværer.

Der er også eksempler på, at bjørne 
bruger redskaber. Brunbjørne kan finde på at 
samle sten op og bruge dem til at kradse sig 
i ansigtet, hvis det klør. Og i et forsøg hæng
te forskere doughnuts op lige uden for ræk
kevidde af nogle gråbjørne i fangenskab. I 
nærheden efterlod de afsavede træstubbe 
og plastikkasser. De fleste af bjørnene fandt 
ud af at bruge disse genstande som skamler, 
så de kunne nå de ophængte lækkerier.

Vintersøvn
Om vinteren, når føden er knap, går de fleste 
bjørne i tempererede områder i hi i deres 
huler. En bjørns hule kan være alt fra åbne 
reder, kratbunker, væltede og hule træer, 
stenbunker, udhulinger, grotter og menneske
skabte bygninger. 

Mens en bjørn er i hi, tærer kroppen på 
de fedtdepoter, som den har opbygget i 
løbet af sommeren og efteråret.

Tætte bånd
I den fri natur lever bjørne alene, men bjørne
mødre har deres unger hos sig i en lille flok. 
Mødrene vil kæmpe til døden for at beskytte 
deres unger mod rovdyr, og ungerne skriger 
ynkeligt, når de kommer væk fra deres mødre. 

Det kan de fortsætte med i ugevis, hvis 
moren dør.

Bjørnemødre lærer deres unger at finde 
mad og beskytte sig ved at klatre op i 
træer. Ungerne morer sig også med at lege 
med deres mor og søskende. Forskere har 
opdaget, at jo mere brunbjørneunger leger, 
jo mere sandsynligt er det, at de overlever 
længe nok til at blive voksne. 

VIDSTE DU ...

Isbjørne har så enorme 
territorier, at forskere 
har haft svært ved at måle 
deres præcise størrelse. 
Men en hunisbjørn blev 
sporet, mens hun bevæ
gede sig 4.796 km 
tværs over Alaska, 
 Canada og Grønland.

BJØRNEARTER ER TILBAGE 
I VERDEN
De lever i Nord- og Sydamerika, Europa og Asien.8

Over hele verden FORSVINDER 
BJØRNES LEVEOMRÅDER 

pga. menneskers indtrængen. 
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Elegante elefanter

TEMA: HANDEL MED VILDE DYR

Elefanten er verdens største landlevende pat
tedyr og et af de mest intelligente. Ligesom 
mennesker, delfiner og menneskeaber kan 
elefanter genkende sig selv i et spejl.

Det er ikke uden grund, at man taler om 
”en hukommelse som en elefant”. Elefanter 
kan huske andre elefanter og mennesker i 
årtier, efter at de sidst har mødt dem. Den 
gode hukommelse hjælper bl.a. elefanter 
i naturen, når der er tørke. De kan nemlig 
uden problemer finde vandhuller, som de 
sidst har været ved flere årtier forinden.

Lever sammen, taler sammen
Elefanter lever i flokke på typisk op til 20 
hunner og unge elefanter. Ungerne bliver 
hos deres mødre, indtil de er firefem år 
gamle, og i flere år derefter holder mødrene 
opsyn med dem. Hunner bliver sammen med 
deres flok resten af livet, mens hanner normalt 
vandrer alene omkring og kun midlertidigt 
slutter sig til en flok.

Elefanter har en ekstremt 
god hukommelse og er 
naturens gartnere. Få mere 
at vide om de grå giganter.

I en elefantflok ‘går snakken’ konstant. Man 
har identificeret mindst 70 typer vokalisering 
og 160 forskellige visuelle – og berørings
signaler, udtryk og gestik, som elefanter 
bruger til at kommunikere med. Nogle ele
fantlyde har så lav en frekvens, at mennesker 
ikke kan høre dem. Elefanterne selv kan til 
gengæld høre disse lyde på helt op til 80 
kilometers afstand.

