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Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark

En anderledes verden for 
de fleste
I skrivende stund har vi levet i coronaens 
skygge i tæt på et år. Det har forandret 
den verden, vi kender, og vores hverdag 
er ikke, som den plejer.

For de fleste dyr er verden dog forblevet 
den samme. Det gælder eksempelvis 
de milliarder af dyr i fødevareindustrien, 
som lever elendige og unaturlige liv. 
Deres pinsler har været de samme under 
pandemien som før.

For andre dyr er situationen blevet 
værre. Det gælder bl.a. de vilde dyr, 
som er blevet reddet fra et liv, hvor de 
blev udnyttet til underholdning, og som 
har fået en ny tilværelse i beskyttede 
reservater. De er ekstra udsatte nu, 
fordi ingen turister besøger reservaterne. 

 Dermed er der  ingen penge til at sørge 
for foder og pleje til dyrene.

Vores fokus har derfor ændret sig, siden 
pandemien brød ud. Vi fortsætter natur
ligvis arbejdet for at forbedre landbrugs
dyrenes vilkår. Men vi har også sat ind 
med en storstilet indsats for at hjælpe 
reservater for reddede elefanter og 
bjørne, så de klarer sig igennem krisen. 
Det er så vigtigt, at disse dyr ikke bliver 
pandemiens glemte ofre. 

Ja, vi lever i en anderledes verden i øje
blikket. Men der har aldrig været så hårdt 
brug for vores hjælp som nu.

Tak, fordi du hjælper med at gøre denne 
indsats muligt.

Gitte Buchhave 
Direktør 
World Animal Protection Danmark

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

Ansvarshavende: 
Sonja Ordell Johannessen   
Layout og produktion: 
Heidemann grafisk
Oplag: 48.602
Ophavsret: Hvor andet ikke er 
anført ved billederne: World Animal 
Protection.

Adresseændringer bedes meddelt 
til World Animal Protection på 
 info@ worldanimalprotection.dk eller 
på telefon 33 93 72 12.

Forsiden: Bhoori er en af de reddede 
bjørne, der har fået et godt liv i 
Balkasarreservatet i Pakistan.
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KORT 
NYT
 TV3 dropper tigermishandling
Da den nyeste sæson af ’Fangerne på 
 Fortet’ i august havde premiere på TV3 og 
Viaplay, var tigre, krybdyr og andre vilde 
dyr ligesom tidligere en del af setuppet. 
Tigrene lever under dybt kritisable forhold 
under optagelserne, og vi var derfor i 
dialog med NENT Group, som ejer TV3 
og  Viaplay. NENT Group har valgt frem
adrettet at droppe programmet, hvis der fort
sat indgår vilde dyr. Vi fortsætter dialogen 
med selskabet omkring dyrevenlig brug af 
dyr i tvprogrammer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En sejr for vilde dyr i Frankrig
I efteråret meldte den franske regering ud, at 
den vil forbyde minkavl, delfinarier og vilde 
dyr i omrejsende cirkusser. Det skal ske gen
nem en gradvis udfasning over de kommen
de år. Der lever i dag omkring 500 vilde 
dyr i franske cirkusser, herunder løver, tigre, 
næsehorn, aber og elefanter. Vi glæder os 
over forbuddet, men beklager, at det fortsat 
vil være lovligt at bruge vilde dyr i andre 
shows, f.eks. i optagelserne til ’Fangerne på 
Fortet’ på Fort Boyard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hunde er løsningen
Hvert år bliver over 10 mio. hunde aflivet 
med brutale metoder i et mislykket forsøg på 
at bremse rabiesspredning. Vi har udgivet 
en ny rapport, der bekræfter, at hvis 70 % af 
hundene i et område bliver vaccineret, ska
ber det en immunbarriere mod sygdommen.  
På verdensplan koster det i gennemsnit 
kun 4 dollars at vaccinere en hund mod 
rabies, men 27 gange så meget at 
behandle en person, der er blevet bidt. 

 Massevaccinationer bør derfor blive og for
blive en prioritet, hvis vi skal nå det globale 
mål om at udrydde rabies inden 2030.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EU støtter tyrefægtning 
Danskerne har i flere år sendt skattekroner 
afsted til den spanske tyrefægtningsindustri, 
da tyreopdrættere har adgang til EU’s 
landbrugsstøtte. I oktober vedtog Europa 
Parlamentet, at ordningen får lov til at fort
sætte frem mod 2028. Vi er skuffede over 
afgørelsen, da vi mener, at tyrefægtning er 
en forældet og brutal underholdningsform, 
der ikke hører hjemme i EU.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LILLE TEMA:  SIDE 14 -16

SMÅT & GODT  SIDE 18-19

Bjørnene i Pakistan
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KORT NYT

TEMA: SIDE 8-13

Fremtidens 
landbrug
I dag lider 50 mia. af verdens 77 mia. 
landbrugsdyr i den industrielle produktion. 
I fremtiden bør vi avle færre dyr, der til 
gengæld har et bedre liv. 

Vi mener 8
Red regnskoven: Spis mindre kød 8
Det er fremtiden, der står på spil 9
Sandt eller falsk 12
Gryntende grise 13

Foto: Aaron Gekoski

SENESTE OPDATERINGER: SIDE 17

Færre bjørne mishandles i Pakistan

Sobharo befriet efter TikTok-video

Håb for lemlæstet bjørn

Det gjorde vi sammen i 2020
 

Saeed Khan AFP Ritzau Scanpix



4

Vi mener
Det kan aldrig undskyld
es at udsætte dyr for 
unødig lidelse. Alene af 
den grund burde den 
globale handel med 
vilde dyr være forbudt. 

Nu har COVID19 
– i lighed med SARS, 
MERS og Ebola – vist, 
at handlen ikke kun er 
en trussel mod dyrene 
selv. Pandemien er et 
resultat af den brutale 
måde, vi behandler og 
omgås vilde dyr på, og 
det udgør en sundheds
risiko for os alle.

