Dyrenes Venner
Rørholmsvej 5
Høsterkøb
2970 Hørsholm
Tlf.: 61 37 90 50
dv@dyrenes-venner.dk
NYHEDSBREV NR. 66
Marts / April 2019
21. årgang
500.000 Bur-Bekæmpere
Flere end 500.0000 dyrevenner har nu skrevet
under på kravet til EU om at få landbrugsdyr ud
af burene! Høns, vagtler, kaniner, grise, ænder,
gæs – mange millioner dyr i Europa tilbringer
hele eller det meste af livet i bure.
•
•

•
•
•

210 millioner høns i bur-æg
produktionen
120 millioner kommercielt
producerede kaniner i små
trådnetsbure
10 millioner grise-søer i
fixeringsbøjler
143 millioner vagtler
40 millioner ænder og gæs i foie gras
produktionen

os til at arbejde endnu mere for at skaffe de
sidste underskrifter.

Skriv under HER
Hjælp os – spred linket på dine sociale
platforme.
Scan denne QR-kode og skriv under.

Dyrenes Venner er sammen med mere end
140 andre dyreværnsorganisationer fra hele
EU gået sammen om at forlange forbedringer
for dyrene i kampagnen Bekæmp Burene –
End the Cage Age. Vi skal samle 1 million
underskrifter på et år – og nu er vi mere end
halvvejs! Det er meget glædeligt og ansporer
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Dansk forbud mod elefanter i
cirkus
Snart forventes et længe ventet dansk forbud
mod at bruge elefanter i cirkus.
Dermed ser endnu en af Dyrenes Venners
kampagner ud til at give positivt resultat, efter
at et flertal i Folketinget har indgået aftale om
et stop. Lovændringen kommer til at sætte en
stopper for den lange tradition, hvor elefanter
har været tvunget til at optræde i
cirkusmanegen under stærkt stressende
forhold. De kan ikke udfolde sig naturligt, de
isoleres fra artsfæller og transporteres rundt i
landet fra by til by. Og ikke mindst udsættes de
for fysisk vold med den berømte elefantkrog,
som rammer elefanten lidelsesfuldt på de mest
følsomme steder. Disse forhold giver
elefanterne stereotyp adfærd og tenderer til
dyremishandling.
Elefanter er kloge og ærekære dyr, og det er
en stor sejr for elefanterne, at de nu endelig
kan restituere sig. Lige nu arbejdes der på at
sikre elefanternes fremtid, så Ramboline,
Jenny, Djungla og Lara forhåbentlig snart kan
tilbringe resten af deres liv i en habitat, som
kan give dem et liv med masser af dyrevelfærd.

nyhedsbrev@dyrenes-venner.dk så ved vi,
hvor mange kasketter/t-shirts vi skal
medbringe.

Hjælp delfinerne
Dyrenes Venner har i mange år kæmpet for
hvalerne - heriblandt delfinerne. Vi lancerede
bl.a. den senere Oscarbelønnede film The
Cove i Danmark. Filmen dokumenterer den
grusomme årlige fangst af delfiner i Taiji
bugten i Japan. De delfiner, der overlever i
bugten bliver solgt til delfinarier, akvarier og til
underholdningsindustrien. De øvrige delfiner
slagtes brutalt med hakker og andre våben kødet sælges til fødevareindustrien i Japan.
Med din underskrift HER kan du være med til
at lægge pres på borgmesteren i Taiji og på
Japans Premierminister Abe - der begge
opfordres til at stoppe levende fangst af
delfiner og fangst til konsum. Dette sker med
henvisning til, at de grusomme aktiviteter bør
ophøre inden De Olympiske Lege 2020
afholdes i Japan. Du kan scanne
nedenstående kode med din telefon og skrive
under nu.

