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Så sætter vi slutspurten ind
Ved udgangen af år 2010 afslutter vi Dyrenes
Venners to store underskriftindsamlinger
”Animals matter to me” og ”Forbyd sex
med dyr”.
Meget tyder på, at vi på 3 år har indsamlet ca.
40.000 underskrifter til støtte for en FNdeklaration for dyr (Animals matter), og på
kun 1 år har indsamlet små 30.000
underskrifter til støtte for et forbud mod sex
med dyr. Man må overordnet sige, at det er
imponerende, at en lille forening er i stand til
at indsamle så mange underskrifter. Men det
har vi også kun kunnet gøre, fordi I
medlemmer og aktive har været så energiske.
Der skal lyde en stor tak til Jer, men også til
de andre foreninger i DOSO, som har støttet
indsamlingerne. Igen har samarbejdet mellem
foreningerne i DOSO givet gevinst.
De 40.000 underskrifter vil blive overdraget
World Society for the Protection of Animals
(WSPA), som så i alt vil nå op på ca. 2,5
millioner underskrifter. Målet var oprindelig
10 millioner, men fortvivl ikke – meget tyder
på, at vi får en FN-deklaration, fordi der bag
kulisserne er blevet arbejdet yderst hårdt og
effektivt ad diplomatisk vej, så en lang række
landes regeringer i den kommende tid vil
kæmpe for, at målet nås. Således går et samlet
EU ind for deklarationen.

Underskrifterne for et forbud mod sex med
dyr vil ved årets udgang blive overrakt til
justitsminister Lars Barfoed, som ikke helt har
afvist kravet. Han venter på Rigspolitiets
redegørelse om problemets omfang, bl.a.
oplysninger om dyrebordeller og
dyresexturisme i Danmark. Men igen: jo flere
underskrifter dets større pres på minister og
Folketing, så I må endelig fortsætte med at
sende underskrifter ind til foreningens
adresse. Brug medfølgende underskriftliste og
få gerne flere hos Dyrenes Venner indtil
december 2010.

Dags Komite (DDK)
Sammen med dette nyhedsbrev ligger der et
indbetalingskort til støtte for det arbejde, som
Dyrenes Dags Komite (DDK) udfører. Men
det er nok de færreste som vil indbetale penge
til noget, som man ikke rigtig ved, hvad er.
DDK blev stiftet for 64 år siden af den
navnkundige grosserer A.C. Andersen. Det
var også ham, der stiftede Dyrefondet og
Hundejournalen. Komiteen bestod af en
samling dyrevænsforeninger, og dens
overordnede formål var at hjælpe dyr i nød –
mest hunde og katte. På et tidspunkt havde
DDK 5 dyreambulancer, som hjalp dyrene i
omegnen omkring København, og det var
også DDK, der stod for de storstilede
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vinterfuglefodringer af svømmefugle i de
strenge frostvintre.
I dag består DDK af 5 foreninger: Kattens
Værn, Dansk Dyreværn Århus, Dyreværnet,
Husdyrenes Vel og Dyrenes Venner, og
aktiviteterne er primært at give tilskud til
foreninger og private, som gør en indsats for
dyrene. Specielt hjælper man
mindrebemidlede med betaling af
dyrlægeregninger, for ofte betyder det
aflivning af dyret, hvis ejeren ikke har råd til
at betale regningen. Hvis et dyr har været
udsat for et trafikuheld, kan dyrlægeregningen
blive ekstra stor. Derfor går de indsamlede
midler i år specielt til tilskud til denne form
for dyrlægehjælp og derfor beder vi dig bruge
det medfølgende indbetalingskort, så DDK
også fremover kan hjælpe mindrebemidlede
med udgifter til dyrelægeregningen.

