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LEDER

Nytter det?
I mere end to år har corona været en
uønsket del af vores liv. En pandemi, som
ad flere omgange har betydet nedlukninger. En pandemi skabt på grund
af menneskers udnyttelse af vilde dyr.
En pandemi, som har ufattelige omkostninger for mennesker. En pandemi, som
kunne være undgået, hvis vi bare havde
behandlet dyr bedre.
Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

I mine sorte stunder tænker jeg, at det
er ganske utroligt, at vi ikke er blevet
klogere. Mange millioner dyr lever
hvert eneste år elendige liv. Både dyr i
landbruget og vilde dyr, som udnyttes til
underholdning, som kæledyr eller ingredienser i traditionel medicin.
Bliver det aldrig bedre, tænker jeg?
Nytter det noget?
Men så tænker jeg på de gigantiske
fremskridt inden for dyrebeskyttelse,
som sker hele tiden. Nogle gange
helt uventet. Som da Frankrig for nylig
forbød vilde dyr i underholdning. Som
da Storbritannien anerkendte hummere,
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krabber og blæksprutter som sansende
væsener, der er i stand til at føle smerte
og stress. Og som da vores nylige
undersøgelse viste, at 80 % af kinesiske
læger med speciale i traditionel medicin
nu siger, at de er villige til at ordinere
planbaserede medikamenter.
Disse er eksempler på, at det nytter at
gøre en indsats og blive ved, selv når det
ser håbløst ud.
Det nytter, fordi vi bliver flere. Vi står
sammen om at skabe en bedre tilværelse
for dyr over hele verden. Og sammen er
vi stærke.
Tusind tak, fordi du er med.
Af hjertet tak.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark
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Mejerier siger stop for
regnskovsrydning
De danske mejerier Thise, Naturmælk
og Øllingegård, hvis mælk, smør, ost og
yoghurt kan købes i næsten alle større
supermarkedskæder, vil ikke længere
medvirke til, at de brasilianske regnskove i
Amazonas, Cerrado og Pantanal ryddes
for at dyrke sojafoder til bl.a. malkekvæg
i Danmark. Alene i 2020 forsvandt et
område i Pantanal, der svarer til Danmarks
samlede areal. De tre mejerier stopper
brugen af importeret soja i løbet af 2022.

G20 glemte handlen med vilde dyr
G20-topmødet for verdens største økonomier fandt sted den 30.-31. oktober 2021
i Italien. Vi kæmpede for at få den globale
handel med vilde dyr på dagsordenen, da
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den påvirker milliarder af dyr og kan skabe
pandemier som COVID-19. Desværre
forholdt verdens ledere sig ikke til handlen
på topmødet. Vi kæmper videre for at få
G20 til at tage truslen alvorligt og for at få
næste års værtsland, Indonesien, til at støtte
op om et globalt forbud.

Æglæggende høns har brud på
brystbenet
En undersøgelse fra Københavns Universitet
har vist, at 85 % af danske læggehøner har
brud på brystbenet, fordi de er fremavlet til
at lægge unaturligt mange og store æg.
Bruddene sker efter alt at dømme, fordi hønernes kroppe bliver presset til bristepunktet
af at presse uforholdsmæssigt store æg ud.
Vi arbejder på at få omlagt dyreproduktionen, så høner og andre landbrugsdyr får et
mere naturligt liv.

Truede dyrearter flyves verden rundt
Vi har udgivet en rapport, som afslører, at
Ethiopian Airlines fragter vilde dyr fra Vestafrika, der ender som eksotiske kæledyr i
resten af verden. Mange af dyrene er truet
af udryddelse eller er i stor tilbagegang i
naturen. De lider under tilfangetagelsen, og
efterfølgende stuves de sammen under trange og uhygiejniske forhold. Vi opfordrer på
det kraftigste Ethiopian Airlines og andre
flyselskaber til at indstille al transport af
vilde dyr, der bliver udnyttet til kommercielle
formål.
Frankrig forbyder minkavl, cirkusdyr
og delfinarier
I november 2021 blev en ny lov mod dyre
mishandling vedtaget i Frankrig. Den inde
bærer et øjeblikkeligt forbud mod pelsavl
og lukningen af landets sidste minkfarme.
Derudover skal al underholdning med delfiner og andre hvaler i fangenskab ophøre
inden for fem år, og inden for syv år bliver
det forbudt at holde vilde dyr i omrejsende
cirkus.

SENESTE OPDATERINGER:
SIDE 14-17
Første elefant i Elephant Haven
Akut hjælp til Brasiliens vilde dyr
30 års bjørnearbejde
Det gjorde vi sammen i 2021
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SMÅT & GODT:
SIDE 18-19

Se, hvad
Tom har i
søgeren på
side 19

• Befri Saga og Eskild:
Underskrifter overrakt til ministeren
• Dyrevitsen
• Tre hurtige til Tom Svensson
• Forlængelse af forbud mod
minkproduktion
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TEMA: MEDIERNES ANSVAR

Vi mener
Alle dyr fortjener et liv i
overensstemmelse med
deres naturlige instinkter
og behov. For vilde
dyr betyder det et liv i
naturen.

Derfor har medierne
et ansvar

Den opfattelse bør
medierne være med
til at sprede. Men
ofte fremstiller de det i
stedet som helt normalt,
at vilde dyr holdes i
fangenskab og udnyttes
til underholdning for
mennesker.
Vi mener, at medierne
bør være deres ansvar
voksent og altid for
holde sig til, hvilken
forskel i positiv eller
negativ retning de gør,
hver eneste gang der
medvirker vilde dyr i
deres produktioner.

"... medierne
bør være
deres ansvar
voksent."