Bekæmp Burene Event
Lørdag d. 4. maj kl. 11-13 på Kultorvet holder
Dyrenes Venner ’kaniner’ indespærret i et bur
for at gøre opmærksom på de forfærdelige
forhold for EU's mange millioner bur-dyr. Vi vil
give forbipasserende mulighed for at skrive
under på Bekæmp Burene – End the Cage Age
kampagnen samt for at afprøve bur-livet og
dele oplevelsen på sociale platforme. Vi håber
at skabe opmærksomhed om kampagnen, så
vi kan nå målet om 1 million underskrifter. Vil
du være med? Mød op eller giv gerne besked
på tlf: 61 37 90 50 eller mail:
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Generalforsamling 13. april 2019
Dyrenes Venner afholder sin 21. ordinære
generalforsamling
lørdag d. 13. april 2019 kl. 15
i Kulturhus Indre By - Charlotte Ammundsens
Pl. 3, 1359 København
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra formanden.
3. Regnskab forelægges. Regnskabet
godkendes af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Mød op og deltag i en altid interessant og livlig
diskussion. Kaffe, kage og vand serveres.

10 millioner kyllinger har fået et
bedre liv
Dyrevelfærdsmærket for slagtekyllinger har nu
været ude i handlen i ca. ½ år, og resultatet er
overvældende. Danskerne har i den grad
udnyttet muligheden for at købe en velfærdskylling til en rimelig pris – og det er en kylling,
som på mange måder har haft et bedre liv end
de traditionelle lørdagskyllinger.
Fjerkræbranchen melder, at det nu er ca.
10 millioner kyllinger, som sælges med det
statskontrollerede dyrevelfærdsmærke, og det
er sådan cirka 10 % af den samlede produktion
i Danmark.
Branchen skal roses for den positive indstilling,
der prægede forhandlingerne i forbindelse med
beslutningen om, hvilke velfærdskriterier de 3
hjerter skulle rumme. Man accepterede, at det
for alle tre kategorier skulle dreje sig om
kyllinger med langsommere vækst. Dette var et
virkelig langt skridt at tage i den rigtige retning,
da vi ved, at de fleste kritiske forhold skyldes

den eksplosive vækst, hvor der kun går 35
dage fra udklækning til slagtning.
På årsmødet den 27. februar for L&F-fjerkræ
roste Dyrenes Venners formand branchen for
den positive holdning til forbedringerne for
kyllingerne, ligesom han glædede sig over, at
flere æglæggende høner var kommet ud af
burene, og at man nu undlader at klippe det
yderste af næbbet af fuglene.
Selv om der er langt igen, må vi dyrevenner
glæde os over fremskridtene, som bl.a. sker,
fordi vi er i en fornuftig og positiv dialog med
producenterne.

Dialog er vejen frem
For 30 år siden deltog Dyrenes Venners
formand i et møde i en lokal burhønseafdeling.
Kritikken fra dyrevennerne af hold af høner i
bure var skarp og kompromisløs, og
ægproducenternes afvisning af problemerne
var ikke mindre unuanceret. Det endte med, at
nogle af landmændene blev så rasende, at de
kastede æg op mod paneldeltagerne. Ingen
ramte, men vi forlod mødet øjeblikkeligt, og
den efterfølgende tid blev fulgt op med hadske
og vrede indlæg fra begge sider. Man kom af
med sine aggressioner, og det var dejligt, men
hønerne i burene fik det bestemt ikke bedre.
5 år senere var der nogle fremsynede
personer, som erkendte, at man kun kunne
komme videre gennem dialog, og man
oprettede ”Kontaktudvalget for dyrevelfærd”, et
forum hvor dyrevenner og repræsentanter for
alle landbrugets specialudvalg (fjerkræ, kvæg,
svin, pelsdyr) mødtes. Markante personer fra
erhvervet var her repræsenteret: Peter
Gæmelke, Christian Bjerregaard, Martin Merrild
og Lindhardt Nielsen m.fl. Disse møder gjorde
en markant forskel i det indbyrdes forhold, og
selv om vi stadig var dybt uenige om mange
forhold, så lærte vi at respektere hinanden som
personer. Dyrevennerne blev nu inviteret til at
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deltage i dyrskuerne med en stand, og der blev
ikke mere råbt skældsord eller kastet rådne æg
efter os.
Denne dialog har Dyrenes Venner fortsat. Hvis
man kun skælder ud, så låser parterne sig fast
i skyttegrave og bliver kontrære og stædige –
det forhold kender de fleste fra
børneopdragelse. Taler man roligt sammen i
erkendelse af, at vi hver især har
særstandpunkter og repræsenterer forskellige
interesser, så er der chance for at ændre på
nogle forhold for dyrene, som så kan få et
bedre liv.