Produktion af kyllinger, kalkuner og
ænder
I Danmark producerer vi ca. 125 millioner
slagtekyllinger hvert år. De fleste eksporteres
til muslimske lande, derfor bliver alle
kyllinger rutinemæssigt halal-slagtet.
Opdrættet, transporten og slagtningen af disse
mange kyllinger er bestemt kritisabelt, da
dyrene også her presses til ekstrem ydelse på
alle leder og kanter. En slagtekylling er kun
32 dage om at nå fra æg til slagtning, fordi
man igennem intensiv avl har formået at
skabe en kyllingerace, som nærmest er i stand
til at eksplodere vækstmæssigt. En hal med
40.000 kyllinger samlet på et relativt lille
areal er ikke ualmindeligt.
Alligevel har kyllingerne i Danmark det bedre
end kyllinger i de fleste andre lande. For
Danmark fik som det første land indført en
lovgivning for, hvordan man skal opdrætte
kyllinger. Tidligere var der overhovedet ingen
regler, bare man opfyldte Dyreværnslovens
krav – og dens krav bliver alligevel
konsekvent overtrådt, når det drejer sig om
landbrugsproduktion. Nu fik man regler for
hvor tæt kyllingerne må gå, regler om at lyset
skal være slukket i hallen i mindst 8 timer i

døgnet, og der blev indført en streng kontrol
på slagteriet af svidninger på dyrenes
trædepuder. Senere fik de danske regler stor
indflydelse på den EU-lovgivning, som i dag
gælder for alle 27 EU-lande.
For få måneder siden blev en rapport om
opdræt af slagtekalkuner i Danmark sendt i
høring. En arbejdsgruppe under
Justitsministeriet har set på sagen i et par år –
et arbejde som Dyrenes Venners formand har
deltaget i. Det skal siges, at antallet af danske
kalkuner slet ikke kommer i nærheden af
antallet af kyllinger, men alligevel er der brug
for lovgivning og regler, især fordi forholdene
har været stærkt kritiseret af en del dyrlæger.
Produktion af kalkuner er også fabriksmæssig
og intensiv, men alligevel er den på en del
områder mindre belastende end
kyllingeproduktionen, når det gælder
opdrættet. Færre dyr har gangbesvær, brystog trædepudesvidninger, og kalkunerne har
også lidt mere plads i den sidste fase før
slagtning. Men dette er langt fra nok og
Dyrenes Venner har derfor – sammen med
Dyrenes Beskyttelse – lavet en
mindretalsudtalelse i arbejdsgruppens rapport,
hvor der kræves mere plads.
Det er et problem, at alle kalkuner slagtes i
Tyskland. Det gør det f.eks. umuligt at lave
speciel dansk lovgivning om slagtemetoderne,
som bestemt burde være bedre. Det er ikke
rart for en kalkun med en vægt på 20 kg at
blive hængt op i benene og så blive kørt frem
til den elektriske bedøvelse i vandbadet. Vi
kan heller ikke lave danske regler for hvor
hurtigt kalkuner må vokse – for alt
avlsarbejde foregår også i udlandet.
Arbejdsgruppen blev også bedt om at se på de
danske slagteænder, men her er forholdene
helt anderledes og bedre end for både
kyllinger og kalkuner. Ænderne vokser
langsommere, er mere robuste og har langt
mere plads. Endvidere produceres der kun en
lille million ænder årligt i Danmark. Derfor
har Justitsministeriet – efter arbejdsgruppens
indstilling - besluttet ikke at lave særlig
lovgivning på dette område. Såfremt

2

forholdene for ænderne ændres i negativ
retning, vil sagen igen blive taget op.

Tyrefægtning
I det spanske Catalonien er tyrefægtning nu
forbudt. De mange tusinde protester fra
dyrevenner fra hele verden har gjort indtryk
på politikerne, og forbuddet er nu en realitet.
Det er en stor sejr og Dyrenes Venner takker
alle, der gennem årene har støttet vores kamp
for at få forbudt den brutale underholdning og
hermed videresender vi også en stor tak fra
vores samarbejdspartnere i Spanien, der har
kæmpet alle de hårde kampe for et forbud fra
første parket og fortsat kæmper for et
nationalt forbud.