Dét, vi ser i medierne, er
med til at forme vores syn
på, hvad der er acceptabelt
– også når det gælder
behandlingen af vilde dyr.
Vilde dyr, der optræder som statister i
Hollywood-film. Popstjerner, der har slanger
draperet om sig i musikvideoer. Brugere på
sociale medier, der deler billeder, hvor de
krammer en tigerunge eller svømmer med
delfiner i en swimmingpool. Alt dette er med til
at normalisere udnyttelsen af vilde dyr.
Dermed har medierne et ansvar. Et ansvar for
ikke at videregive opfattelsen af, at vilde dyr
er rekvisitter, som mennesker kan (mis)bruge
efter forgodtbefindende.
Medierne kan også være med til at ændre
holdninger i den rigtige retning. De kan få
modtagerne til at indse, hvor vigtigt det er at
beskytte dyrene i naturen, og hvor mange
vilde dyr der lider i fangenskab. Det kan altså
være en vigtig øjenåbner at vise forholdene
for vilde dyr i fangenskab. Det skal blot ikke
ske ukritisk eller med dyrene som et kulørt bagtæppe, der kun er med for at tiltrække seere
eller følgere.

4

VORES INDSATS:
I 2021 gik vi sammen med otte
andre organisationer i Social
Media Animal Cruelty Coalition
for at få stoppet videoer med
dyremishandling på sociale
medier som Facebook, YouTube
og TikTok. Tidligere i 2021
afslørede vi et stigende antal
videoer på YouTube med falske
dyreredninger, hvor dyrene blev
udsat for overgreb.
I 2019 overbeviste vi en række
store navne i musikindustrien – bl.a.
Cyndi Lauper, Leona Lewis og
rapperen Eve – om aldrig (eller
aldrig igen) at bruge vilde dyr i
fangenskab i deres musikvideoer.
I 2017 påvirkede vi den sociale
mediegigant Instagram med
hjælp fra 250.000 underskrifter.
Nu får brugere, der søger på
hashtags som f.eks. #tigerselfie,
en advarsel om, at vilde dyr bliver
misbrugt i turistindustrien.

Tigrene har brølet for
sidste gang på Fort Boyard
I den nyeste sæson af Fangerne på Fortet på TV3/
Viaplay var der ikke nogen levende tigre, som ellers har
været en fast del af programmets finale siden starten i 1993.
Da Fangerne på Fortet i 2020 vendte
tilbage efter 10 års pause, kontaktede vi
programmets danske producent i NENT
Group. Vi gjorde opmærksom på, at tigrene
henslæber en elendig tilværelse i små
betonbure på Fort Boyard hver sommer, når
programmet indspilles.

“Vi har haft en konstruktiv dialog med
NENT Group, der har indset, at det er ude
af trit med tiden at bruge dyr som underholdningsobjekter. Det er en stor sejr for dyrene, at de nu slipper for stresset transport,
små bure og kampsvedende kendisser,”
siger Stephanie Kruuse Klausen, kampagnemedarbejder i World Animal Protection
Danmark.

Tigrene bliver nu pensioneret
“Efter dialogen med World Animal
Protection op til premieren i 2020 besluttede vi sammen med produktionsselskabet
Mastiff, at vi ikke ønskede at producere
Fangerne på Fortet, hvis vilde dyr var en
del af omgivelserne på Fort Boyard,” siger
Kenneth Kristensen, programdirektør i
NENT Group, der også distribuerer showet
i Norge og Polen.
De vilde dyr – også krybdyr som slanger
og edderkopper – er ikke bare droppet i
Danmark, men fremadrettet i samtlige de
lande, hvor programmet bliver vist.
“Dialogen mellem NENT, Mastiff og den
franske producent har resulteret i, at de nu
har lovet, at tigrene bliver pensionerede,”
slutter Kenneth Kristensen.

Vores følgere på
bakker naturligvis op om god
dyrevelfærd – også via deres seervaner.
Sabine Iwersen
Har altid elsket at se programmet og
må være ærlig, har aldrig skænket det
en tanke ikke før I oplyste om det ved
sidste sæson. Jeg fik en øjenåbner og
håber andre også fik det. Godt arbejde
World Animal Protection Danmark

Mia Martinus Gjernø Madsen
Fantastisk!!!

Foto: Netflix

Netflix svarer ikke
på vores kritik
Dokumentarserien Tiger King
landede på Netflix under den
første coronanedlukning og
blev et stort hit. Fokus lå på de
farverige personligheder med
det tilfælles, at de holdt store
kattedyr i fangenskab – ikke på
dyrenes elendige forhold.
Siden da har mange af de medvirkende
profiteret på at blive berømtheder. I for
bindelse med premieren på 2. sæson i
november 2021 foreholdt vi Netflix en
række kritikpunkter omkring de etiske og
dyrevelfærdsmæssige problemer.
“Vi vil meget gerne i dialog med Netflix
for at høre, hvordan de opfatter deres
ansvar i forhold til fremstillingen af vilde
dyr i fangenskab. Vi mener, at det er
uacceptabelt, at rovdyrene bliver brugt
som eksotisk krydderi i en tv-serie, der
først og fremmest skal sælge abonne
menter til streaming-tv,” siger Stephanie
Kruuse Klausen, kampagnemedarbejder
i World Animal Protection Danmark.
Netflix meddelte imidlertid, at de ikke
har nogen kommentar.

Læs artiklen:
5 gode grunde til at sige NEJ
til tigerunderholdning
Scan QR-koden eller gå ind på:
bit.ly/tigerunderholdning

Så gider jeg godt se det igen!
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TEMA: MEDIERNES ANSVAR

Blackfish åbnede
offentlighedens øjne

Foto: Milan Boers

Du kan se Blackfish på TV 2 Play eller leje den på bl.a. Blockbuster.