Smarte snabler
En elefantsnabel består af omkring 40.000 
muskler og kan udføre finmotoriske bevægel
ser ligesom fingre – f.eks. samle en peanut 
op, brække skallen af og putte nødden i 
munden. Snablen er også et vigtigt redskab, 
når en elefant drikker, da der kan være op til 
8 liter vand i en elefantsnabel.

Elefanter bruger desuden deres snabler til 
at sprøjte jord ud over ryggen som beskyttel
se mod solen, og de fungerer som snorkler, 
når elefanterne svømmer.

Naturens gartnere
Hele økosystemer er afhængige af elefan
ters evner som gartnere. De store dyr former 
landskabet omkring sig ved at hive træer 
op og grave efter vand med deres snabler 
og stødtænder. Og gennem deres afføring 
spreder de frø fra planter, buske og træer 
over store områder. 

Takket være elefanterne regenererer 
naturen og kan byde på ly, mad og vand til 
mange mindre dyrearter.  

VIDSTE DU ...

DER FINDES  
OVER ORDNEDE 
 ELEFANTARTER:
Den afrikanske og den asiatiske 
elefant. 

Afrikanske elefanter er 
størst og kan blive op til 
3 meter høje og veje mellem 
4.000 ‑ 7. 500 kg.

Elefanter er truet af krybskytteri og af, 
at deres leveområder forsvinder pga. 
menneskers indtrængen.

Der er ca. 

38.000 - 52.000  
asiatiske elefanter 

og mindst

472.000 afrikanske 
elefanter 

tilbage i naturen.
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Dropper bjørnegalde  
og tigerknogler
Bjørnegalde, skæl fra skæl-
dyr og tigerknogler er bare 
nogle få eksempler på ingre-
dienser fra vilde dyr i traditi-
onel asiatisk medicin. Dyrene 
indfanges brutalt fra naturen 
eller  avles under elendige 
forhold i fangenskab.

I samarbejde med rådgivningsfir
maet PwC har vores kontor i Kina 
udviklet en strategi, der skal skabe 
bred opbakning i det kinesiske 
erhvervsliv til at gå væk fra udnyttel
sen af vilde dyr og i stedet anven
de plantebaserede alternativer.

Sidste år førte vores dialog med 
to førende kinesiske medicinal

virksomheder – Zhejang Asen 
Pharm Co. Ltd og WuXi Bio
logics – til, at de stopper med 
at producere og sælge medicin 
og helseprodukter, der indehol
der dele af vilde dyr. I år har 
 YaoPharma og Jian Chang Bang 
fulgt det gode eksempel, og vi 
forventer, at flere virksomheder 
snart følger efter. 
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Sejre for vilde dyr
Kina giver skældyr 
højeste fredningsstatus
Flere eksperter mener, at skældyr kan have bragt 
coronasmitten videre til mennesker. Nu har Kina givet 
dyret den højeste fredningsstatus på linje med bl.a. 
pandaen.

Det kinesiske skældyr er en kritisk truet art, og de syv andre 
skældyrsarter er også truede af udryddelse, da deres skæl og 
kød er eftertragtet.

Skældyret er også fjernet fra den kinesiske farmakopé, en 
officiel liste over lægemidlers sammensætning og brug i traditio
nel asiatisk medicin. Farmakopéen indeholder mange forskellige 
urter, men også kropsdele fra dyr såsom skæl fra skældyr. 

Vietnam forbyder 
handel med vilde dyr
Vietnam er fulgt i hælene på Kina, der tidligere på året 
forbød handel med vilde dyr.

Foto: David Brossard

Foto: Digital Visions

Lovgivning gør det ikke alene. Forbud og fredninger skal håndhæves, hvis de skal have 
effekt, for ellers fortsætter jagten og handlen illegalt. Men love er et stort og vigtigt skridt 
på vejen mod at sikre, at vilde dyr får lov til at blive i naturen, hvor de hører til.

Horn fra næsehorn.

