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INTRO

HJÆLP TIL
DE STØRSTE
OG DE MINDSTE

INTRO

2019 BLEV ENDNU ET TRAVLT ÅR I DYRENES BESKYTTELSE. ANTALLET
AF DYR PÅ INTERNATERNE OG OPKALD TIL DYRENES VAGTCENTRAL
SLOG IGEN ALLE TIDLIGERE REKORDER. OG SÅ BLEV DET ET ÅR, HVOR
ARBEJDET MED EN HELT NY DYREVELFÆRDSLOV FYLDTE MEGET.

Danmark har endelig fået en ny dyrevelfærdslov. Den afløser den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Vi har fulgt
processen tæt og er i det store hele meget tilfredse med resultatet. Den nye dyrevelfærdslov bringer lovgivningen ind
i det 21. århundred med en formålsparagraf, som slår det
fast, som de fleste af os har vidst længe: At dyr er levende
og sansende væsener, og at respekten for dyr skal fremmes.
Det vil vi i Dyrenes Beskyttelse stå vagt om, når loven skal
udmøntes.

DANSKERNE BEKYMRER SIG OM DYRS VE OG VEL

I loven har vi blandt andet fået et endeligt forbud mod vilde dyr i cirkus. Forbuddet er seneste nyt i en lang kamp for
at sikre de fire store afrikanske cirkuselefanter Ramboline,
Lara, Djungla og Jenny et godt pensionsliv. Deres fremtid er
sikret, og et nyt fantastisk hjem i Knuthenborg er ved at tage
form. I Dyrenes Beskyttelse er vi stolte af at have bidraget til
at få det hele til at lykkes.
2019 er også året, hvor vores vagtcentral, frivillige og internater har haft travlt i et hidtil uset omfang - især med at
hjælpe flere tusind katte. En stor del af de nødstedte katte,
som er kommet til os på internaterne, har været meget plejekrævende små killinger. Heldigvis har rigtig mange danskere meldt sig som plejefamilier og har åbnet deres hjem midlertidigt for at hjælpe med at passe og pleje killingerne, til de
blev parat til et nyt hjem. En stor tak til vores fantastiske frivillige plejefamilier, som igen i år har været helt uvurderlige.
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Dyreunger i naturen, skadede vilde dyr eller landbrugsdyr
og familiedyr i nød. 2019 har været det travleste år nogensinde i Dyrenes Beskyttelses Vagtcentrals niårige historie.
De mange opkald bekræfter os i, at danskerne i høj grad
bekymrer sig om dyrene og har taget Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral til sig. Vi er meget glade for, at danskerne står
sammen med os om at hjælpe dyr i nød.

af kontrolopgaven på dyretransportområdet. Resultaterne
kom i starten af 2020, og Miljø- og Fødevareministeriet får
skarp kritik for ikke at leve op til sit ansvar med at kontrollere og sanktionere dyretransportører, der overtræder dyrevelfærdsreglerne. I Dyrenes Beskyttelse mener vi, at dyr skal
transporteres så lidt og så kort som overhovedet muligt. Og
når de transporteres, må det være selvfølgeligt, at de regler,
der trods alt er, bliver overholdt.

STIGNING I DYREVÆRNSSAGER MED HUNDE

EN VERDENSNYHED AT VARME SIG PÅ

Vi har i år oplevet en stigning på 2,4 procent i antallet af
dyreværnssager. Og desværre er sager, som involverer hunde, steget med hele 10,3 procent. I Dyrenes Beskyttelse
oplever vi, at problemer med hvalpefabrikker og ulovlig import af hunde er et stigende problem, som umiddelbart er
svært at opdage og stoppe. Derfor har vi i 2019 igen ansat
en efterforsker, som har til opgave at finde frem til de steder, hvor hunde avles eller handles ulovligt. I bestræbelserne på at komme de mange hundesager til livs er befolkningens opmærksomhed og hjælp igen utrolig værdifuld.

I 2019 kunne vi i samarbejde med firmaet Dykon præsentere
en spændende nyhed. For første gang har et nonfoodprodukt
fået mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Danskerne
kan nu købe dyner og puder med fjer fra ænder, som er
”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Vi håber at kunne anbefale flere af den slags produkter i fremtiden, så vi ikke kun
i forbindelse med fødevarer, men i alle livets facetter kan
guide til bedre dyrevelfærd.