Vælg det rigtige æg
I Danmark blev der på æg-pakkerierne i 2017
indvejet ca. 20 mio. kg æg fra burhøns og ca.
24 mio. kg æg fra skrabehøns. Øko- og
frilandsæg indvejede samme år tilsammen ca.
25 mio. kg. Der er altså fortsat et stykke vej, før
alle danske høns har mulighed for at boltre sig i
det fri, som øko- eller frilandsdyr.
Vi kan som forbrugere gøre en forskel ved at
vælge æg, der kommer fra høns, der har haft
plads og frihed til at udfolde sig. Høner, der kan
gå udendørs, og høner, der kan udføre naturlig
høne-adfærd. Mange supermarkeder har
heldigvis stoppet salget af æg fra burhøns,
men tallene viser, at der fortsat er mange
høner, der lider i Danmark. Med Dyrenes
Venners forbruger guide, kan du se forskellen
på de forskellige æg-produktionsformer og
være med til at forbedre livet for de danske
høns.
Hjælp os på gaden: Du kan også hjælpe os
og hønsene lørdag d. 13. april kl. 12 – ca. 14
på Amagertorv i København, hvor Dyrenes
Venner igen i år er på gaden for at gøre
opmærksom på, at æglæggende høner stadig
lider i små bure eller stuves sammen i store
skrabe-haller. Vi deler påskeæg og
forbrugerguides ud til alle interesserede så

længe lager haves. Mød bare op eller giv gerne
besked på tlf: 61 37 90 50 eller mail:
nyhedsbrev@dyrenes-venner.dk - så ved vi,
hvor mange kasketter/t-shirts vi skal
medbringe.

Et enestående samarbejde
Den 25. februar var DOSO’s 20
dyreværnsforeninger igen indkaldt til møde.
Denne gang foregik det hos Husdyrenes Vel i
Ringe, og næsten alle foreningerne var
repræsenterede. Dagsordenen var fyldt med
spændende punkter, hvor af mange lagde op til
samarbejde mellem foreningerne. Et
tilbagevendende punkt hedder ”Runden”, og
her får de enkelte foreninger mulighed for at
fortælle om aktiviteterne siden sidste møde. På
den måde lærer man hinanden at kende, så
man kan tilbyde hjælp med fx kampagner eller
praktiske problemer. Der var på dette møde
stor enighed om, at de økonomiske midler fra
statens Dyrevelfærdspulje var uretfærdigt
uddelt – næsten samtlige DOSO-foreninger
havde fået tildelt mindre end sidste år, selv om
en samlede pulje var forøget.
Igennem årene har samarbejdet ellers
resulteret i mange positive resultater. Vi har
stået sammen om en lang række kampagner –
bl.a. ved udbredelsen af kendskabet til det
statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke. Vi har
sammen skabt Dyrevelfærdskorpset, og de
små foreninger er nu repræsenteret i samtlige
råd og komiteer under Miljø- og Fødevareministeriet.
Der er altid en god stemning på møderne, og
ved frokosten er snakken livlig og sociale
netværk bliver skabt. Det er ganske
enestående, at så mange foreninger – som ind
imellem har forskellige meninger – kan arbejde
så tæt sammen. Og nu har dette samarbejdet
fungeret i 18 år.

Redaktion:
Bibi Mollerup, Asta Kjærulff og Peter Mollerup
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