Forbuddet er indført for at reducere risikoen for nye pandemier 
som COVID19. Den nye lov forbyder import af vilde dyr og pro
dukter lavet af vilde dyr samt salg af vilde dyr på markeder. Loven 
håndhæver desuden forbud mod illegal jagt på og handel med 
vilde dyr, herunder onlinesalg.

Vietnam er et af de lande i Asien, hvor der foregår omfattende 
illegal handel med produkter fra vilde dyr såsom skæl fra skældyr, 
elfenben og næsehornshorn.

Vi bifalder Vietnams beslutning, men mener, at forbuddet bør være 
endnu mere vidtgående og lukke det smuthul i loven, der tillader 
bjørne at blive holdt som 'kæledyr' i fangenskab – blot for illegalt 
at få tappet deres galde til brug i traditionel medicin. 



10

Foto: iStock. by Getty Images
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Tigre 
elsker at 

svømme og 
lege i  
 vand.
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En verden til forskel
Dette er blot få eksempler på de lidelser, den globale handel med vilde dyr er skyld i. 
Et forbud vil gøre det lettere at beskytte dyrene mod at blive taget fra naturen eller avlet 
i fangenskab, kun for at tilbringe et helt liv indespærret.

TEMA: HANDEL MED VILDE DYR

Dovendyr
Dovendyr, kaimaner og anakondaer er bare 
nogle af de vilde dyr i Amazonas, der tilbringer 
livet som selfierekvisitter for betalende turister. 
Dyrene indfanges fra naturen og holdes under 
stærkt kritisable forhold. De lider under stress, 
sygdomme og skader, indtil de dør en tidlig død.

Elefanter
Et stort antal turister fra bl.a. 
Europa rejser til Asien og rider 
på elefanter. Langt de fleste 
af de over 3.800 elefanter i 
Asiens turistindustri lever under 
uacceptable forhold. De træ
nes med brutale metoder, og 
når de ikke arbejder, står de 
typisk lænket i korte kæder.

Kongepytoner
Kongepytonen er blandt de 17 mio. eksotiske 
kæledyr i USA. De seneste 45 år er mere end 
3 mio. kongepytoner eksporteret fra Vestafrika 
til Nordamerika, Europa og Asien. Transporten 
er stressende for dyrene, og hos dyrehandlere 
stoppes de ofte ned i små plastikbokse, hvor 
de hverken kan folde sig ud, søge skjul eller 
regulere deres kropstemperatur.

Delfiner
Over 3.000 delfiner lever i 
fangenskab. Delfinunderhold
ning er særligt udbredt i 
Mexico, Caribien og USA. 
Dyrene optræder i shows, 
bruges som fotorekvisitter, eller 
besøgende kan svømme med 
dem. Det er ekstremt stressen
de for delfinerne, der ofte lider 
af fejlernæring, svampeinfektio
ner og øjensygdomme.

12

Foto: R. Andrew Odum / Getty Images
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Sammen om et forbud
Bjørne
I Kina tilbringer omkring 20.000 
bjørne hele deres liv i små bure, 
for at deres galde kan blive 
brugt som ingrediens i traditionel 
asiatisk medicin. Bjørnene lever 
under fabrikslignende forhold og 
får tappet deres galde via et hul i 
maven, hvilket er ekstremt smerte
fuldt for dem.

Du kan skrive under her:
bit. ly/ stop-handlen

Tigre
I Thailands turistindustri 
holdes omkring 1.600 tigre 
i fangenskab, og der avles 
konstant nye unger. Turister 
betaler for at fodre eller holde 
ungerne, tage selfies med dem 
eller se tigre optræde i shows. 
Typisk lever dyrene i små bure 
eller betongrave, hvor de intet 
kan foretage sig.

Skældyr
Disse sky dyrs kød anses for en delikatesse, og 
skællene sælges som ingredienser i traditionel 
asiatisk medicin. I løbet af sidste årti blev over en 
million skældyr brutalt indfanget fra naturen i Afrika 
og Asien, hvilket gør skældyret til det mest illegalt 
handlede vilde dyr i verden.