ØGET KONTROL MED DYRETRANSPORTER
Aktindsigter afslørede i 2018 en eksplosionsagtig stigning i
antallet af landbrugsdyr, som blev sendt ud på lange transporter, samt en meget mangelfuld kontrol af, om reglerne
på området bliver overholdt. I kraft af de afsløringer, som
vi var med til at tilvejebringe, blev der i 2019 iværksat en
rigsrevisionsundersøgelse af Fødevarestyrelsens håndtering
DYRENES BESK Y T TELSE

MANGE FRIVILLIGE SPILLER UUNDVÆRLIG ROLLE
I Dyrenes Beskyttelse er vi stolte og beærede over, at så
mange vælger at bidrage til foreningens arbejde med at hjælpe dyr i nød. Hvad enten det er som frivillig, som medlem
eller som fast støtte. Vi er glade for det store fællesskab, vi
har sammen, omkring hver dag at hjælpe dyr i nød, hvor vi
kæmper for bedre dyrevelfærd via bedre lovgivning, større
årvågenhed og bedre kontrol.
ÅRSBERETNING 2019

PER JENSEN

BRIT TA RIIS

PRÆSIDENT

DIREKTØR

Frivilligheden er stadig og har altid været kernen i Dyrenes
Beskyttelse. Cirka 180 område- og kredsformænd bruger en
stor del af deres fritid på at tage ud på sager, når et dyr har
brug for hjælp. Vi har plejefamilier, som passer og plejer i tusindvis af små svigtede killinger, indtil de er parat til at blive
formidlet ud i nye gode hjem fra vores internater. På internaterne har vi frivillige, der hver uge kommer for at vaske hundetæpper eller hygge om de legesyge killinger. Med en stor
stigning i antallet af vildtplejestationer og dyrereddere har vi
frivillige, som kan tage sig af vilde dyr over hele landet. Vi
er er meget taknemmelige og stolte over at kunne tilbyde et
så finmasket net, så dyrene altid får den bedst mulige hjælp.
Vi er en erfaren forening med snart 145 år på bagen, men
passionen er intakt – vi insisterer på hele tiden at udvikle os
for altid at kunne tilbyde dyrene den bedste hjælp. Fælles for
alle os, som arbejder her, og alle jer, som støtter os, er kærligheden og respekten for dyr.
Det fællesskab har hjulpet mange dyr i 2019, og det kommer
det også til i 2020, hvor vi fortsat vil hjælpe dyr i nød, stoppe overgreb mod dyr og kæmpe for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur.
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DYRENE FÅR
NY LOV

§1

DYRENES BESKYTTELSE HAR I FLERE ÅR ARBEJDET INTENST
PÅ AT PÅVIRKE TILBLIVELSEN AF EN NY DYREVELFÆRDSLOV.
EN LOV, SOM BLEV ENDELIGT VEDTAGET I FOLKETINGET
DEN 6. FEBRUAR 2020.

Danmark får hermed bragt dyrevelfærden ind i det 21. århundred med en ny og moderne dyrevelfærdslov, og den afløser de tidligere dyreværnslove, som har reguleret området i
over 100 år.

Dyr er komplekse og unikke skabninger. Inkludering af
ordet ’sansende’ medvirker til en anerkendelse af dyr som
væsener, der må aftvinge respekt, og som vi mennesker skal
gøre os anstrengelser for at beskytte så godt som muligt.

Dyrenes Beskyttelse har haft store forventninger til moderniseringen af lovgivningen, fordi vi mener, at den nye lov bør
afspejle den – heldigvis – stigende betydning, som dyrevelfærd generelt har i samfundet, og samtidig bør gøre endeligt
op med ’tingsliggørelse’ af dyr.

Samtidig bidrager formålparagraffen også til at fastholde
fokus på dyrs naturlige adfærd og behov, som det er fundamentalt at tage hensyn til for at kunne sørge for god
dyrevelfærd.
Med andre ord: Det, at mennesker i vid udstrækning definerer dyrs levevilkår, forpligter, i relation til hvordan vi behandler og omgås dyr.

