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Forlang frie søer
Sidst i marts måned 2013 starter Dyrenes
Venner en ny storstilet kampagne for at få et
forbud mod at fiksere de danske grisesøer.
Med underskriftindsamling, protestkort til
Fødevareministeren, og helsideannoncer i de
store dagblade vil vi forsøge at lægge et så
stort pres på Regeringen, at den vedtager at
forbyde alle former for fiksering af søerne i de
danske svinestalde.
I Danmark har vi 1 million grisesøer, som
lever et rædselsfuldt liv. Det er så dårligt, at
soen må misunde slagtesvinene, som kun
lever i et halvt år, inden de aflives på
slagteriet.
Soen lever 4-5 gange så længe, nemlig 2-3
år som ”fødemaskine” under så elendige
forhold, at det giver hende alle mulige
dårligdomme: brækkede ben, skader på
fodled og knæled, store blødende sår på
skulderpartiet. Det er resultatet af at opholde
sig en stor del af livet i en lille boks, som kun
tillader, at hun med besvær kan vende sig fra
side til side samt rejse sig op og lægge sig
ned. Og det er takken for at have givet
landmanden over 30 smågrise om året, så
han har mulighed for at
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opfede dem og slagte dem senere med en
god fortjeneste.
•
•

•

•

En so er fikseret i 21 uger om året,
hvilket svarer til 40 % af dens levetid.
Mangel på halm og
beskæftigelsesmuligheder giver stress
og stereotyp adfærd.
Skuldersår og andre sår opstår, fordi
soen ligger direkte på et goldt
cementgulv eller støder mod
metalbøjlerne, som fikserer hende.
250.000 søer destrueres årligt, fordi
de er så elendige, at slagteriet ikke vil
have dem.

Vi tyvstarter lidt for vores medlemmer og
vedlægger underskriftlister og protestkort så
du kan hjælpe dyrene og protestere ved at
skrive under på krav om en lov, der forbyder
alle former for fiksering af danske søer.

Dyr i cirkus - dyr i smerte
Dyrenes Venner har fokus på dyr i cirkus,
fordi der ofte er tale om udtalt mistrivsel hos
mange af dyrene. Af flere grunde er
foreningen imod brug af dyr i cirkus: Dels er

det ikke muligt at dække dyrenes behov for
naturlig adfærd i omrejsende cirkus, og dels
på grund af behandlingen af dyrene. Dyrene
tvinges til at optræde blot for
underholdningens skyld, og de er udsat for
stress - bl.a. fordi de ikke kan trække sig væk
fra manegen. Der er desuden ofte mangel på
udfoldelsesmuligheder og mangelfuld
opstaldning. Lange transporter er også et
problem, da dyrene ofte transporteres over
lang tid, hvor de står bundet i deres bokse.
Disse faktorer medfører stereotyp adfærd og
giver risiko for helbredsproblemer.
Heldigvis er flere lande nu ved at vågne op
og har indført restriktioner mod brug af dyr i
cirkus. I lande som Bolivia, Grækenland og
Paraguay har man indført forbud mod
brug af dyr i cirkus - så mon ikke Danmark,
som er kendt for sin dyrevenlige holdning,
burde kunne følge efter?
Faktisk har det i Danmark siden 1960`erne
været forbudt at fremvise vilde dyr for
underholdningens skyld, men i 2009 kom en
lovændring, så det nu er tilladt at bruge
elefanter og søløver i cirkus.
Du kan starte med at fortælle dine omgivelser
om, hvordan dyr i cirkus har det, og vi
anbefaler at læse den vedlagte pjece “Dyr i
cirkus - dyr i smerte”.