En dokumentar om spækhuggeren Tilikums
sørgelige skæbne og drabet på hans
træner endte med at gøre en forskel for
fremtidige generationer af de sort-hvide
kæmper.
I februar 2010 dræbte spækhuggeren Tilikum sin træner, Dawn
Branchaeu, i forlystelsesparken SeaWorld Orlando. Det var det
tredje menneskelige dødsfald, Tilikum var involveret i. Kun ni uger
tidligere havde en hval i Loro Parque på Tenerife ligeledes dræbt
sin træner.
På daværende tidspunkt havde man holdt spækhuggere fanget
for underholdningens skyld i 45 år. I løbet af den tid havde mere
end et dusin andre spækhuggere påført deres trænere alvorlige
skader. Til sammenligning har spækhuggere i naturen aldrig dræbt
mennesker eller påført dem livstruende skader.
6

Blackfish-effekten
Dødsfaldet i Seaworld resulterede i 2013 i dokumentarfilmen
Blackfish. Den fortalte Tilikums historie fra han kun to år gammel blev
indfanget i havet, over hans tid i Sealand of the Pacific i Canada,
indtil han til sidst blev flyttet til SeaWorld Orlando. Her forblev han,
indtil han i 2017 døde af en bakterieinfektion.
Blackfish blev set af millioner af mennesker, der således blev vidner
til Tilikums lidelser gennem årene. Og det gjorde indtryk. Pga. den
store interesse for dokumentaren begyndte medierne at bringe flere
fortællinger om negative hændelser fra hval- og delfinanlæg og færre ukritiske historier om, hvilke delfinarier man burde besøge i ferien.
Et år senere var SeaWorlds aktiekurs faldet med 33 %.
”Drabene og dokumentaren var med til fuldstændig at ændre
offentlighedens holdning. Flere undersøgelser har vist, at de
fleste mennesker i vestlige lande i dag ikke længere accepterer idéen om at holde spækhuggere i fangenskab,” fortæller

Flere af vores
-følgere har set Blackfish og var dybt berørte.
Den ér brutal – men også vigtig, fordi den viser virkeligheden bag facaden.
Evelyn Thrane
Det er en af de mest gruopvækkende dokumentarfilm jeg har
set — den sad i mig i flere dage
efter

Grete Jepsen
Ganske forfærdeligt at se
hvordan mennesker behandler
dyr
Jeg GRÆMMES

I havet kan spækhuggere
svømme over

160 km om dagen
og dykke over 300 meter.

Katha Harboe
En helt igennem grum, men
sober dokumentarfilm!

Tre andre dokumentarer, der gør dig
klogere på vilde dyr.

Jan Schmidt-Burbach, dyrlæge, ph.d. og chef for vores arbejde
med vilde dyr og dyrevelfærdsresearch.

Som ringe i vandet
De nuværende spækhuggere i SeaWorld bliver de sidste. For den
negative opmærksomhed i kølvandet på Blackfish førte i 2016 til,
at SeaWorld stoppede deres avl på spækhuggere. Det er godt
nyt for de store hvaler, for næsten alle USA’s og en tredjedel af alle
verdens spækhuggere i fangenskab ejes af SeaWorld.
”At holde hvaler som spækhuggere i fangenskab er umenneskeligt
og fører til dyb lidelse for disse intelligente, meget sociale dyr,” siger
Jan Schmidt-Burbach, der håber, at denne generation af hvaler i
fangenskab bliver den sidste – og ikke blot i SeaWorld.

An Apology to Elephants – HBO Max
På 40 minutter afdækkes mishandlingen af cirkus
elefanter og de utilstrækkelige forhold for elefanter i
mange zoos. Dokumentaren kommer både rundt om
elefanters vigtige rolle i naturen og de grusomme
metoder, de ofte trænes med i fangenskab.

Flere steder i verden er der sket lovændringer på området. Senest
har Frankrig vedtaget en lov, der forbyder fangst af, avl på og underholdning med hvaler i fangenskab. Det samme gjorde Canada
i 2019, og en række andre lande har ligeledes forbudt eller kraftigt
begrænset fremvisning af havpattedyr, herunder Brasilien, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Indien, Luxemburg, Norge, Schweiz og Stor
britannien.

Igennem otte afsnit føres man gennem alt fra
isdækkede landskaber til regnskove og ørkener.
Man oplever vores planets betagende skønhed
og ser, hvordan klimaforandringer påvirker alle
levende væsner. Med David Attenborough som
fortæller.

Kampen for frihed er ikke slut
Desværre ser fremtiden ikke kun rosenrød ud for de tusindvis af
spækhuggere og andre hvaler i fangenskab verden over. Interessen for underholdning med hvaler er stigende i Asien og Rusland,
og særligt i Kina er industrien i eksplosiv vækst med mere end 80
forlystelsesparker i stil med SeaWorld. I dag er landet også det
største marked for hvaler indfanget fra naturen.
Men uden Blackfish havde situationen sandsynligvis set endnu
værre ud, for så ville holdningen i den vestlige verden næppe have
ændret sig så hurtigt. Dokumentaren er et af de bedste eksempler
på, hvor stor en forskel filmmediet kan gøre. Ved at formidle følelser
og fakta på samme tid og nå ud til et bredt publikum kan film i
bedste fald skabe reelle forandringer i samfundet.