For første gang er der nu en egentlig ’formålsbestemmelse’ i
loven, som definerer en hensigt og retning for dyrevelfærden.
Dyrevelfærdslovens primære formål er at sætte dyrene i cen- Kampen for god dyrevelfærd er langtfra slut, men en ortrum og tjene dyrenes tarv som det vigtigste hensyn:
dentlig formålsparagraf er afgørende vigtig i det fremtidige arbejde, fordi den sætter rammen for lovgivningen på
”§1. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd, herun- dyrevelfærdsområdet i de næste mange år. Den nye lov er en
der beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og
rammelov, der nu skal omsættes i konkrete bekendtgørelser.
sansende væsener. Loven har endvidere til formål at varetage Med loven som redskab kan vi i Dyrenes Beskyttelse sætte
dyreetiske hensyn.”
en endnu højere barre for en bedre dyrevelfærd. Det er et arbejde, vi ser frem til at påtage os.
Der er med den nye lov en erkendelse af, at der er så umådelig meget mere indhold i begrebet ’dyrevelfærd’ i forhold til
Mottoet i Dyrenes Beskyttelse, 'dyrenes røgt viser mennedet tidligere brugte ord ’dyreværn’. Loven sætter en tyk streg skets kløgt', er således til stadighed aktuelt og vil være det i
under, at dyr er levende og sansende væsener, som har ret til mange år fremover.
livskvalitet og oplevelser, der ligger ud over et fokus ’kun’ på
beskyttelse mod egentlige overgreb.
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LOVEN HAR TIL
FORMÅL AT FREMME
GOD DYREVELFÆRD,
HERUNDER BESKYTTE
DYR, OG FREMME
RESPEKT FOR DYR
SOM LEVENDE OG
SANSENDE VÆSENER
ÅRSBERETNING 2019

7

NY DYRE VELFÆRDSLOV

8

NY DYRE VELFÆRDSLOV

DYRENES BESK Y T TELSE

ÅRSBERETNING 2019

9

SLUT MED ELEFANTER I CIRKUS

SLUT MED ELEFANTER I CIRKUS

ELEFANTERNES
MARCH MOD
FRIHED
2019 VAR ÅRET, HVOR ELEFANTER I CIRKUS BLEV FORTID I DANMARK, OG FIRE
PENSIONEREDE ELEFANTER BLEV FORENET FOR SAMMEN AT VENTE PÅ, AT
DERES FANTASTISKE FREMTIDIGE HJEM STÅR FÆRDIGT PÅ LOLLAND.

Efter halvandet års ventetid blev det i oktober 2019 endelig offentliggjort, at de fire cirkuselefanter Ramboline, Lara,
Djungla og Jenny kommer til at nyde deres otium i et nyopført anlæg i Knuthenborg Safaripark. Anlægget er udviklet i
tæt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og forventes at stå
færdigt i sommeren 2020. Den politiske beslutning om elefanternes pension er en vigtig sejr i vores mangeårige kamp
for et totalforbud mod vilde dyr i cirkus

RAMBOLINE BESTÅR VIGTIGT SUNDHEDSTJEK

STATEN OVERTAGER DE FIRE ELEFANTER
I juli 2019 rettede Dyrenes Beskyttelse henvendelse til den
nyvalgte fødeminister, Mogens Jensen (S), i håb om hurtigt
at finde en hurtig løsning på elefanternes uholdbare situation. Under to måneder senere kunne ministeren endelig
meddele, at staten havde købt de fire elefanter fri fra Cirkus
Trapez og Cirkus Arena. Samtidig annoncerede ministeren
en officiel udbudsrunde med henblik på at finde et fremtidigt
hjem til elefanterne. Som en del af den samlede aftale mellem cirkus og regeringen overtog Dyrenes Beskyttelse udgifterne til pasningen af elefanterne i overgangsperioden for at
sikre dyrene så optimale forhold som muligt.

I februar 2019 kunne Dyrenes Beskyttelse med glæde meddele, at Ramboline som den sidste af de fire elefanter havde
bestået sit sundhedstjek. Sundhedstjekket åbnede muligheden for, at elefanten fra Cirkus Trapez kunne tilbringe resten Dyrenes Beskyttelse dækker blandt andet dyrlægeregninger,
af sine dage med sine tre artsfæller fra Cirkus Arena, der alle dyrepassere, foder, vand og aktivering samt etablering af en
havde bestået sundhedstjekket i december 2018.
ny udefold, så dyrene har adgang til det fri ved de midlertidige staldbygninger.