Body Shop går med i kampen

Body Shop er kendt for deres hudplejeprodukter, der ikke er 
testet på dyr. Nu hjælper Body Shop i Danmark og Sverige 
også dyrene ved at dele vores underskriftsindsamling, så 
endnu flere kan være med til at kræve et forbud mod handlen 
med vilde dyr.

Opbakning på sociale medier

På Instagram viser influencers 
deres opbakning til vores 
kampagne ved at lægge bil
leder op med vores special
designede mundbind.

Anne Lindfjeld

#EndWildlifeTrade

Nikita Klæstrup

I C20 kan vi gøre en forskel

Vi er en del af C20, en officiel gruppe af repræsentanter fra 
civilsamfundet, der rådgiver og kommer med anbefalinger 
til G20landene. Vi sidder med i de af C20’s arbejdsgrup
per, der har fokus på hhv. global sundhed, klima, energi og 
bæredygtighed samt handel og investering. Siden vi blev 
medlem, har vi haft succes med at få et forbud mod handel 
med vilde dyr indarbejdet i de officielle dokumenter fra alle 
disse arbejdsgrupper. 

Vores mål er, at et forbud mod den globale handel med 
vilde dyr kommer på dagsordenen til G20 topmødet i 
november. De underskrifter, vi samler ind, skal lægge ekstra 
vægt bag vores budskab om, at verdenssamfundet kræver 
og har brug for sådan et forbud.

Sanne Salomonsen

Silas Holst

Mathilde Norholt
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Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber
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LILLE TEMA: ELEFANTER I TURISTINDUSTRIEN

Flere og flere turister ved, at elefantshows og 
ridning er skyld i store lidelser hos elefan
terne. Derfor opsøger de i stedet oplevelser 
som elefantbadning og selfies, hvilket har fået 
antallet af ’elefantvasksteder’ til at tredobles 
på bare fem år. De steder, der tilbyder denne 
type interaktioner, kalder sig ofte for ’reser
vater’ eller ’redningscentre’. Desværre er det 
blot en skønmalet facade.

”Jeg forstår godt, at turisterne tror, at det er 
bedre for elefanterne, at man bader med dem. 

Coronapandemien har sat turismen på midlertidig pause. Men når turisterne 
vender til bage, bør udnyttelsen af elefanter ikke blot fortsætte som hidtil. 

Heldigvis er mange turister interesserede i etisk ansvarlige elefantoplevelser – de skal 
blot peges den rigtige vej.

Vi hjælper en lang række rejse selskaber med at blive dyrevenlige. 250 danske og 
internationale rejseselskaber har indtil videre droppet elefantunderholdning, og vi 
opfordrer dem til også at tage afstand fra andre typer underholdning med vilde dyr. 
Vi tilbyder dem vores viden og hjælp til i stedet at tilføje dyrevenlige oplevelser til 
deres udflugtsprogrammer.

Se listen over elefantvenlige rejseselskaber: 

bit.ly/elefantvenlige-selskaber

Badning er det nye ridning – 
men elefanterne lider stad g

Elefantturismen i vækst:

Men faktum er, at elefanterne trænes med 
rystende metoder for at gøre dem føjelige 
nok til at omgås fremmede mennesker. Og 
livet igennem kontrolleres de strengt for at sik
re, at de ikke er til fare for de mange turister, 
der er i nærkontakt med dem,” siger Gitte 
Buchhave, direktør i World Animal Protection 
Danmark. 

Turister, der gerne vil have en elefantvenlig 
oplevelse, bør i stedet se elefanter i naturen, 
i rigtige reservater eller i elefantvenlige lejre. 

En ægte elefantvenlig badetur foregår uden turister i vandet. Foto: Kindred Spirit Elephant Sanctuary

VIDSTE DU ...

I Thailand er 
antallet af elefanter 
i fangenskab vokset 
med 70 % de seneste 
10 år.