En af vildkattene på Vesterbro
En forårsdag i maj ringede Dyrenes Venner’s
telefon ang. en vildkat i nabolaget. Det var en
meget sød, men næsten desperat dame, som
havde brug for pasning af en vildkat.
Vildkatten havde ellers et godt liv på
Vesterbro i forhold til så mange andre
vildkatte på stenbroen. Vildkatten, kaldet
Bambi, havde slået sig ned i en
beboelsesejendom med en tilhørende grøn
gård, hvor den efter lang tids kamp endelig fik
lov til at blive. Det var dog
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kun takket være to beboere, som syntes, at
også dyr har ret til et værdigt liv. En dyrlæge
på Frederiksberg havde hjulpet til,
neutraliseret Bambi og doneret foder. Bambi
tilpassede sig hurtigt gården og dens
reglement, og bliver den dag i dag plejet og
passet fuldstændig, som var det et andet
kæledyr - blot med den forskel, at den jo er
en vildkat og dermed ret sky for mennesker.
Bor udenfor i det grønne buskads og har sin
egen vante plads, og forkælet – det bliver
den!
De to store dyreelskere, som har taget katten
til sig, blev så ovenud glade og
taknemmelige, da mine børn og jeg tilbød at
passe Bambi, mens de var på en længere
rejse - så glade, at de donerede 500 kroner til
Dyrenes Venner, og børnene og jeg blev
overstrømmet med gaver, som de havde med
hjem fra USA. For os var det jo bare en
glæde at gå de hundrede meter ned ad
gaden med madskål og vand, og se katten
ligge i busken, vente forventningsfuld på
mad, eller komme springende i fuld galop.
Den var tydeligvis vant til faste spisetider og
vidste, at nu var det spisetid. Med tiden
kunne vi komme meget tæt på den, holdt dog
hele tiden en halv meters afstand med et
sødt, men skarpt blik rettet mod mig - “hertil
og ikke længere, du!”. Nu er det næsten helt
vemodigt ikke at skulle over til Bambi, og
ærgerligt, synes børnene, for så meget liv
med firbenede har vi jo heller ikke på
stenbroen... Dejligt at nogen gør noget for
vildkattene, ikke at man kan redde dem alle,
men noget kan man gøre.

Generalforsamling
Dyrenes Venner afholder den årlige
generalforsamling:
Lørdag d. 13. april 2013 kl. 16.00 i
”Kulturhuset Indre By”, Charlotte
Ammundsens Plads 3, 1359 København K
(lokale 2)

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.

Den grønlandske hvalfangst
anno 2013
Det er blevet nævnt mange gange. Danmark
støtter – som det eneste EU-land – den
japanske kommercielle hvalfangst, fordi man
mener, at en sådan holdning kan gavne den
grønlandske hvalfangst. I udenrigspolitiske
forhold er det fortsat Danmark, som
repræsenterer Grønland, selv om grønlandsk
selvstyre for længst er indført. Det ville være
langt bedre, om Grønland selv kunne slås for
egne fangstkvoter i stedet for at tage
Danmark som gidsel, for forholdene er
bestemt dybt kritisable.
Den Internationale Hvalfangstkommission,
IWC har tilgodeset den oprindelige inuitbefolkning på Grønland med særlige
hvalkvoter. Problemet er bare, at de fartøjer,
som fangerne anvender, er store og
moderne, hvorfor kvoterne, som var tiltænkt
de små samfund, i stedet gives til kommerciel
hvalfangst.
I Grønland har man en dyreværnslovgivning,
som tillader, at hvalerne fanges med net. Det
betyder, at hvalerne under store lidelser
drukner under fangsten. Denne fangstmetode
bruges i øvrigt også i stor stil til fangst af
sæler.
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I EU er den danske udenrigsminister under
stort pres i spørgsmålet om den grønlandske
hvalfangst, bl.a. fordi Grønland for 2013 og
2014 har besluttet ikke at respektere IWC's
beslutning om kvoter. Grønland har derfor
givet sig selv kvoter for de næste to år.
Endvidere kritiseres det udefra, at Grønland
ikke indsender de af IWC krævede
videnskabelige data vedrørende de fangne
hvaler. Hertil kommer, at Grønland har
presset Danmark til lidt for tætte forbindelser
og støtte til Japans hvalfangst.
Udenrigsministeren har over for de øvrige
EU-lande måttet erklære, at Danmark og
Grønland på ingen måde agter at forlade
samarbejdet i IWC, men vil arbejde på at
overholde de fælles vedtagne regler. 	
  