Derfor bør verdens 
ledere handle. Hand
len med vilde dyr skal 
stoppes – og det kan 
kun gå for langsomt.

137 126 17115 16104 1593 14210 8

Over 1 mio. mennesker bakkede op om 
vores underskriftsindsamling rettet mod 
G20 –  verdens største økonomier – hvor vi 
opfordrede dem til at gøre en ende på den 
farlige, globale handel med vilde dyr. Alene 
i  Danmark indsamlede vi 34.592 underskrifter.

Ikke godt nok
På G20topmødet den 21.22. november 
for pligtede deltagerne sig til at sikre, at pande
mier som COVID19 ikke vil finde sted igen. 
Det vil de gøre ved ’at fremme det globale 
 beredskab, forebyggelse, sporing af og 
 re aktion på pandemier’.

Aftalen er et delvist første skridt, men den inde
holder ikke konkrete tiltag til at gøre en ende 
på handlen med vilde dyr. Det er vi i World 
Animal Protection meget skuffede over – ikke 
mindst fordi G20’s landbrugsministre kort før 
topmødet anerkendte, at der er behov for at 

klarlægge sammenhængen mellem denne 
handel og pandemier.

Kampen er ikke slut
Vi fortsætter vores arbejde med G20 og 
vil drage dem til ansvar for deres løfte om 
at forhindre fremtidige pandemier. Italien er 
vært for G20topmødet i 2021, og vi vil nu 
arbejde på at få det italienske formandskab til 
at anerkende, at menneskers og dyrs sundhed 
hænger uløseligt sammen. Samt på at få dem 
til at sikre, at G20 tager de afgørende næste 
skridt for at få forbudt handlen med vilde dyr. 

På G20 topmødet var der fokus på at stoppe fremtidige pande
mier. Men der mangler fortsat en klar udmelding om at stoppe 
handlen med vilde dyr.

Se videoen: 
Vores opfordring til verdens ledere

bit.ly/til-G20

TEMA: HANDEL MED VILDE DYR
Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber

IKONER.indd   1 08/05/18   15.11

1 mio. underskrifter 
overrakt
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Tak til dig, der skrev under
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Antallet af bjørne i fangenskab i Vietnam er faldet med 
mere end 90 %, mens antallet af bjørne på sydkoreanske 
bjørnegaldefabrikker er faldet med 70 %.

Der sidder stadig mange tusinde bjørne 
indespærret på galdefabrikker i Kina, men 
vi har opnået store fremskridt i arbejdet 
for at stoppe den brutale industri andre 
steder i Asien.

Vi nærmer os målet i Vietnam
Bjørnegalde er en populær ingrediens 
i traditionel asiatisk medicin, og det har 
gjort det profitabelt at holde bjørne under 
fabrikslignende forhold. I Vietnam levede 
4.300 bjørne således et elendigt liv på 
galdefabrikker i 2005. Men det år ved
tog den vietnamesiske regering et forbud 
mod tapning af bjørnegalde efter pres fra 
os og andre organisationer. Siden da er 
antallet af bjørne i fangenskab faldet støt 
til under 400 i dag – et fald på mere 
end 90 %.

Bjørneejerne må dog gerne beholde de 
store dyr i fangenskab som ’kæledyr’, hvis 
de allerede havde dem, inden loven blev 
vedtaget. Det har resulteret i, at nogle 
ejere fortsat har tappet galde fra deres 
bjørne i det skjulte.

Siden loven blev vedtaget, har vi sam
arbejdet med regeringen om at registrere 
og mikrochippe alle bjørne i fangenskab 
og føre tilsyn med dem. På den måde 
sikrer vi, at der ikke indfanges nye bjørne, 
og vi er med til at sørge for, at ulovligt 
holdte bjørne bliver konfiskeret og overført 
til redningscentre eller reservater.

 
I Kina stammer ca. 12 % af ingredienserne i traditionel 
medicin fra vilde dyr. Bag det tilsyneladende lave tal 
gemmer der sig millioner af bjørne, tigre, løver og andre 
vilde dyr.

Sammen med vores vietnamesiske partner
organisation Education for Nature Vietnam 
(ENV) lobbyer vi desuden for stærkere 
lovgivning til at beskytte bjørnene. Bl.a. ønsker 
vi, at avl i fangenskab kun må finde sted med 
artsbevarelse for øje.

Succesen i Sydkorea
I Sydkorea har vi sammen med vores lokale 
partnerorganisation Green Korea United 
(GKU) kæmpet mod  bjørnegaldeindustrien 
siden 2003. I dag er der kun omkring 425 
bjørne tilbage på fabrikkerne mod 1.400 
i midt00’erne. Det er et fald på 70 %.

I 2014 lykkedes det os at få regeringen og 
galdefabriksejerne til at indgå en aftale om en 
frivillig udfasning af industrien. Fabriksejerne 
sagde ja til at sterilisere deres bjørne, så de 
ikke længere kan avle på dem. Da sydkore
anske bjørne i dag er godt beskyttet i naturen, 
vil de tilbageværende bjørne på fabrikkerne 
med al sandsynlighed være den sidste gene
ration i fangenskab.

Det er dog fortsat lovligt at opdrætte bjørne 
og slagte dem i 10årsalderen for at høste 
deres galde og galdeblærer. Vi har derfor 
stadig en aktiv indsats i landet for at forhin
dre, at bjørnegaldehandlen vender tilbage. 
Bl.a. samarbejder vi med regeringen om at 
forbedre overvågningen af fabrikkerne og 
forhøje bøderne for illegal avl. På den måde 
vil vi sikre, at ingen nye bjørne kommer ind i 
industrien ad bagvejen. 

Kanylen, der i Vietnam bruges til at tappe 

bjørnenes galde, kan være 23 cm lang.