Our Planet – Netflix

Secrets of
the Whales
– Disney+
Serien fra
National Geographic
lader seeren opleve
fem forskellige hvalarter:
Spækhuggere, pukkelhvaler, hvidhvaler,
narhvaler og kaskelothvaler. Man dykker
helt ned i hvalernes kultur, sociale strukturer
og fantastiske kommunikationsevner.
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TEMA: VILDE DYR I TURISTINDUSTRIEN

Vi mener
Efter et par år i coronaens tegn længes mange efter at komme ud
i verden igen. Måske
planlægges sommerferien allerede nu til en
eksotiske destination.
Og er man dyreven,
kan man blive fristet af
muligheden for at opleve vilde dyr på rejsen.
Det er vores klare holdning, at rejseudbydere
har et ansvar for kun
at tilbyde denne type
udflugter, hvis dyrene
lever under så naturlige
forhold som muligt og
ikke påtvinges nærkontakt med besøgende.
Men som turist har
man også et ansvar.
Vi mener, at man på
forhånd bør undersøge
de steder, man vil besøge, og sikre sig, at man
hverken bliver tilbudt
at ride på, bade med,
tage en selfie med,
klappe dyrene eller se
dem optræde.

Over

½ mio.

vilde dyr lever
i fangenskab
i den globale
turistindustri.
8

Foto: Raggy Charters

Dropper delfinunderholdning
Expedia Group vil ikke længere sende turister til delfinarier.
Det sker, efter at vi igennem to år har lagt pres på rejsegiganten.
Slut med delfiner som smilende klovne med
badebolde. Expedia Group dropper alt
kommercielt samarbejde med de omstridte
delfinarier, hvor besøgende kan se delfiner og
andre havpattedyr optræde eller interagere
med dem.
”Delfiner er vilde dyr og hører til i havet, hvor
de dykker og svømmer over enorme arealer.
De er ikke tæmmede cirkusartister og hører
ikke til i små betonbassiner. Det er en massiv
sejr for dyrevelfærden, at verdens største rejseudbyder melder klart ud. Og det er et stort
skridt mod fuldstændig afskaffelse af denne
ydmygende form for underholdning,” siger
Stephanie Kruuse Klausen, kampagnemedarbejder i World Animal Protection Danmark.

Underskrifter fik Expedia til at lytte
Siden 2019 har vi lagt pres på Expedia
Group, og mere end 350.000 dyrevenner
har skrevet under på vores anmodning til
Expedia om at droppe deres billetsalg til og
markedsføring af steder, der tilbyder delfin
underholdning.
Stephanie Kruuse Klausen fortæller, at vores
arbejde for helt at få gjort en ende på udnyttelsen af delfiner fortsætter: “Der er stadig
rejseselskaber, der støtter og sælger billetter til
den slags. Men vi håber, at dette må blive en
alvorlig øjenåbner for en anden rejsegigant,
nemlig TUI, der stadig har delfinarier på turistmenuen. Det er ikke en tidssvarende måde at
drive forretning på i 2022.”

besøger hvert år turistattraktioner med vilde dyr.

Tæt på 4.000 elefanter
udnyttes i Asiens turistindustri,

Mange danske
rejseselskaber
tager ansvar

over 3.000 delfiner
holdes fanget verden over,

og omkring 12.000 tigre
lever i fangenskab
under uværdige forhold.

Først droppede de elefant
ridning- og shows. Siden
fravalgte de delfinunderholdning. Nu tager en lang
række danske rejseselskaber
afstand fra al underholdning
med vilde dyr.

Mange steder i Asien bliver
aber trænet med barske
metoder, så de kan optræde
for turister. Man bør altid fravælge shows med vilde dyr.

I takt med at flere turister har fået kendskab
til vilde dyrs lidelser i turistindustrien, er efterspørgslen på dyrevenlige oplevelser vokset.
Og det har sat sit præg på rejsebranchen.
Vi har igennem flere år været i dialog med
de danske rejseselskaber, og mange er nu
stoppet med at tilbyde udflugter, hvor vilde
dyr bliver udnyttet.
Vi er enormt stolte af, at vi gennem vores
samarbejde med World Animal Protection
har været med til at skubbe turistindustrien
væk fra at tvinge dyr til unødvendig og
unaturlig underholdning. Efter en god, videnskabelig og venlig dialog med World
Animal Protection i 2014 stoppede vi som
det første nordiske rejsebureau med bl.a.
at tilbyde elefantridning. Først undrede
de andre i branchen sig, men kort efter
begyndte de alle at følge trop.”

Se listen over dyrevenlige rejseselskaber:
Scan QR-koden eller gå ind på bit.ly/dyrevenlige

Det bliver stadig mere og mere populært
at opleve vilde dyr på ferien. I takt med et
øget fokus på dyrevelfærden dukker flere
og flere lokale organisationer op, som
udgiver sig for at være dyrevenlige, selvom
sandheden rent faktisk er en anden. Vi har
udvalgt de rigtige organisationer, hvor man
kan opleve dyrene på deres præmisser. Det
kalder vi ’at rejse med god samvittighed’.”

Ved at tage kraftig afstand fra al underholdning med vilde dyr i fangenskab og
ved at sætte større fokus på dyrevelfærd
mener vi, at vi kan være med til at holde
vilde dyr vilde. Vi ved, at mange kunder
ønsker at opleve Asiens dyreliv på nært
hold, men det er vigtigt for os, at det sker
på dyrenes præmisser. Vores rejser er derfor lavet i samarbejde med World Animal
Protection, så vores kunder kan opleve
dyrene på en god og ansvarlig måde og
ikke mindst med god samvittighed.”

Som rejseselskab har vi et ansvar – både
over for vores rejsendes oplevelser og for
at skubbe verden i en bedre retning. Derfor
tager vi også stilling til de partnere, vi vælger
at arbejde med, og søger at sikre, at oplevelser, der involverer dyr, sker på dyrenes betingelser. Når vi taler med vores rejsende om
dyreoplevelser – og om at vi har taget aktivt
stilling – oplever vi utroligt positivt feedback.
Vi oplever, at rejsende er mere trygge ved
at tilvælge dyreoplevelser, da det ellers kan
være en jungle at navigere i.”