2/3 af elefanterne 
i turistindustrien 
– tæt på 2.800 – 
lever i Thailand.

Thailand

I Asien holdes over

ELEFANTER
i fangenskab.

3.800
Kun 7 % af elefanterne i 

Asiens turistindustri lever under 
gode forhold.

Læs mere i vores 
nye rapport om 
elefanter i  turist-
industrien:

bit.ly/ny-elefantrapport
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Tak fra de elefantvenlige steder:

WORLD ANIMAL PROTECTION | OKTOBER 2020

Da COVID19 satte en stopper for turismen, stod mange 
elefantvenlige lejre og reservater uden midler til at tage sig af 
elefanterne. Sammen med vores støtter hjælper vi 12 elefant
venlige steder gennem krisen.

”Jeg vil gerne sende en KÆMPE TAK til World Animal Protections 
støtter. Uden jer ville vi kæmpe for at overleve og var måske nødt til 
at træffe en tung beslutning om fremtiden. Men nu har vi masser af 
håb. Vi har bl.a. brugt pengene til at købe majskolber, banantræer 
og andet foder til elefanterne.”

Kerri McCrea 
En af Kindred Spirit Elephant Sanctuarys 
grundlæggere.

Se livs- 
glad videohilsen

Tak fra Mandalao  
Elephant Conservation

bit.ly/mandalao

”Nu har vi håb”

Foto: Kindred Spirit Elephant Sanctuary

”Den gavmilde støtte har betydet, 
at vi fortsat har kunnet betale løn 
til vores mahoutter, som arbejder 
utrætteligt for at give elefanterne 
det bedst mulige liv. For nylig kom 
vores elefanttyr Ya Bu til skade, 
men mahoutterne behandlede 
ham, og nu er Ya Bu kommet sig 
helt og er tilbage i skoven.”

Sarah Blaine 
En af grundlæggerne af Mahouts Elephant 
Foundation.

”Det lykkedes os at over-
leve de første måneder 
efter nedlukningen, men 
til sidst havde vi desperat 
brug for penge til at fodre 
vores elefanter og betale 
løn til mahoutterne. Det er 
en kæmpe lettelse, at vi nu 
har fået hjælp.”

Louise Rogerson 
Leder af Tree Tops Elephant 
Reserve.

Foto: Mahouts Elephant Foundation

Foto: Tree Tops

Foto: BLES

“Jeg havde næsten mistet modet, men nu 
har jeg fået motivationen tilbage til at 
fortsætte. Jeg vil gerne sige TAK til alle 
jer, der har støttet! Elefanterne ville have 
været fortabt uden jeres gavmildhed."

Katherine Connor 
Grundlægger af BLES.
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Ekstraordinær coronahjælp

Vi fodrer tusindvis 
af hunde og katte

Mange hunde og katte var i 
fare for at sulte, da corona
pandemien ramte. Nogle 
blev efterladt på gaden pga. 
misinformation om, at kæledyr 
smitter med COVID19. Og 
dyr, der lever på gaden og 
normalt bliver fodret af lokale 
beboere eller får madrester fra 
restauranter, kunne ikke læng
ere finde noget at spise i de 
tomme gader. Vi har sørget for 
foder til de sultne dyr i Thai
land, Indien, Brasilien, Costa 
Rica, Kenya og Sierra Leone.

”En del, der har mistet deres job, er rejst til 
tilbage til deres hjembyer og har efterladt 
deres hunde,” siger vores kollegaer i Thailand.

”Disse dyrs verden er pludselig vendt på 
hovedet. De forstår ikke, hvad der er sket,” 
siger vores brasilianske kollegaer.

”Hundene kommer os hoppende i møde 
med logrende haler,” fortæller de ansatte i 
SLAWS, vores partner i Sierra Leone.

SENESTE OPDATERINGER

Foto: Rosânia Ramalho / Patas Unidas Foto: SLAWS
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SENESTE OPDATERINGER

To forladte bjørneunger blev med kort tids mellemrum fundet i kritisk tilstand. Nu bor 
de i bjørnereservatet, vi støtter i Rumænien, og er blevet de bedste bjørnevenner.