Snart slut med 
bjørne galde i Viet-
nam og Sydkorea

Se den her:  
tawap.org

Vi har for nylig  
udviklet en 

onlineplatform, der 
gør det nemt for læger 

og forbrugere at 
finde plantebaserede 

alternativer til 
bjørnegalde og andre 

ingredienser fra vilde dyr. 

Tak til dig, der skrev under
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Sydafrikanske løvefarme er ikke blot skyld 
i store lidelser hos dyrene. De udgør også 
en smitterisiko for både dyr og mennesker. 
Det viser et nyt studie, som vi har publiceret 
sammen med organisationen Blood Lions. 
For selvom farmene ligger i Sydafrika langt 
væk fra Danmark, har coronapandemien 
vist, at syge dyr i ét land hurtigt kan blive et 
problem for hele verden.

Forskere har fundet skadelige bakterier i 
afrikanske løver, der kan forårsage i alt 83 
forskellige sygdomme og sygdomssymp
tomer – heriblandt den virus, der forårsager 
COVID19.

Fra turistmagneter til medicin
I Sydafrika opdrættes 8.000 løver på 
løve farme. De har dagligt tæt kontakt med 
personale og turister, der får taget selfies med 
de vilde dyr eller går ture med dem for en 

TEMA: HANDEL MED VILDE DYR

Født til at dø på 
løvefarme
De tusindvis af løver, der 
udnyttes på farmene, 
risikerer at bringe smitte 
videre til mennesker.

Når løverne  
bliver for store til at 

omgås turister, ender de 
i ’dåsejagter’ eller som 

ingredienser i traditionel 
asiatisk medicin.

STOP

Legaliseret dyremishandling
Eksporten af løveskeletter fra Syd
afrika til Asien er i dag lovlig, så 

længe den bliver holdt indenfor en 
vis kvote. Denne kvote er dog næsten 

fordoblet de seneste år. 

I 2017 var det lovligt at eksportere 

800 skeletter 
mens antallet  
i 2018 steg til 

1.500

Vores -følgere var 
ikke i tvivl: Løver skal ikke 
opdrættes på farme som en 
slags varer for mennesker. 

Elisabeth Lund 
Alene i Sydafrika er omkring 6.000 
løver i fangenskab. De mishandles 
udelukkende for at behage TURISTER 
mhp. fotos, hvor man ses med løver 
eller som trofæ. Det sidste er forbudt, 
men penge baner vej for meget i 
Sydafrika.... Antallet af løver i 
fangen skab er fordoblet de sidste 
10 år. Man kan ikke bare sætte dem 
fri i naturen fra dag til dag. Det er en 
større proces og også her er der brug 
for mange penge...

Sabina Jensen 
Løvefarme. Det jo sygt.
De stakkels dyr skal være i frihed og 
ikke bruges til underholdning.

klækkelig sum. Senere ender løverne som 
jagttrofæer eller ingredienser i traditionel 
medicin. Undervejs håndteres løverne af ad
skillige mennesker. Både mens de er i live, når 
de slagtes, og når skeletterne transporteres 
væk fra farmene.

”De forhold, løverne lever under, øger 
risikoen for zoonoser, som kan smitte fra dyr 
til mennesker. Det er utroligt vigtigt, at folk får 
øjnene op for de enorme sundhedsmæssige 
risici,” siger Gitte Buchhave, direktør i World 
Animal Protection Danmark. Hun fortsætter: 
”Den grusomme udnyttelse af vilde dyr, som 
vi ser på de her løvefarme, er fuldkommen 
uacceptabel. Løver er vilde dyr. Selvom de 
er opdrættet i fangenskab, er deres instinkter 
intakte, og et liv på en løvefarm kan aldrig 
opfylde deres behov.”

Hvis vi når vores mål om at få stoppet den 
globale handel med vilde dyr, vil det også 
indebære et stop for denne udnyttelse. 
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DYREBARE DYR

Dyrenes konge er med til at skabe balance i de 
økosystemer, hvor den lever. Lær mere om verdens 
næststørste kattedyr.

Livlige løver

Masser af kød – kun lidt vand
Mens hanløverne patruljerer territoriet og 
beskytter flokken, er hunnerne de primære 
jægere. De kan nå en hastighed på omkring 
60 km/t over korte distancer, men på trods 
af deres fart, styrke og teamwork har de 
under 30 % succesrate på jagterne. Løver er 
dog opportunister, der gerne stjæler bytte 
fra andre rovdyr. 

Løver spiser meget – for hannernes ved
kommende op til 40 kg kød om dagen. Til 
gengæld kan de gå mange dage uden at 
drikke, da de får det meste af deres væske 
fra byttedyr og planter.

En nøgleart
Løver spiller en afgørende rolle for balancen 
i de økosystemer, hvor de lever, da mange 
andre arter er afhængige af dem.

I Afrika er løver de eneste vilde dyr, der er 
store nok til at nedlægge de største plante
ædere som elefanter og giraffer. De dræber 
også mindre dyr som bøfler, antiloper, zebra
er og gnuer. Hvis bestanden af planteædere 
ikke blev holdt nede, ville der være mindre 
føde tilgængelig for alle dyrene. Løver er 
desuden med til at holde bestandene sunde, 
da de normalt angriber de sygeste, svageste 
og ældste dyr. 

Der er to løvearter tilbage i verden: Den 
 afrikanske og den asiatiske. Afrikanske løver 
kan blive op til tre meter fra hoved til hale 
og vejer 150250 kg. Asiatiske løver er lidt 
mindre.

Familielivet på godt og ondt
En løveflok består af hunner, der er i familie 
med hinanden, deres unger samt en enkelt 
han eller en lille gruppe hanner. Flokken brø
ler ofte sammen for at markere sit territorium, 
der kan strække sig over adskillige hundrede 
kvadratkilometer, og selv ungerne deltager 
med deres mjaven.