Jesper Rasmussen, Ferier med Formål

Michelle Antonie, Asiatours

Berit Algren Bonde, Nyhavn Rejser

Cæcilie Willumsgaard, Albatros Travel
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Foto: Bart Van Meele
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Vandreture med løver

Tigerselfies

TEMA: VILDE DYR I TURISTINDUSTRIEN
Bjørneparker

Slangetæmmere

Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

e
d
n
u
r
g
5 at røre ved

til ikke R på ferien.
DE DY

VIL

DET KAN VÆRE
SUNDHEDSFARLIGT

08/05/18 15.11

DET ER TIL FARE FOR ANSATTE
OG TURISTER

Kender du nogen,
der drømmer
om at ride på
en elefant
eller svømme
med delfiner?
Så fortæl dem,
hvorfor det er
en dårlig idé
at røre ved
vilde dyr.
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Foto: Jonny Sanders

Over 70 % af de nye sygdomme,
der spreder sig fra dyr til mennesker,
stammer fra vilde dyr. Selv hvis et vildt
dyr ser sundt ud, kan det bære på
skadelige smitstoffer. F.eks. har elefanter i fangenskab ofte tuberkulose, som
de kan sprede via snablen.
Vilde dyr kan være uforudsigelige
og potentielt farlige. Der er en lang
række sager med dødsfald og alvorlige skader blandt dyrepassere og
turister, der er blevet angrebet af bl.a.
elefanter, delfiner og spækhuggere i
fangenskab.

DYRENES BEHOV KAN IKKE
OPFYLDES I FANGENSKAB

DYRENE TRÆNES MED BRUTALE
METODER

Uanset forholdene kan livet i fangenskab aldrig leve op til dyrenes hjem i
det fri. F.eks. har delfiner i fangenskab
200.000 gange mindre plads end
deres hjemmeområder i havet, og det
er stressende og frustrerende for dem
at leve i små bassiner.

Vilde dyr udsættes typisk for hård træning, for at mennesker kan komme helt
tæt på dem. F.eks. bliver elefantunger
adskilt fra deres mødre og bundet, så
de kun kan bevæge sig efter ordre fra
deres træner, og de bliver slået med
skarpe kroge og kæppe.

DET OPRETHOLDER EN CYKLUS
AF MISHANDLING

Når folk tager et billede med et vildt
dyr i fangenskab og lægger det op
på sociale medier, tror andre, at det
er acceptabelt. Så længe der er
efterspørgsel på at komme helt tæt
på vilde dyr, vil endnu flere dyr blive
taget fra naturen eller født ind i et liv
fyldt med lidelser i fangenskab.

Sådan spotter du et ægte reservat
Mange turister har besøgt, hvad de troede var et reservat med dyrenes velfærd som
højeste prioritet – kun for senere at opdage, at de blev narret.
Det kan være en stor oplevelse at besøge
et reservat for vilde dyr. Men det er en
tilsvarende dårlig oplevelse efterfølgende
at finde ud af, at stedet langt fra er dyrevenligt og kun eksisterer for at få penge ud af
turister. Navne som ’reservat’ eller ’rednings
center’ afspejler nemlig ikke altid de virkelige
forhold.
Der er dog hjælp at hente: Se vores tips til at
afgøre, om der er tale om et ægte reservat.

Et godtervat ...
res
tager ikke vilde dyr fra naturen, med
mindre de er skadede, i alvorlig fare
eller skal rehabiliteres med henblik på at
blive genudsat i deres naturlige hjem.
lader ikke de besøgende ride på, røre
ved, tage en selfie sammen med et vildt
dyr eller lader dyret optræde med tricks
og kunster.
giver dyrene mulighed for at søge hen
til uforstyrrede, stille områder
væk fra de besøgende.

Elephant Valley Project, Cambodia

oplyser de besøgende om dyrevelfærd
og trusler mod dyrene samt fremmer
empati og respekt over for alle dyr.

hvis stedet rehabiliterer vilde dyr med
henblik på genudsætning: Holder de
besøgende på god afstand af dyrene
og følger op på, hvordan dyrene
klarer sig efter at være vendt tilbage til
naturen.

forklarer hvorfor dyrene er blevet reddet
og nu lever i reservatet, hvorfor deres
behov kun til fulde kan opfyldes i naturen, og hvad reservatet gør for at lade
dyrene leve et så naturligt liv som muligt.

tager ikke dyrene ud af deres indhegninger eller leveområder i reservatet for
at fremvise dem for de besøgende.

Tiger Tops Tharu Lodge
Elefantreservat i Nepal

Mandalao Elephant
Conservation
Elefantreservat i Laos

Eksempler på
gode reservater
Vi støtter en række reservater
for reddede bjørne og
elefanter. Du kan bl.a. med
god samvittighed besøge:

Libearty Bear
Sanctuary
Bjørnereservat i
Rumænien

Elephant Valley Project
Elefantreservat i Cambodia

Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES)
Elefantreservat i Thailand
WOR LD AN I M AL PROTEC TI ON | FE BRUA R 2022
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Elephant Haven i Frankring:

Første elefant
flytter ind

Et nyt liv begynder
Den 14. oktober 2021 flyttede
Gandhi ind i Elephant Haven efter
en 10-timers køretur. Her har hun
mange hektar med varieret natur,
som hun kan boltre sig på, og
en stor, varm stald. Hun kan selv
vælge, hvad hun vil foretage sig i
løbet af dagen, og hendes særlige
behov bliver imødekommet.
De første dage var Gandhi træt
oven på rejsen, men nu er hun gået
i gang med at udforske sine nye
omgivelser. Hun er stadig forsigtig,
men hun er meget begejstret for de
lækkerier, hun får at spise – særligt
vandmelon, afskårne nælder, blommer, persille og citroner.