En ny chance til moderløse 
bjørneunger 

Bamse og Kenya er 
begge kommet væk 
fra deres mødre. De 
er for små til at klare 
sig selv, så de bliver 
bragt til reservatet, 
der drives af vores 
partnerorganisation 
Asociatia Milioane de 
Prieteni (AMP).

1

De første bjørne  
flyttede ind i reservatet i

2005.

Der lever over

100 
reddede bjørne 

i reservatet.

Bamse er tre måneder gammel. Hun er 
skræmt og forvirret, men bliver lidt efter 
lidt mere tryg og begynder at drikke den 
flaske mælk, hun får tilbudt.

2

Kenya er fire måneder og meget lille. 
Hun er dehydreret, svag og har en infek
tion af spyfluelarver. Dyrlægerne behand
ler hende, og langsomt kommer hun sig.

3

Reservatet er

68 hektar 
stort.

4

Da Bamse og Kenya mødes første 
gang, begynder de at drøne rundt 
og lege. Til sidst bliver de trætte og 
falder i søvn oven på hinanden.

Nu er de 
uadskillelige. 
Modige og nys
gerrige Bamse 
elsker at klatre 
i træer og 
svømme i vand
hullet. Kenya er 
mere forsigtig, 
men følger lige 
i hælene på 
Bamse.

5

Alle fotos: AMP

Rekonstruktion: 
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SMÅT OG GODT

Cirkuselefanterne  
er flyttet ind

Se videoen  
med elefanterne  
fra Knuthenborg:

bit.ly/elefantlykke

De fire tidligere cirkuselefanter – Rambo
line, Lara, Djungla, Jenny – flyttede i slut
ningen af maj ind i deres 140.000 m2 
store savannelignende anlæg i Knuthen
borg Safaripark. Kontrasten mellem 
deres gamle liv med stress og trange 
vogne og det nye med god plads, grøn
ne omgivelser og ”elefantspa” kunne 
næsten ikke være større.

Lara, Djungla og Jenny, der levede sam
men i mange år i Cirkus Arena, har taget 
godt imod Ramboline fra Cirkus Trapez. 
De fire danner nu en rigtig flok, der følges 
ad, når de græsser, plukker grene af 
træerne eller bader i søen.

I elefantanlægget er der gemt føde i 
forskellige højder, så elefanterne skal 

 arbejde for at finde og få fat i det – lige
som deres artsfæller i naturen. Det stimule
rer dem både fysisk og mentalt. Samtidig 
er deres hud blevet pænere og mindre 
tør, fordi der både er mudder, sand og 
vandbad i anlægget, så de hver dag kan 
pleje og beskytte huden. 

Tak til alle jer, der skrev 
under for at få forbudt 
vilde dyr i cirkus.

På vej mod et bur-frit Europa?
Over 170 organisationer og 1,5 millioner 
EUborgere gik i 2018 og 2019 sammen om 
det europæiske borgerinitiativ ‘End the Cage 
Age’ – ‘Ud af buret’.  Underskriftindsamlingen 
lukkede den 11.  september 2019 med 
et rekordstort antal borgere, der kræve
de et forbud mod bure i EU’s landbrug. Se hvor mange landbrugsdyr, 

der lever i bure, og tweet 
til ministeren:

bit.ly/eu-bure

STOP
 Aldrig har så mange mennesker talt 
burhønsenes, de fikserede søers, tremme
kalvenes og de andre landbrugsdyrs sag.

EUKommissionen er nu forpligtet til at 
reagere på borgerinitiativet. Hvor godt 
det endelige resultat bliver, afhænger af, 
hvor stort pres vi kan lægge på EU og de 
nationale regeringer. Landbrugsindustrien 
lobbyer i modsat retning, da de ønsker 
så lempelig en lovgivning på området 
som muligt.