Hunløver får deres første kuld i fireårsalderen 
og bringer deres unger til verden væk fra 
resten af flokken. De nyfødte unger er hjælpe
løse, og moren holder dem skjult de første 
seks uger af deres liv.

Hanløver begynder at parre sig, når de er 
firefem år gamle. På dette tidspunkt forlader 
de deres oprindelige flok og finder en anden, 
som de kan overtage. Det er ikke usædvan
ligt, at en hanløve dræber alle ungerne i sin 
nye flok for at undgå konkurrence senere hen.

Løver er truede af ud-
ryddelse, fordi deres 
 levesteder og bytte-
dyr forsvinder, og fordi 
de kommer i konflikt 
med mennesker.

Foto: Andy Rouse/naturepl.com

I naturen bliver 
løver op til  

15  -16  
år gamle

VIDSTE DU ...

Der er kun omkring 600 
asiatiske løver og færre end 
30.000 afrikanske løver 
tilbage i naturen.
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Verden over bliver grise, køer og 
andre landbrugsdyr behandlet 
som produktionsenheder – ikke 
som levende, sansende væsner.

Det er helt urimeligt. Det mind
ste, vi kan gøre, er at sørge for 
et godt liv til de dyr, vi avler for 
vores egen skyld.

Kødproduktionen truer også vilde 
dyr. Enorme skovområder bliver 

ryddet til fordel for kvægbrug og 
dyrkning af soja til husdyr foder. 
Snart er der ikke plads til vilde 
dyr i naturen længere.

Vi mener derfor, at det etiske 
valg er at spise mindre kød og 
altid vælge økologi eller friland. 
Dermed vil der blive avlet færre 
dyr, som til gengæld har bedre 
leveforhold, og der vil også være 
plads til vilde dyr i fremtiden.

TEMA: FREMTIDENS LANDBRUG FREMTIDENS LANDBRUG 

Den sydamerikanske regn
skov bliver ryddet for at 
dyrke foder til danske dyr.

Red regnskoven: 

Spis 
mindre 
kød

Vi mener

På trods af at omkring halvdelen af Danmarks 
areal bliver brugt til at dyrke afgrøder til dy
refoder, er det langt fra nok til at mætte vores 
millioner af landbrugsdyr. Derfor importeres 
enorme mængder sojaskrå fra Sydamerika, 
hvor et areal på størrelse med Sjælland, 
Falster og Langeland bruges til at dyrke soja 
alene til de danske dyr. 

Grise, køer og kyllinger i resten af EU, Kina 
og Brasilien bliver også fodret med sydameri
kansk soja. Sammen med kvæg produktion er 
sojaproduktionen hovedårsag til den omfat
tende afskovning i Amazonas og Cerradoen.

 
De dyr, der bliver fodret med sojaen, lever 
typisk under dybt kritisable forhold. I dag be
står 99 % af det danske landbrug af intensiv 
storproduktion, og på verdensplan holdes 
50 mia. ud af 77 mia. landbrugsdyr i indu
strielle systemer.  Dyrene har ikke nok plads, 
de ser sjældent dagslys og har kun begræn

set eller ingen mulighed for at ud føre deres 
naturlige adfærd.

Derfor arbejder vi i World Animal Protection 
for at reducere kødproduktionen og skabe 
bedre forhold for dyrene. Hvis vi alle spiser 
mindre, men bedre kød – fra dyr, der har 
haft et godt liv – er vi både med til at passe 
på dyrene og planeten. 

Vidste du ...

Mindst 10 % af verdens vilde dyre- 
og plantearter har hjemme i Ama-
zonas-regnskoven, og Cerradoen, 
der ligger sydøst for Amazonas, er 
verdens ældste og mest bio diverse 
skovsavanne. 

20 % af den brasilianske  Amazonas-  
regnskov er blevet ryddet, og 50 % 
af  økosystemet i Cerradoen er 
blevet udryddet.

Det optager SEKS GANGE SÅ 
MEGET JORD at dyrke foder til 
de dyr, vi spiser, som hvis vi dyrker 
planter til selv at spise.

Hvert minut ødelægges, hvad der 
svarer til TRE FODBOLDBANER
regnskov i Amazonas.

 3
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Det er fremtiden, 
der er på spil

Plantebaseret kost
Der er kommet en øget bevidsthed om, 
at vi skal spise mere plantebaseret. Men 
vejen dertil er ikke lige let for alle. De, 
der tænker, at man jo skal spise sundt, 
støtte dyrevelfærd og passe på plane
ten, vil straks være åbne for at prøve 
kødfrie dage. Men andre vil holde 
fast i, at ’vi har altid spist kød’. Så må 
man vente, til de er klar, før man tager 
dem i hånden og siger: “Vil du ikke lige 
smage en plantebaseret burger”.

I dag kan to håndværkere køre ind på 
en fastfoodrestaurant og købe plan
teburgere – og synes, at de smager 
godt! Det var ikke sket for 10 år siden. 
Når plantebaseret mad bliver brugt på 
restauranter og i kogebøger, er kød 
pludselig noget, man vælger til.

Nogle vil helt fravælge kød, mens an
dre tager en mere blød vej. Vi behøver 
jo ikke helt at undlade at spise kød, men 
vi skal lære, hvad planeten kan holde til.

Dyrene skal have det godt
Næste spørgsmål er, hvilken type 
kød man skal vælge. Der vil altid 
være nogle, der bare køber det 
billigste, men for flere og flere er dyre
velfærd vigtigere end pris. Man risi
kerer at sidde til en julefrokost, hvor 
80 % taler om dyrevelfærd, mens 
det før måske kun var 5 %. Og så er 
man den underlige, hvis man ikke går 
ind for det.

Tilbage i 80’erne var folk  lige glade, 
men nu kommer der et skift. Skal dyre
produktionen bare være slavehold, der 
supporterer os  mennesker? Eller hæng
er det sådan sammen, at hvis dyrene 
har det godt, har vi det også godt?