EU's importforbud for sælskind og
andre sæl produkter træder i kraft.
Den 20.august trådte EU's forbud mod import
af sæl produkter i kraft. Produkter fra inuitters
traditionelle fangst er undtaget fra forbudet. I
sidste øjeblik før ikrafttrædelsen klagede
nogle firmaer, som handler kommercielt med
sæl produkter fra inuitternes fangst. EU
besluttede på den baggrund midlertidigt at
suspendere importforbudet for disse
kommercielle produkter.
Dyrenes Venner hilser forbudet velkomment
og håber, at dette hurtigst muligt kommer til
at gælde for alle kommercielle produkter fra
sæler.

Nyt om hvaler
Færøerne
Færøerne har i år optrappet sin hvalfangst.
Indtil slutningen af september er der taget 949
grindehvaler, 21 Risso delfiner og 14
hvidskæving fordelt på 13 fangster. I 2009
blev der i alt taget 490 hvaler. Fangsterne i år
er dokumenteret med film og billedoptagelser
fra aktivister, der har besøgt Færøerne.
Dokumentationen viser desværre, at reglerne
for hvordan fangsten skal foregå, ikke
overholdes. Desuden er det dokumenteret, at
når det drejer sig om grindehvaler, er
drægtige hunner og hunner med små unger

taget. Grindehvalen kommer i sommer
perioden til de færøske vande for at yngle.
Dyrenes Venner har været medunderskriver
på en protest overfor de færøske
myndigheder. Vi finder det uacceptabelt, at de
gældende regler ikke overholdes, og endnu
mere uacceptabelt at grindehvalerne fanges i
yngletiden.
Grønland
På juni mødet i den internationale
Hvalfangstkommission fik Grønland en årlig
kvote på 9 pukkelhvaler. Denne kvote træder
ifølge Hvalfangstkommissionen i kraft den
13. oktober. Til trods for dette gav Grønlands
Selvstyre allerede den 16. juli tilladelse til, at
fangsten kunne starte, og den 31. august blev
den først pukkelhval taget. Pukkelhvalerne,
der om sommeren kommer til Grønland for at
søge føde, er fra bestanden i Caribien. I
Caribien er hvalerne populære blandt
områdets mange hvalturister. I Grønland har
hvalturismen de senere år tillige haft glæde af
pukkelhvalernes besøg, og der har da også i
medierne lydt protester overfor den planlagte
fangst af pukkelhvaler. Dyrenes Venner er
ikke i tvivl om, at levende pukkelhvaler udgør
en langt højere værdi end de døde. Dertil
kommer at aflivning af de store hvaler tager
op til flere timer, hvilket er helt uacceptabelt.
Island
Island har givet sig selv en årlig kvote på 150
vågehvaler og 150 finhvaler. I år blev
fangsten på 60 vågehvaler mod 81 sidste år,
og 148 finhvaler mod 125 sidste år. Omregnet
er der dermed 1.6 millioner kg hvalkød til
rådighed til den islandske befolkning, som
ligger på 317.900 indbyggere. Island presser
fortsat på, for at eksportere kød til Japan,
selvom de to hval arter er omfattet af et
internationalt handelsforbud på grund af
CITES (også kendt som Washintonkonventionen).
Hvalfangstturisme i Island
I august lancerede den islandske
hvalfangerorganisation Hrefnuveidimenn en
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plan om at anvende deres skib til
hvalfangstturisme i den tid, hvor der ikke
fanges hvaler. Turisterne ville endda få
lejlighed til at affyre skud, dog ikke mod
hvaler, og ville derudover få mulighed for at
følge hele processen med fangst og
forarbejdning, og naturligvis afslutte turen
med et måltid med hvalkød. Organisationen
havde dog ikke taget sundhedsmyndighederne
i ed. Disse vendte tommelfingeren nedad og
kunne ikke give lov til at turister vandrer
rundt på dækket hvor hvalkødet skæres ud.
Dyrenes Venner glæder sig på vegne af
hvalturismen i Island, som hvert år tager
mange turister med ud for at lære om hvaler
og beskyttelsen af dem.
Japan
Sæsonen for fangst af delfiner langs Japans
kyst startede den 1. september. Der er ingen
tvivl om at filmen The Cove har skabt debat
om delfinfangsten internationalt, såvel som i
Japan. Organisationen bag The Cove og Ric
O’Barry har organiseret en international
protestdag, hvor der verden over den 14.
oktober kl. 14 protesteres udenfor
japanske ambassader. Hvis du er
interesseret i at deltage i en evt. protest i
Danmark, kan du kontakte foreningen på tlf:
70 27 37 17.