Foto: Elephant Haven

Elefanten Gandhi har byttet zoo-livet ud med en
fantastisk pensionisttilværelse i Europas første
elefantreservat, som vi har støttet.
Den 52 år gamle asiatiske elefant er
født i naturen i 1969. Men som unge
blev hun indfanget – sandsynligvis i
Thailand – og har sidenhen været i
forskellige zoos, senest i den franske
Les Terres de Nataé.

Traumatisk fortid
Gandhi har tidligere i sit liv været
ude for nogle traumatiske hændelser,
hvor hun bl.a. har haft meget dårlige
oplevelser med artsfæller. Hun har taget
de negative minder med sig, og af den
grund var zooen desværre nødt til at
14

holde hende isoleret fra andre elefanter
i mange år.
Den nye ledelse i Les Terres de Nataé
følte ikke, at de kunne opfylde Gandhis
behov. De søgte derfor efter et nyt hjem
til hende, hvor man kunne tage hensyn
til hendes individuelle behov og unikke
personlighed, og hvor hun måske kunne
komme sig over sine traumatiske minder.
Pga. Gandhis alder og gigt skulle hendes
nye hjem helst ligge relativt tæt på, så
hun ikke skulle transporteres alt for langt.

”Hun stjal vores hjerter”
Elephant Haven mødte alle kriterierne for et
godt hjem til Gandhi. Tony Verhulst og Sofie
Goetghebeur, der har grundlagt reservatet, har
begge mange års erfaring som dyrepassere
af elefanter. De har nu dedikeret deres liv til
at give elefanter fra cirkus og zoos det bedst
mulige pensionistliv i det store, naturskønne
reservat.

Tony og Sofie begyndte at besøge
Gandhi i Les Terres de Nataé de
sidste tre måneder før flytningen.
De hjalp med at tage sig af hende,
så hun kunne blive tryg ved dem.
De begyndte også med positiv træning at
vænne hende til helbredsundersøgelser, så
de fremover helt stressfrit kan give hende den
hjælp, hun har behov for.
”I løbet af de måneder viste hun flere og flere
sider af sin personlighed for hver dag, der gik,”
fortæller de. ”Hun stjal med det samme vores
hjerter, og hun reagerede meget positivt på de
nye oplevelser, vi tilbød hende. Alle begyndte
at kunne se, hvordan hun kom ud af sin skal.”

Skovbrande i Brasilien:

Akut hjælp til
vilde dyr

Forbrændte jaguarer og tapirer. Myreslugerunger, der
har mistet deres mødre. Dyr på flugt fra flammerne.
Alle får de hjælp via vores indsats.

Foto: Lucas Ninno

I 2020 blev 30 %
af Pantanal ødelagt, så tæt på

70 mio.
vilde dyr mistede deres hjem
– og brandene var endnu
mere omfattende i 2021.

Der er brug for
en ny retning
Afbrændt regnskov, savanne
og vådområder omdannes til
sojamarker eller græsningsarealer
til kødkvæg. Sojaen ender i maven
på grise, køer og kyllinger i det
industrielle landbrug.

Nogle af verdens mest artsrige områder stod i 2021 i brand i Brasilien.
Mange af de dyr, der undslap flammehavet, havde akut brug for mad, vand
og dyrlægebehandling. Vi indgik et
samarbejde med to lokale organisationer – Instituto Homem Pantaneiro (IHP)
og Pantanal/MS Technical Animal Rescue Group (GRETAP) – om at hjælpe
dyrene. Samarbejdet fortsætter i 2022,
for det samme gør brandene.
TRE AF DE PROJEKTER,
VI STØTTER:

Dyrlægebehandling i fjerne
	områder
Beliggende syd for Amazonas er Pantanal verdens største tropiske vådområde.
I de mest afsidesliggende hjørner er det
svært at skaffe dyrlægehjælp til sårede
jaguarer, tapirer, navlesvin og andre dyr.
Derfor har vi finansieret ekstra udstyr,
medicin og personale til veterinærcenteret Cavet. Med vores støtte kan dyr fra
op til 30 af de arter, der er hårdest ramt
af brandene, blive behandlet.

Hjælp til forældreløse
myreslugerunger
Órfãos do Fogo (’Ildens Forældreløse’)
i Pantanal behandler og rehabiliterer
myreslugerunger. I flugten fra flammerne er ungerne kommet væk fra deres
mødre, og nogle forvilder sig ind i
byområder og bliver ramt af biler.
”Når ungerne er helt små, er vi nødt til
at give dem flaske ca. 15 gange om
dagen. De har brug for pleje 24 timer
i døgnet,” fortæller dyrlæge Karina
Abreu Ribeiro.
Flugtveje til fordrevne dyr
IHP og GRETAPS arbejder også for
at bekæmpe brandene og skabe
sikre flugtruter til de dyr, der forsøger
at undslippe ilden. ”Vi sørger for at
etablere åbne linjer i skoven. De
forhindrer ilden i at sprede sig til
utilgængelige områder, og samtidig
fungerer de både som flugtruter for
dyrene og gør brandfolkene i stand
til at bevæge sig sikkert omkring,”
siger brandmand Renato Gonçalves
de Paula.