Jeg kan godt forestille mig, at vi om 
1020 år vil sige: ’Hvor var det sjovt, 
at vi lavede mærkningsordninger for de 
gode fødevarer’. For det burde jo være 
omvendt. 

Børn påvirker forældre 
Det er meget naturligt gerne at ville 
have det godt med alt andet levende. 
Det er der intet nyt i. Men vi har taget 
en omkørsel, hvor vi har afskåret os fra 
denne følelse. Nu er vi nået dertil, hvor 
vi igen finder ud af, at naturen er en del 

af os selv, og at vi kan opleve en stor 
glæde ved, at dyrene har det godt. 

Den nye generation er mere bevidst om 
dette. F.eks. hører man mange børn og 
unge sige, at de aldrig vil gå med pels.

Min egen yngste søn har været vege
tar, siden han var fem år. Han sagde: 
’Man spiser ikke sine venner’. Hele 
vores familie er kødspisere fra Jylland, 
så jeg  testede ham mange gange for 
at se, om det bare var en fiks idé. Men 
han nægtede at spise noget med kød 
i, uanset hvor lækkert det var. Nu er 
vi andre blevet fleksitarer, der har flere 
kødfrie dage. 
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Anne Skare Nielsen:

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen,, kendt 
fra bl.a. Aftenshowet og TV 2 News, sidder 
i World Animal Protection Danmarks bestyrelse. 

Foto: Anne Kring

Det siger fremtidsforskeren om de nyeste tendenser 
hos danske forbrugere.
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Grise er 
meget nysgerrige 
dyr, der nyder at 

undersøge og tygge 
i ting, og som elsker 

at lege.
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Sandt eller 
falsk?
Vi tager et tjek på nogle 
af myterne om den danske 
svineproduktion. 

TEMA: FREMTIDENS LANDBRUG 

PÅSTAND: Grise i den industriel-
le produktion bliver ikke længere 
halekuperet.

FALSK: Det er ganske vist forbudt 
rutinemæssigt at halekupere grise. 
Alligevel bliver 95 % af grisene i den 
industrielle produktion hale kuperet 
for at forhindre, at de bider hinan
den i halen. Halebidning er et tegn 
på frustration og kedsomhed, fordi 
grisene har for lidt plads og ikke nok 
at beskæftige sig med.

Økologiske og frilandsgrise bliver 
ikke halekuperet. De har mere plads 
og bedre muligheder for at rode og 
grave og får dermed i langt højere 
grad dækket deres naturlige behov.

PÅSTAND: Farebøjler er den 
bedste løsning til at forhindre, at 
soen ligger sine pattegrise ihjel.

FALSK: De danske søer er avlet 
til at få unaturligt store kuld, hvilket 
fører til, at flere grise fødes små og 
svage. Det øger risikoen for, at soen 
ligger dem ihjel. Farebøjler er blot 
en lappeløsning, der ikke løser det 
egentlige problem med for store 
kuldstørrelser.

Farebøjlen frarøver soen og hendes 
pattegrise mulighed for at være 
naturligt sammen. Det er ekstremt 
stressende for søerne at være 
fastspændt, og mange får dybe skul
dersår af at ligge på det hårde gulv. 
Hvis soen derimod kan bevæge sig 
frit omkring, er hun i bedre form, hun 
kan bygge rede, og fødslen forløber 
mere roligt.

PÅSTAND: Dødeligheden 
blandt økologiske pattegrise 
er højere end i den industrielle 
produktion.

SANDT: Den gennemsnitlige døde
lighed er højere blandt økologiske 
pattegrise, da kuldene ligesom i den 
industrielle produktion er for store, 
og soen derfor risikerer at ligge små, 
svage pattegrise ihjel. Af denne 
årsag er man i den økologiske pro
duktion begyndt at avle efter søer, 
der føder færre, men større grise.

Til gengæld har de økologiske grise 
et stærkere immunforsvar og får langt 
mindre antibiotika. Det er nemlig 
skidt for industrigrisenes maver og 
 immunforsvar, at de afvænnes allere
de efter tre, højst fire uger. 

PÅSTAND: Økologiske grise er 
kun ude få uger af deres liv.

FALSK: Danske økologiske søer går 
i hytter på marken, og pattegrisene 
dier hos deres mor i mindst syv uger. 
Herefter flyttes smågrisene oftest 
til en stald, hvor de har adgang til 
udearealer og frisk luft i form af løbe
gårde. Nogle økologiske svineavlere 
lader slagtegrisene gå på marken i 
længere tid.

12



13WORLD ANIMAL PROTECTION | FEBRUAR 2021WORLD ANIMAL PROTECTION | FEBRUAR 2021 13

DYREBARE DYR

Gryntende grise
Grise er nysgerrige og 
legesyge. Bliv klogere på 
de intelligente dyr.

 Pattegrisene kan genkende deres mors stem
me, allerede når de er 36 timer gamle.

Grise udviser empati over for hinanden. De 
logrer med halen, når de ser andre grise 
blive behandlet godt, og de lægger ørerne 
tilbage, hvis de ser andre grise blive dårligt 
behandlet.

Båndet mellem en so og hendes pattegrise 
er meget stærkt. Hvis soen har mulighed 
for det, bygger hun en beskyttende rede, 
og pattegrisene dier hos hende i trefire 
måneder. Industrigrise bliver derimod brat 
afvænnet så tidligt som efter tre uger.

Gang i de små grå
Grise er kloge og har en god hukommelse. 
I et forskningsprojekt lagde man en bold, en 
frisbee og en håndvægt foran en gruppe 
grise og lærte dem at hoppe over, sætte sig 
ved siden af eller hente en given genstand 
på kommando. Da man tre år senere 
præsenterede grisene for genstandene igen, 
kunne de stadig skelne mellem dem.