Forsøgsdyr
Fra England rapporteres for 2009 en nedgang
i antallet af anvendte forsøgsdyr på 36.540 til
godt 3.6 millioner dyr.. I disse forsøg
anvendtes bl.a. 2.815 aber, 4.129 hunde, 172
katte, 11.643 kaniner, 323.054 rotter og over
2.6 millioner mus. Tallene for Danmark for
2008 fordeler sig på bl.a. 271 hunde, 154
katte, 6.863 grise, 2.931 kaniner, 75.850 rotter
og 168.164 mus.
I Danmark anvendtes 320.745 dyr til forsøg i
2007, mens tallet i 2008 var faldet til 297.568
og dermed en nedgang på 7.2% . De senest 10
år er der dog sket en stigning i antallet af
forsøg, som danske institutioner lader foregå i
udlandet, og dyr, der indgår i disse
udenlandske forsøg, registreres ikke i den

danske statistik. Det skønnes således, at 25%
af alle danske forsøg i dag foregår i udlandet.
For at sætte mere fokus på forsøgsdyr har
DOSO på et møde i august besluttet at
nedsætte et Forsøgsdyrsudvalg. Dyrenes
Venner deltager i arbejdet i dette udvalg.

De Aktive – vores stolthed
Dyrenes Venner har sendt spørgeskema til de
medlemmer, der har meldt sig som ekstra
aktive. Dette for at finde ud af, om vi
tilrettelægger aktiviteterne på en måde, der
passer de frivillige. Foreningen er dybt
taknemmelig for al den hjælp og støtte vi har
modtaget gennem årene og håber også
fremover, at dyrevenner vil melde sig som
aktive f.eks.ved at deltage i messer og
udstillinger, at modtage ekstra materiale og
distribuere dette i sit lokalområde, at deltage i
gadearrangementer, konferencer o.a.
Det er en stor kilde til stolthed i foreningen, at
vi har Danmarks bedste, aktive dyrevenner
som medlemmer. Alle medlemmer tilbydes
(som nu med underskriftlister) at gøre noget
aktivt for dyrevelfærd i Danmark og
internationalt og det er utrolig mange, som
følger vores opfordringer og dermed skaber
imponerende kampagneresultater. Udover
disse pragt-medlemmer har vi også ca. 200
dyrevenner spredt over hele Danmark, som
ønsker at gøre en ekstra indsats. Vi kalder
dem for Dyrenes Aktive Venner (DAV) og de
spreder vores kampagner og er gode
repræsentanter i hele landet. Aktivitetgruppen
på Fyn har været til Det Fynske Dyrskue og
har her samlet mange underskrifter til
foreningens kampagner. Netop nu er
aktivitetsgruppen i København hjemvendt fra
messe i Forum og planlægger div. aktiviteter
til efteråret og det kommende forår. Hvis du
en gang imellem vil donere lidt af din tid, kan
du kontakte Asta Kjærulf på mail:
astafranz@yahoo.dk eller tlf. 70 27 37 17.
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