ELEFANTER KOMMER I KLEMME I VALGKAMPEN

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2019 udskrev
folketingsvalg, lagde det en dæmper på processen med at
forbyde eksotiske dyr i cirkus. Regeringen, Dansk Folkeparti
og Socialdemokratiet havde ellers indgået en politisk aftale
allerede i marts 2018, men i foråret 2019 var det politiske
arbejde stadig ikke mundet ud i et egentligt forbud.
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FOLKETINGET BEHANDLER FORSLAG OM NY
DYREVELFÆRDSLOV
I december 2019 førstebehandlede Folketinget et forslag om
en ny dyrevelfærdslov, der blandt andet omfatter en udvidelse af det nuværende forbud mod vilde dyr i cirkus til også at
gælde elefanter, søløver og zebraer. Loven blev endelig besluttet den 6. februar 2020 og er en kæmpe sejr i vores lange
kamp for at få vilde dyr ud af cirkus.
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DEN LANGE
REJSE
FOLKETINGET FORETAGER EN
ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN

JUSTITSMINISTERIET NEDSÆTTER
EN POLITISK ARBEJDSGRUPPE

Folketinget foretager en ændring af dyreværnsloven
for at begrænse brugen af vilde dyr i cirkus.
Elefanter, søløver og zebraer er undtaget, da
ændringerne primært er rettet mod rovdyr. Dyrenes
Beskyttelse fremsætter et ønske om, at forbuddet
bør gælde alle dyr, da dressur og den hyppige
transport er uforenelig med dyrenes vilde natur.

Justitsministeriet nedsætter en politisk
arbejdsgruppe til at udarbejde en rapport om hold og
fremvisning af dyr i cirkus. Et flertal i arbejdsgruppen
konkluderer, at brugen af elefanter, søløver og
zebraer stadig bør være lovlig. Tre af arbejdsgruppens
medlemmer, heriblandt Dyrenes Beskyttelse og Det
Dyreetiske Råd, er uenige i rapportens konklusion.

1962

1991

2008

2015

POLITISK FLERTAL FOR TOTALFORBUD
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V)
meddeler, at der er politisk flertal for et totalforbud
mod vilde dyr i cirkus. Ministeren understreger, at
aftalen først vil blive udrullet, når der er fundet en
fornuftig løsning på, hvordan staten kan få overdraget
de sidste fire cirkuselefanter.

2018

JANUAR: FØRSTE SPADESTIK TIL DET NYE ANLÆG
Visionen for det nye elefantanlæg i Knuthenborg er at skabe dynamiske
rammer for elefanterne, hvor der er talrige muligheder for at aktivere
og berige dyrene. Samtidig skal det nye elefantanlæg give parkens
gæster en følelse af at stå og kigge ud over den afrikanske busk- og
skovsavanne. Elefanterne vil få tildelt et område på cirka 150.000
kvadratmeter til at bevæge sig frit rundt på.

2019

DYREVÆRNSLOVEN PRÆCISERES

UNDERSKRIFTSINDSAMLING

AUGUST: STATEN OVERTAGER

I dyreværnsloven bliver det præciseret, hvornår dyr, der
optræder i cirkus og varieteer, kan opfattes som værende vilde.
Den nye skillelinje sættes ved, om det er i overensstemmelse
med dyrets natur at blive dresseret, fremvist og transporteret.
I den forbindelse opfordrer Dyrenes Beskyttelse atter til at
indføre et totalforbud, men elefanter, søløver og zebraer
undtages fortsat fra loven.

Dyrenes Beskyttelse opretter en
underskriftsindsamling for et totalforbud
mod vilde dyr i cirkus. Initiativet
understreger, at der ikke tages nok
hensyn til de vilde dyrs naturlige behov
i den omskiftelige cirkusverden, og at
dyrenes livsbetingelser langtfra lever op
til de krav, der bør være til hold af vilde
dyr i fangenskab.

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggør
en aftale om at overtage de fire danske
cirkuselefanter fra Cirkus Trapez og Cirkus
Arena. Samtidig annoncerer ministeriet en
udbudsrunde med henblik på at finde et
fremtidigt hjem til elefanterne.

2020

OKTOBER: KNUTHENBORG VINDER
UDBUD
D et offentliggøres, at vinderen af regeringens
udbudsrunde er projektet i Knuthenborg, som
er udarbejdet i tæt samarbejde med Dyrenes
Beskyttelse. Knuthenborg har i ansøgningen
lagt vægt på at skabe et trygt otium, så de fire
elefanter får mulighed for at udfolde deres
naturlige behov i et specialdesignet zoologisk
anlæg.