I et andet forsøg lærte grise at tænde for 
varmen i en kold lade ved at prøve sig frem. 
De fandt også ud af at slukke for varmen, 
når temperaturen blev for høj.

Forsøg har desuden vist, at grise kan bruge 
spejle til at bedømme omgivelserne. Da otte 
grise fik vist et spejlbillede af deres madskål, 
kunne syv af dem lokalisere skålen ved hjælp 
af spejlbilledet, mens kun en enkelt ledte bag 
spejlet.

VIDSTE DU ...

DANSKE INDUSTRISVIN 
KAN FÅ OP TIL 

 
 
 
PATTEGRISE PR. KULD, 
men har kun 14-16 dievorter.

Vildsvin og vilde grise får 
typisk 6-14 pattegrise pr. kuld.

20

Grise er lige så 
legesyge som 

hunde og lige så 
kloge som 3-årige 

børn.

I dag lever de fleste grise i landbruget, men 
man kan også finde dem i naturen. Her 
hjælper de med at pleje økosystemerne ved 
at rode og grave i jorden, så plantefrø kan 
sprede sig, og deres afføring er med til at 
sprede frøene fra de planter, de spiser.

Grise elsker at vælte sig i mudder og vand. 
Det hjælper dem med at regulere deres 
kropstemperatur, da de ikke kan svede, og 
mudderet beskytter mod solen. De sætter 
dog pris på renlighed. Hvis de har plads 
nok, vil de ikke have afføring i nærheden af, 
hvor de ruller sig i mudder, sover eller spiser. 

Selskabelige og omsorgsfulde
Grise er sociale dyr, der ivrigt kommunikerer 
med mere end 20 forskellige lyde, som 
udtrykker alt fra advarsler til hilsner og sult. 
En so kalder på sine pattegrise, når det er 
tid til at die, hun taler til dem med grynt og 
hvin, og hun ’synger’ for dem, når de dier. 
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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: BJØRNENE I PAKISTAN

Færre bjørne  
mishandles i Pakistan 
De sidste to år er antallet 
af bjørne brugt til under
holdning i Pakistan faldet 
med 23 % – fra 110 bjørne 
i 2019 til 85 i slutningen 
af 2020.
Af de omkring 85 bjørne, der bliver brugt som 
dansebjørne i Pakistan, bliver 11 også ud
nyttet i bjørnehundekampe. Siden vi startede 
vores arbejde i landet for over 20 år siden, 
har vi helt fået stoppet de offentlige kampe. 

Og de seneste år har vores lokale partner
organisation, Bioresource Research Centre 
(BRC), sammen med myndighederne op
sporet og stoppet størstedelen af de private 
kampe.

Corona gav nye muligheder
De fleste bjørne bliver befriet gennem 
dialog med ejerne, som lever af at lade 
deres bjørne optræde eller indgå i 
kampe. BRC  tilbyder ejerne hjælp til en 
 alternativ levevej, hvis de overgiver bjør
nene til Balkasarreservatet, som vi finan
sierer. Til  gengæld skriver ejerne under 
på aldrig at anskaffe sig en ny bjørn. 

1890
men finder fortsat sted  

i provinserne Sindh og Punjab.

Bjørne-hundekampe  
har været forbudt i 

Pakistan siden

 Aftalen  forhindrer også, at næste generation 
ender som bjørneejere, da denne levevej 
typisk går i arv fra far til søn.

I 2020 tog reservatet imod 15 nye bjørne. 
Restriktionerne under coronapandemien gjor
de det ganske vist sværere at mødes med 
bjørneejerne, men de usædvanlige omstæn
digheder betød også nye muligheder.

”Under lockdown var gaderne tomme, 
og bjørneejerne kunne derfor ikke tjene 
penge på at lade deres bjørne optræde. 
Det var et godt tidspunkt at forhandle med 
dem,” fortæller Madeeha Manzoo fra BRC.

Vi forventer at redde endnu flere bjørne her i 
2021 og glæder os over, at målet er i syne: 
En fremtid, hvor ingen bjørne bliver mishand
let i underholdningens navn. 

STOP

I 2015 blev det ulovligt
at bruge bjørne

som dansebjørne, i cirkus eller til at tigge  
i gader og stræder i Sindhprovinsen i Pakistan.

VIDSTE DU ...
• Bjørnehundekampe og bjørne

dans har eksisteret i Pakistan 
i over 200 år.

• Det var de britiske koloni-
herrer, der bragte bjørne
hunde kampe til landet.

• I 1997 startede vi arbejdet for 
at få stoppet underholdning 
med bjørne i Pakistan.

14
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I årevis måtte bjørnen 
Sobharo kæmpe i bjørne
hundekampe og optræde 
som dansebjørn. En video 
på et socialt medie blev 
hans redning.
Sidste år dukkede der en video op på det 
sociale medie TikTok, som viste en stor bjørn 
med et reb gennem snuden. På videoen 
kunne man se, at der blev trukket hårdt i rebet 
for at kontrollere bjørnen.

Videoen fangede straks vores pakistanske 
partnerorganisations opmærksomhed. De an
satte hos Bioresource Research Centre (BRC) 
vidste, at hvis de fandt ud af, hvor videoen 
var blevet filmet, kunne de finde frem til ejeren.

BRC fik hjælp af cybersikkerhedsteamet 
hos den lokale dyrebeskyttelsesmyndig
hed. De sporede, hvem der havde delt 
videoen, og BRC rykkede straks ud til 
ejendommen.  Bjørnen var i mellemtiden 
blevet flyttet, men BRC fik kontakt til ejeren. 

Som altid, når endnu en bjørn har fået et nyt, godt liv, var der god 
stemning på vores -side.

Efter en uges  forhandlinger indgik de en 
aftale: Bjørnen Sobharo skulle overgives til 
Balkasarreservatet, og til gengæld fik ejeren 
hjælp til at starte op som fragtmand.