I End the Cage Age har vi lavet en hjem
meside, hvor du bl.a. kan se, hvor mange 
landbrugsdyr der lever i bure i hvert EU
land. Hvis du klikker dig ind på Danmark, 
er der også et link, hvorfra du kan tweete 
til den danske landbrugsminister og give 
din mening til kende. 

Mens du tweeter til ministeren, holder vi 
møder med regeringer og europaparla
mentarikere i hele Europa for at få gjort den 
kommende lovgivning så retfærdig for dyrene 
som mulig. 
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Husk pension og livsforsikring 
i testamentet

Træk din 
støtte fra 
i skat

Saml ind til dyrene på Facebook
Alle kan lave en indsamling – en fundraiser – på Facebook. 

Husk at du kan få skattefradrag for den 
støtte, du giver os i løbet af året (op til 
16.600 kr. i 2020). Vi skal blot have dit 
CPRnummer, så indberetter vi automatisk 
din støtte til SKAT.

Du kan registrere dit CPRnummer på 
worldanimalprotection.dk/fradrag.

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

Overvejer du at efterlade en del af din arv til et godt formål? 

SÅDAN GØR DU:

Så vær opmærksom på, at din pensions
ordning og livsforsikring ikke indgår som 
en del af den almindelige arv sammen 
med resten af din formue. Du skal derfor 
tage stilling til, hvem af dine efterladte 
eller hvilke velgørende organisationer, 
der skal modtage udbetalingerne fra din 
pensionsordning og livsforsikring.

Der er en række fordele ved at testamen
tere til velgørenhed. Vidste du f.eks., at 
dine arvinger kan få lidt mere udbetalt, 
når du også betænker en god sag? 

Læs mere på:

bit.ly/arvefordele

Du kan gøre det i anledning af 
din fødselsdag, for at markere en 
mærkedag, til minde om en, der 
er gået bort – eller blot fordi dit 
hjerte banker for sagen. Når du 
har oprettet en fundraiser, kan dine 
 Facebookvenner med få klik done
re til den velgørende organisation, 
du har valgt.

Læs mere på

bit.ly/fb-indsamling

Fra PC
1. Vælg Udforsk i Facebooks venstre

menu og klik på  Fundraisere

Fra mobil app
1. Klik på    i Facebook appen og rul 

ned og klik på  Fundraisere

2. Klik på Indsaml penge eller 
Vælg nonprofitorganisation

3. Vælg World Animal Protection 
Danmark 

4. Udfyld oplysninger om indsam
lingen

5. Klik på Opret



Lad din kærlighed til dyrene 
leve videre
Alt for ofte står dyr helt uden beskyttelse. De har brug for vores hjælp – og for din. Ved at 
betænke os i dit testamente sikrer du, at vi kan beskytte dyr i nød langt ud i fremtiden.

Kirsten 
Har betænkt World Animal Protection 
i sit testamente:

"Jeg har testamenteret en del af 
min arv til World Animal  Protection, 
fordi de hjælper dyr over hele 
verden, ikke kun i Danmark. Og 
fordi de ved at hjælpe dyrene i 
blandt andet naturkatastrofer også 
hjælper ejerne, der ville få det 
meget vanskeligt, hvis de mistede 
deres dyr."

BESTIL VORES ARVEFOLDER
I arvefolderen kan du læse mere 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.

Kender du fordelene?
Vidste du, at vi er fritaget for at betale 
arveafgift, så hele beløbet går til vores 
 arbejde for at hjælpe dyr verden over? 
Og at det ikke behøver at gå ud over 
arven til dine efterladte, hvis du også 
betænker dyrene? 

Bliv klogere på arv og testa- 
mente ved at tage arvetesten på: 

DETGODETESTAMENTE.DK/ 
ARVETESTEN

Vi er meget taknemme
lige, når nogen  betænker 
vores arbejde for dyrene 
i deres testamente. 
Enhver arv, uanset stør
relsen, gør en forskel.