SEPTEMBER: NY LOV I HØRING
Miljø- og Fødevareministeriet sender et lovforslag om en
ny dyrevelfærdslov i høring, der blandt andet vil udvide det
nuværende forbud mod vilde dyr i cirkus til også at omfatte
elefanter, søløver og zebraer.
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REKORDEN, DER
BLIVER VED AT
SLÅ SIG SELV

DYREREDNING OG FRIVILLIGE

→

FIGUR 2

Fordelingen af sager i 2019
fordelt på dyregrupper

FAUNAFUGLE (31%)

KATTE (25%)

HJORTE (19%)

ANDRE FAUNADYR (11%)

HUNDE (8%)

EKSOTISKE DYR (2%)

DYRENES BESKYTTELSES VAGTCENTRAL MED TELEFONNUMMERET 1812
BESVARER OPKALD FRA OPMÆRKSOMME OG BEKYMREDE BORGERE I
DØGNDRIFT. ANTALLET AF OPKALD SLÅR ENDNU EN GANG REKORD.

LANDBRUGSDYR (2%)

GNAVERE (1%)

HESTE (1%)
↙ FIGUR 1
Antal sager i Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral de
seneste tre år (2017-2019)
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JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

2017

3.640

3.251

3.849

4.575

7.297

8.576

7.826

7.041

5.844

6.012

4.749

3.980

2018

3.546

3.454

4.207

4.842

8.041

9.916

9.353

7.199

5.493

5.721

4.827

3.945

2019

3.997

3.502

3.926

5.557

7.969

10.718

10.842

8.473

6.705

6.926

5.336

4.538

REKORDMANGE DYR FÅR HJÆLP

DE VILDE DYR TOPPER STATISTIKKEN

I Dyrenes Beskyttelse er vi der for alle dyr, og det kunne vi i
2019 i den grad mærke på telefonerne i Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral. Over 124.000 gange ringede telefonen på 1812
med bekymrede borgere i den anden ende af røret. Det resulterede i flere sager på et enkelt år end nogensinde før.
Antallet af sager er steget med hele 11,3 procent i 2019,
sammenlignet med 2018. Fra 70.544 sager i 2018 til 78.489
sager i 2019.

Over 60 procent af henvendelserne i Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral omhandler faunadyr, det vil sige de vilde dyr i
naturen. Højsæsonen ligger historisk set i sommermånederne, fordi flere bevæger sig ud i naturen på denne tid af året
og opdager dyr i nød.

Stigningen i antallet af henvendelser skyldes formodentlig
et øget kendskab til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812,
som foreningen lancerede i 2011, og viser, at folk bekymrer sig rigtig meget om dyrs velfærd. Opkaldene omhandler alt fra påkørsler af hjorte og efterladte katte til mistanke
om hvalpefabrikker og landbrugsdyr i nød – og alt det midt
imellem.
DYRENES BESK Y T TELSE
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Men hvor højsæsonen plejer at ebbe ud i august, var det ikke
tilfældet i 2019. Vi har haft travlt helt ind i oktober, hvilket har gjort det nødvendigt at styrke bemandingen markant. Det har lagt ekstra pres på både Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral og hele foreningens uundværlige beredskab i
form af internater, vildtplejestationer samt frivillige kredsformænd og dyrereddere, men alle har heldigvis været helt
fantastiske til endnu en gang at håndtere et rekordstort antal
sager.
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PINDSVIN PÅ STIKKERNE
LANGT IND I EFTERÅRET
I tallene fra vores vagtcentral gemmer sig en overraskelse i
2019, nemlig en kæmpe stigning i antallet af pindsvinesager.
I årene 2012-18 har mængden af sager om pindsvin varieret
mellem 984 og 1.560 om året uden noget synligt mønster. Men
i 2019 har der været 2.339 sager eller 83 procent flere sager
end gennemsnittet for årene 2012-18. Stigningen sås, straks
pindsvinene dukkede frem fra hi i midten af april, men antallet
af sager eksploderede fra juli og året ud.
Årsagen synes at være, at der simpelthen er flere pindsvin
derude end de foregående år. Det milde efterår 2018 samt
den efterfølgende vinter betød, at der sent på året var
masser af føde til pindsvinene og lune temperaturer under
overvintringen, hvilket formentlig resulterede i høj overlevelse
blandt pindsvinene hen over vinteren.
Dette betyder et større antal pindsvin i den danske natur, og
det lune efterår betyder generelt, at pindsvinene går senere
i hi. Det sidste har bekymret danskerne, som dog har fået at
vide af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, at der ingen grund
er til bekymring. I 2019 var der faktisk føde til aktive pindsvin
året ud.