På vej mod et godt bjørneliv
Da Sobharo ankom til reservatet, var det 
tydeligt, hvor megen frygt og smerte han har 
været udsat for. Han svajede konstant med 
hovedet, særligt når han var i nærheden af 
mennesker. Det er en tvangspræget adfærd, 
som skyldes stress og traumer. Men med 
tålmodig pleje begyndte han snart at trives.

”I starten var han aggressiv, men nu slapper 
han mere af. Hans tvangsprægede adfærd 
er stoppet, og han er blevet en selskabelig 
og nysgerrig bjørn. Sidst jeg så ham, kom 
han glad hoppende imod mig,” fortæller 
Madeeha Manzor fra BRC.

Vinteren over forbliver Sobharo i reservatets 
karantæneområde, hvor han kan putte sig i 
den varme halm og blive fodret med sin ynd
lingsmad. Han har allerede med stor succes 
hilst på nogle af de andre bjørne, og når 
foråret kommer, vil han være klar til at boltre 
sig i det store reservatområde. 

Sobharo blev 
befriet efter 
TikTok-video
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Kirsten Hansen 
Det gør mig så glad hver gang I lægger et 
af disse mishandlede dyr op som er blevet 
reddet. Tak til alle jer der kæmper dyrenes 
sag. Det faste beløb jeg har givet i mange 
år er kun en dråbe i havet, men hvis vi er 
mange nok kan det give bonus.

Tina S. Frederiksen 
Hvor er han smuk  Håber vi mennesker 
snart kommer af med alle vores børnesyg
domme, der betyder at vi mishandler 
og udnytter andre levende væsener.

Rustam her er en af 
de første bjørne, vi 
sammen med BRC 
reddede fra bjørne
hunde kampe. Sobharo 
er den 133. bjørn, vi 
har reddet.

Reservatets dyrlæger bedøvede Sobharo, så 
de kunne undersøge ham og fjerne den hårde 
næsering, der gav ham store smerter.
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I fire år sad bjørnen Hope indespærret i et mikroskopisk bur i en minizoo i Pakistan. 
Ejeren havde straffet Hope ved at lemlæste ham grusomt. Men i dag har Hope fået 
et liv, der er værd at leve.

Håb for lemlæstet bjørn 

I fire år sad Hope i dette bur på 336 meter. 
Ejeren havde hugget Hopes ene forben af og 
slået ham så hårdt over ryggen – måske med 
en hammer – at han blev lam i bagbenene.

1

Hver dag spiser  
bjørnene i 
reservatet 

80 kg. 

frugt, grønt og 
anden mad.

Vi har været med til at

redde 
over 130 

bjørne i Pakistan.
Da Hope var blevet reddet, sad 
Balkasar-reservatets leder, Fakhar 
Abbas, mange timer hver dag hos 
bjørnen for at gøre ham tryg og finde 
ud af, hvad han havde brug for.

2

I sit lille bur kunne Hope ude-
lukkende ligge ned, så da han 
ankom til reservatet, kunne han 
kun løfte sit hoved og forben. 
De ansatte begyndte at sprede 
hans foder for at tilskynde 
ham til at bevæge sig. Nu kan 
Hopes forben bære hans vægt, 
og han kan komme rundt på et 
større område.

3

Balkasar-reservatet 
består af

11 hektar 
land.

Rekonstruktion:

Elefantridning Delfinshows

Havskildpadder i  
fangenskab

Krokodillefarme

Bjørneparker Slangetæmmere

Vandreture med løver Tigerselfies

Desmerkattefabrikker Optrædende aber

IKONER.indd   1 08/05/18   15.11

LILLE TEMA: BJØRNENE I PAKISTAN

Alle fotos: Bioresource Research Centre (BRC)

Fra at have været bange og aggres-
siv, er Hope i dag social og venlig. 
De ansatte beskriver ham som en 
glad bjørn, der virkelig nyder livet.

5

4

Hopes kan ikke selv gå ud i 
reservatets svalende vandhuller, 
så i stedet bader de ansatte 
ham forsigtigt. Nu er de i gang 
med at designe et særligt vand-
hul, hvor Hope kan bade selv.
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Et lille udpluk af alt det, vi gjorde sammen i

2020
Trods coronapandemiens tunge skygge var der lys

punkter i løbet af året – ikke mindst de gode resultater, 
vi sammen med vores støtter opnåede for dyrene.

HJÆLP TIL AUSTRALIENS DYR

Det så sort ud for koalaer, kænguruer og andre dyr, da skovbrande hærgede Austra
lien i starten af året. Vi støttede lokale organisationer, der gav foder og dyrlæge-
behandling til dyrene. Siden har vi afholdt en workshop i Australien som forberedel
se på fremtidige skovbrande. Deltagerne har lært at beskytte deres dyr og hjælpe 
sårede og fordrevne vilde dyr.

CORONA-NØDPAKKE TIL  
ELEFANTERNE

Da COVID19 satte en stopper for turismen, 
stod mange elefantvenlige lejre og reservater 
pludselig uden midler. Elefanterne risikerede 
at sulte eller at vende tilbage til det hårde 
liv som arbejdselefanter, hvis reservaterne 
måtte lukke. Sammen med vores støtter 
trådte vi til for at hjælpe de store dyr 
under krisen.

ET BEDRE LIV  
TIL KYLLINGERNE

I marts forpligtede KFC Danmark sig 
til inden 2026 at sikre, at kyllingerne 
på deres menukort har haft et bedre 
liv med mere plads og dagslys. 
De vil desuden udelukkende bruge 
langsomt voksende kyllingeracer. 
Fastfoodgigantens kontorer i UK, 
Irland, Holland, Belgien, Sverige og 
Tyskland gjorde det samme i 2019, 
efter at vi indsamlede over 1/2 mio. 
underskrifter.