Forurenet kød:
Det er en kendt sag, at hvalkød er propfyldt
med giftstoffer og tungmetaller. Alligevel har
det officielle Grønland ikke advaret sin
befolkning, selv om sundhedsvæsenet har
bedt politikkerne om det - specielt gælder det
advarsel til gravide kvinder. Heldigvis betyder
disse forhold, at den lokale befolknings
modstand mod hvalfangst vokser. Flere
steder er disse modstandere begyndt at lave
whale-watching, hvor turister kan glæder sig
over disse prægtige pattedyr på nærmere
hold. IWC arbejder nu på guidelines for,
hvordan man på disse ture kan undgå at
forstyrre hvalerne.

Dyreregistreringsportalen
Du finder en bortløben kat, og du vil gene
levere den tilbage til dens ejer. Du tyder med
stort besvær øremærket, men hvem skal du
kontakte for at få oplysning om kattens ejer?
Er det Kattens Værn eller Inges Kattehjem,
som jo har hvert sit register? Eller er det
Danmarks katteregister eller Det Danske
Katteregister?

Det problem har Jørgen S. Petersen fra Inges
Kattehjem klaret, for han har været
initiativtager til at få oprettet en fælles portal
for alle landets registre vedr. dyr.
I fremtiden skal du kun søge ét sted.
DyreregisterPortalen.dk er oprettet i
samarbejde mellem danske dyreregistre.
Uanset om det er en hund, kat, ilder, slange,
fugl eller anden dyreart – er dyret registreret i
et af de tilsluttede registre, så viser
DyregisterPortalen.dk resultatet. Hvis du
skal tilmelde et dyr eller rette nogle
oplysninger, skal du henvende dig til det
aktuelle register.

kan fratrækkes på selvangivelsen, da reglen
om, at de første 500 kr. ikke kan fratrækkes,
er ophævet.
Send den udfyldte formular til:
Dyrenes Venner
Rørholmsvej 5
2970 Hørsholm

Dyrenes Venner har brug for
frivillige.
•

Lørdag og søndag d.16.og 17.
marts i tidsrummet 9.00 til 17.00 Vild med dyr - Messe i Fredericia.
Kan du hjælpe os et par timer en af
dagene, så kontakt foreningen på tlf:
70 27 37 13 eller mail: dv@dyrenesvenner.dk
OBS! Paul Watson på Vild med Dyr
messen i Fredericia:
Har du set Whale Wars på Animal
Planet? Paul Watson, grundlægger af
Sea Shepherd Conservation Society
vil via Skype være på Dyrenes
Venners stand på Vild med Dyr
messen i Fredericia søndag d. 17.
marts. Kom og vær med !

•

Lørdag d. 23. marts kl. 11.00 - Fri os
fra Bur-æg – Den årlige uddeling af
påskeæg og forbrugerguide på
Strøget i København. Vil du være
med? Kontakt os på 70 27 37 17 eller
mail dv@dyrenes-venner.dk

•

Lørdag d. 20. april kl. 11.00 - Cirkus
uden dyr – gadearrangement
København. Vi deler Cirkusbrochure
ud sammen med gøglere.

Spar dig selv og Dyrenes Venner
for penge og besvær
Februar er tiden, hvor vores medlemmer skal
betale kontingentet for det nye år. Det er
fortsat 100 kr., og sådan har det nu været i 15
år, eller al den tid Dyrenes Venner har
eksisteret. Det er vigtigt for os, at ingen
undlader at være medlem på grund af
kontingentets størrelse, men omvendt er der
mange medlemmer, som året igennem giver
os et ekstra økonomisk bidrag.
Det er lidt ærgerligt, at vi skal bruge penge på
porto, når vi udsender indbetalingskort, og al
for tit er vi nødt til også at sende en rykker.
Det er ikke fordi folk ikke vil betale, men der
er så mange gøremål i dagens jag, at man
bare glemmer at betale.
Spar dig selv og foreningen ved at bruge
den vedlagte kupon, så betaling foregår
automatisk over PBS. Her kan du også
indføre eventuelle ekstra bidrag til
foreningens arbejde for dyrene. Alle bidrag

Redaktion:
Asta Kjærulff, Bibi Mollerup og Peter Mollerup
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