For at beskytte både de vilde dyr
og de milliarder af landbrugsdyr,
der lider under elendige forhold, er
vi nødt til at omlægge landbruget.
Kødproduktionen skal reduceres, og
der skal i højere grad dyrkes planter
til menneskeføde. Det vil kun optage
en sjettedel af det areal, der i dag
bruges til dyrefoder. Og med færre
landbrugsdyr vil det være lettere at
sikre dem gode leveforhold.

SKRIV UNDER

... og vær med i kampen
Scan QR-koden eller gå ind på

bit.ly/din-underskrift
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30 års bjørnearbejde
I tre årtier har vi beskyttet bjørne over hele verden mod mishandling og udnyttelse, og vi
har opnået store landvindinger i vores arbejde.
I Grækenland, Tyrkiet og Indien har vi været med til at få
afskaffet brugen af dansebjørne, og i Pakistan er der nu kun ca. 85
dansebjørne tilbage. Der er i dag kun omkring 10 bjørne tilbage i
Pakistan, som bliver brugt i bjørne-hundekampe, mod ca. 300 da vi
startede vores arbejde.
I Rumænien har vi reddet over 100 bjørne fra et usselt liv,
de fleste fra fangenskab i små bure ved restauranter, hoteller og
hos privatpersoner.

I Sydkorea har vi medvirket til en udfasning af bjørne
galdeindustrien, hvor bjørne holdes under miserable forhold,
så deres galde kan bruges i traditionel medicin. I Vietnam
forbød regeringen i 2005 tapning af galde fra levende bjørne
efter massivt pres fra vores side, og siden da har vi været med
til at nedbringe antallet af bjørne i fangenskab fra ca. 4.300
til under 350.
Gennem årene har vi også opnået en række mindre kendte
resultater for bjørne, som du kan læse om herunder.

EN NY CHANCE FOR
BJØRNEUNGER
Vi finansierede et projekt i Idaho, USA, hvor
forældreløse bjørneunger fik den nødvendige
pleje og senere blev sat tilbage i naturen, når
de var gamle nok til at klare sig selv. Ni år
senere var over 200 forældreløse bjørneunger
med succes blevet genudsat i det fri.

RESERVATER I THAILAND
Vi samarbejdede med de thailandske myndigheder om at genhuse konfiskerede kravebjørne
i et nyopført reservat, som vi finansierede. Tre år
senere blev et reservat for malajbjørne opført i
nærheden af det første reservat, og flere malajbjørne blev reddet fra illegal handel.

LUKNING AF BJØRNEPARK
Sammen med den japanske gruppe ALIVE
lagde vi pres på Japans regering og førte
en kampagne i protest mod de dårlige
forhold i landets bjørneparker. Vores bjørneekspert Victor Watkins mødtes personligt
med bestyreren af Jyozankei Bjørnepark, og
til sidst indvilligede ejeren i at lukke parken.

1993

1996

GENUDSÆTNING I NATUREN
Vi finansierede, at hhv. brillebjørne i Ecuador og
malajbjørne i Borneo, som havde været holdt i
fangenskab som eksotiske kæledyr, blev gen‑
udsat i den fri natur.
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1997

1998

1999

2004

FARVEL TIL UNDERHOLDNING
Vi opførte et bjørnereservat i Ungarn og reddede
35 bjørne fra et filmprojekt, der var blevet droppet. Senere kom flere bjørne til, bl.a. en bjørn, der sad i et lille
bur ved et russisk museum, og to bjørne fra en zoo, der
derefter lukkede sit gamle, nedslidte bjørneanlæg.

Lidt af alt det, vi sammen
gjorde for dyrene i

   2021

Hvert eneste år beskytter vi med vores støtters hjælp
udsatte dyr over hele verden. Her kan du læse om
nogle af de resultater, vi sidste år opnåede sammen.
SNART SLUT MED LØVEFARME I SYDAFRIKA
Tusindvis af løver bliver avlet under elendige forhold på sydafrikanske løvefarme.
Sammen med Blood Lions har vi lagt pres på Sydafrikas regering, og i maj 2021
igangsatte miljøministeren arbejdet for at få stoppet avl af løver i fangenskab, salg
af kropsdele fra løver, ’dåsejagter’ og turistoplevelser med løveunger.

Se flere sejre for dyrene på:

bit.ly/vores-resultater

SEJR FOR ELEFANTERNE
VED AMER FORT

HJÆLP TIL INDIENS
HUNDE

Ved Amer Fort i Indien har 102 syge
og stressede elefanter i årevis båret
rundt på turister. Vi har siden 2019
lagt pres på myndighederne, og tæt
på 100.000 dyrevenner skrev under
på vores protest mod udnyttelsen. I
februar 2021 bar det frugt. De 20
mest alvorligt syge elefanter blev
pensioneret, og en regeringskomité
anbefalede, at elefantridningen
udfases helt.

41 PROVINSER UDEN
BJØRNEGALDE
I VIETNAM
Med redningen af fem bjørne fra
bjørnegaldefabrikker i 2021 nåede
vi op på 41 vietnamesiske provin
ser ud af 58, hvor det er slut med
at udnytte bjørne for deres galdes
skyld. I hele Vietnam er antallet af
bjørne på galdefabrikker nedbragt
med over 90 % de seneste 16 år.

Coronapandemien og to cykloner,
der i maj 2021 ramte Indien, førte
til, at tre gange så mange kæledyr
som normalt blev efterladt på gaden.
Hoteller og restauranter var lukkede,
så gadehundene havde ingen steder
at finde mad. Med hjælp fra vores
støtter fodrede vi henover sommeren
11.000 hunde.