HUNDE BESKYTTET  
MOD AFLIVNINGER

Mange gadehunde i Indien er i 
fare for brutalt at blive aflivet, fordi 
mennesker frygter, at de spreder 
rabies. På International Rabiesdag 
den 28.  september vaccinerede vi 
i  samarbejde med Delhis myndig
heder hundredvis af hunde for 
både at beskytte hunde og menne
sker. På globalt plan vaccinerede vi 
tæt på 150.000 hunde i 2020.

BJØRNE REDDET 
FRA GALDEINDUSTRIEN

Ca. 400 bjørne lider stadig under 
frygtelige forhold på bjørnegalde
fabrikker i Vietnam. I 2020 samarbej
dede vi med Education for Nature 
Vietnam, Four Paws, Free the Bears, 
Animals Asia og de vietnamesiske 
myndigheder om at befri 28 bjørne 
og give dem et nyt liv i trygge 
reservater.
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Se flere sejre for dyrene på:

bit.ly/vores-resultater

STOP

Foto: Aussie Mobile Vets

Foto: Mahouts Elephant Foundation
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SMÅT OG GODT

Laura svarer på dine 
spørgsmål om arv

Hvor meget ved du om de 
danske arveregler?

Mange tror, at det ikke er relevant at skrive 
testamente, hvis man f.eks. er gift og har 
børn. Men faktisk vil de fleste have glæde af 
at skrive testamente. Som oftest ønsker folk at 
fordele arven anderledes, end den vil blive, 
hvis man ikke gør noget. 

Laura Thestrup Mortensen 
Fundraising Manager hos World 
Animal Protection Danmark 

”Dyr har altid betydet meget for 
mig, da jeg er opvokset på landet 
med mange dyr. Jeg kan slet ikke 
forestille mig et liv uden mine katte, 
heste, minigrise og min hund, 
som betyder rigtig meget for mig. 
Derfor giver det også stor mening 
for mig at arbejde med at beskytte 
dyr over hele verden og sikre 
dem et godt liv,” fortæller Laura 
Mortensen.

Hvis man kontakter World Animal 
Protection Danmark for at høre nærmere 
om, hvordan man tilgodeser dyrene i sit 
testamente, er det Laura, man får fat på. 
Hun kan fortælle mere om fordelene og 
forklare, hvor nemt man kan oprette et 
testamente.

Du kan kontakte Laura på  
arv@worldanimalprotection.dk 
 eller 3393 7212. 

 
Laura og hendes minigrise

World Animal Protection Danmark er sammen 
med 39 andre velgørende organisationer en 
del af Det Gode Testamente.

TEST DIN VIDEN

detgodetestamente.dk/
arvetesten

Tag arvetesten 
fra Det Gode 
Testamente og 
bliv klogere 
på, om det er 
relevant for 
dig at oprette 
testamente.
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Tre hurtige til:

Sanne 
Salomonsen
Sanne Salomonsen er en af de 
influencers, der bakker op om vores 
arbejde.

1. Hvad er dit forhold til dyr?  
Jeg elsker dyr, fordi de får al min kærlig
hed i spil, og det får jeg det så godt af. 
De gør mig ganske enkelt lykkelig. De 
beriger vores verden og vores liv. 

2. Hvorfor bakker du op om World 
 Animal Protection? 
Jeg bakker op, fordi I gør noget ved den 
mishandling, som almindelige normalt 
begavede og empatiske mennesker ikke 
kan bære at være vidne til og ikke ved, 
hvad man skal gøre ved. For man vil SÅ 
gerne gøre noget.

3. Kan du dele en sjov historie om dit 
kæledyr?  
Det hankønsvæsen, som har sovet 
længst (11 år) i min seng, er min mallor
cinske gadehund ❤ Romeo❤.

FØLG SANNE PÅ INSTAGRAM  
@ssalomonsen

Følg os på

Facebook og  
Instagram

Vil du være den første til at få spændende 
nyheder om vores arbejde for dyrene? Vil du se flotte 
dyrebilleder og læse gode historier om de dyr, du er 
med til at hjælpe? Så følg os på de sociale medier, 

hvor du løbende kan følge med i vores indsatser. 

På Facebook kan du følge os på  
facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark

På Instagram finder du os under navnet:  
@worldanimalprotectiondk – eller gå ind på  
instagram.com/worldanimalprotection.dk

Forbyd minkavl – for altid

Skriv under og kræv et 
 permanent forbud mod mink-

produktion i Danmark

bit.ly/ 
forbyd-mink

Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

I slutningen af 2020 blev alle danske 
mink aflivet pga. faren for, at de spredte 
en muteret form af coronavirus. Samtidig 
vedtog Folketinget et midlertidigt forbud 
mod genindsættelse og hold af nye mink 
indtil 31. december 2021. 

Vi mener, at det var den rigtige beslut
ning at lukke minkfarmene – og ikke blot 
midlertidigt. Nedlukningen af mink
branchen bør naturligvis foregå lovligt, 
under ordnede forhold og med respekt 
for både dyr og mennesker. Men det 
bør være  endegyldigt slut med denne 
brutale og forældede industri.

Helt grundlæggende er minkproduktion 
dyremishandling. Mink kan ikke få deres 
naturlige behov opfyldt i små trådbure, og 
da de er solitære og territoriale rovdyr, er 
det ekstremt stressende for dem at leve tæt 
sammen på minkfarme. 

Tak til jer, der allerede har 
skrevet under.



Generalforsamling 2021
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021 i København.  
Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne.

Tid og sted
Generalforsamlingen vil starte kl. 17.00. Sted for afholdelse samt 
 eventuelle coronarelaterede vilkår for deltagelse vil blive annonceret 
på  worldanimalprotection.dk i april måned.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Sanne Rosbøg er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsam-
lingen skal ske senest mandag 
den 17. maj 2021 på:   
info@worldanimalprotection.dk

Med venlig hilsen 
World Animal Protection Danmark 
Amagertorv 29, 2. sal 
1160 København K 
info@worldanimalprotection.dk