EU VIL AFSKAFFE TREMMEDYR
I LANDBRUGET
Den 30. juni 2021 besluttede EU-kommissionen
at sætte gang i lovarbejdet for en dyre
velfærdsreform, der skal gøre det forbudt at
holde landbrugsdyr i bure. Det var en konsekvens af det europæiske borgerinitiativ
’End The Cage Age’, som vi og over 170
andre organisationer stod bag.
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Befri Saga og Eskild:

Underskrifter overrakt til
ministeren

I efteråret 2020 blev de unge marsvin
Saga og Eskild taget fra havet og bragt til
Fjord&Bælt i Kerteminde. Her er de dømt til
et liv i fangenskab ligesom den ældre marsvinehun Freja, som de deler bassin med.
Den 8. oktober 2021 mødtes vi med
miljøminister Lea Wermelin for at overrække
hende 16.016 underskrifter fra danskere,
der vil have genudsat Saga og Eskild. Det
skete med en opfordring til at stoppe den
endeløse række af dispensationer, der
gør det muligt for Fjord&Bælt at se bort fra
gældende lovgivning.
“Det var rart endelig at få mulighed for at
møde den ansvarlige minister. Vi fik fremlagt
vores argumenter og håber, at Lea W
 ermelin
vil tage det med videre i sine overvejelser,”
siger Stephanie K
 ruuse Klausen fra World
Animal Protection Danmark.

#BefriSagaOgEskild

TAK til alle, der har skrevet under.

Dyrevitsen

HVILKET DYR ER
BEDST TIL FLASKER?

Panteren.

Det endelige antal
underskrifter var endnu
højere, end vi nåede
at få trykt på skiltet.

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

Tom Svensson
Prisvindende dyrefotograf, dyrebogs
forfatter og forkæmper for artsbevarelse
Tom Svensson er ambassadør for World
Animal Protection.
Hvad er dit forhold til dyr
Jeg har, siden jeg var barn, elsket dyr og
er opvokset på en bondegård i D
 anmark,
hvor jeg var hver sommer hos mine morforældre. Senere i livet besluttede jeg mig
for at arbejde med at bevare udryddelsestruede dyr. Og det har jeg så gjort de
seneste næsten 20 år. Min specialitet endte med at blive arbejdet mod den illegale
handel med dyr. Jeg har bl.a. fulgt de
blodige spor fra drabene på næsehorn i
Sydafrika til køberne i Asien. Siden har jeg
været så heldig at kunne rejse over hele
verden for at dokumentere dyr og natur.
Hvorfor bakker du op om World
Animal Protection?
Jeg har i mange år arbejdet tæt på
mange af de store organisationer, men jeg
syntes, at World Animal Protection var den
organisation, som gjorde mest rent aktivt.
En organisation, der gør en aktiv forskel,
er en organisation, jeg gerne vil støtte og
arbejde med. Så valget var nemt.

Kan du dele en sød historie om et dyr?
En af de utroligt mange fantastiske oplevelser, jeg har haft gennem alle årene med
dyr, var, da jeg var i Canada og skulle
dokumentere kermodebjørne. Kermode
er en hvid bjørn, men ikke en albino, af
sortbjørneslægten.
Langt ude i urskoven er der et strømfald,
hvor bjørnene kommer for at fiske, mens
laksen går op for at gyde, og så er der
mad i overflod. Jeg satte mig på kanten af
strømfaldet og var snart omgivet af bjørne.
Det var en kæmpe oplevelse at sidde i en
rigtig urskov omgivet af vilde bjørne, som
var fuldstændig fokuserede på at fiske.
Blandt dem var også en kermode. En skøn
følelse af at være gæst i deres hjem og
få lov til at sidde der og studere dem. Jeg
ville ønske, at flere kunne opleve dette, for
så ville alle måske indse, at det her skal
bevares.

Her er Tom for en gangs skyld
selv blevet fanget af kameraet,
mens han fik det flotte skud af
geparden til højre.

Forlængelse
af forbud mod
minkproduktion
Det midlertidige forbud mod mink
avl i Danmark, som blev indført pga.
risikoen for coronasmitte, er forlænget
til u dgangen af 2022. Men der er god
grund til at gøre forbuddet permanent.
I november fastslog Dyreetisk Råd,
at det ikke er dyrevelfærdsmæssigt
forsvarligt at genoptage minkproduktionen under de forhold, der findes på de
danske minkfarme. Der er for lidt plads
og for få muligheder for at stimulere
dyrenes naturlige adfærd.

Fra Dyreetisk Råds
udtalelse:
"Meget restriktive former for
dyrehold kan derfor ikke
anses for tidssvarende og
dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige
med den nuværende viden om
dyrs adfærdsmæssige behov."

Vi kæmper for at få politikerne til at
indføre et permanent forbud mod minkavl.
Indtil videre har over 28.000 danskere
bakket op med deres underskrift.

SKRIV UNDER
ved at scanne QR-koden eller gå ind på

bit.ly/forbyd-mink

Foto: Tom Svensson

FØLG TOM PÅ INSTAGRAM @tomsvensson1
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Generalforsamling 2022
Vi afholder generalforsamling torsdag den 28. april 2022 i København.
Alle medlemmer og bidragsydere er velkomne.
Tid og sted
Generalforsamlingen vil starte kl. 17.00. Vi forventer, at vi i år igen kan afholde
Generalforsamlingen som et fysisk møde på et centralt sted i København.
Sted for afholdelse samt eventuelle coronarelaterede vilkår for deltagelse vil
blive annonceret på worldanimalprotection.dk i løbet af marts måned. Alle
tilmeldte vil få direkte besked.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Pernille Sams er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2023
7. Eventuelle forslag og meddelelser
Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsam
lingen skal ske senest onsdag
den 20. april 2022 på:
info@worldanimalprotection.dk
Med venlig hilsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2. sal
1160 København K
info@worldanimalprotection.dk