83%
Så mange flere pindsvinesager har vi haft i 2019
end gennemsnittet for årene 2012-18

→
Kyndig pasning og pleje
fik den store hornugle
tilbage på vingerne

Det milde vejr betyder blandt andet,
at pindsvinene går senere i hi.

NØDSTEDT STOR HORNUGLE
TILBAGE PÅ VINGERNE
I november oplevede en af vores frivillige kredsformænd en af
Danmarks største ugler på helt tæt hold, da hun via Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral blev kaldt ud til en helt passiv stor
hornugle, som havde taget ophold i en borgers baghave. Med
hjælp fra henvenderen lykkedes det at få lagt et klæde over
uglen og forsigtigt få den løftet over i en kasse, så den kunne

16

DYRENES BESK Y T TELSE

ÅRSBERETNING 2019

køres på Skarresø Vildtplejestation og få den nødvendige
pleje. Det var uvist, hvorfor hornuglen var blevet afkræftet
og sløv, men efter kyndig pleje, pasning og god forplejning på
Skarresø Vildtplejestation lykkedes det at få den flotte fugl
tilbage på vingerne. Et klassisk eksempel på en plejehistorie,
men med en lidt sjælden gæst.
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DYREUNGERNE K A' SELV →

→

Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral modtager mange
opkald om unger såsom
harekillinger og solsorte.
Det forvirrer danskerne, at
ungerne ofte opholder sig
alene.

FIGUR 3

Antal oprettede sager om
påkørte hjorte i Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral
(2018-2019)
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STADIG FLERE HJORTE PÅKØRES
Også opkald om hjortepåkørsler fylder meget på telefonerne
i Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral: Igen i år har vi slået en
trist rekord med i alt 11.716 sager, hvilket er 12,2 procent flere
sager end i 2018. Den første højsæson i april/maj dækker
over rålam født året før, som for første gang er på egne ben.
Oktober- december er mørke måneder, hvor menneskers
myldretid ofte falder sammen med hjortenes.
I oktober gennemførte vi derfor kampagnen 'Pas på hjortene
– hold øje og sænk farten'. Kampagnens formål var at
reducere antallet af påkørsler ved at oplyse befolkningen
om, hvordan de bedst undgår ulykker med hjortevildt.
Kampagnen informerede også om, hvad man skal gøre, når
uheldet er ude.

DE MISFORSTÅEDE
DYREUNGER

Vi arbejder i Dyrenes Beskyttelse målrettet på at identificere
problemområder, tidspunkter og årstider for hjortepåkørsler
og har i 2019 modtaget midler fra Aage V. Jensen Naturfond
til at udvikle to vigtige redskaber til vores specialdesignede
system. Redskaberne skal bruges til at lokalisere hjortepåkørslerne for hurtigt at kunne sende den fornødne hjælp
samt på et kort at visualisere, hvor der sker flest påkørsler.
Resultaterne fra vores brug af de nye redskaber brugte vi i
kampagnen, og de vil fremover kunne anvendes i samarbejder
med kommuner med flere, således at vi sammen kan reducere
antallet af påkørsler på særligt farlige vejstrækninger. I 2019
indledte vi et samarbejde med Århus Kommune.

De mange opkald om faunadyr gemmer på en masse spørgsmål
om dyreunger. Vi mennesker tror tit, at unger er forladt og i
nød, hvis de opholder sig alene. Men det er de ofte først, hvis vi
begynder at blande os. Med kampagnen 'Nix pille – dyreungerne
ka' selv' informerede vi i foråret om dyreungernes naturlige
adfærd. Resultatet af kampagnen blev færre opkald om
dyreunger i naturen, og de, der ringede, havde mere relevante
spørgsmål. Mange borgere havde for eksempel brug for at blive
bekræftet i, at de skulle lade ungerne være.
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Dyrenes Beskyttelse finansierede i forbindelse med
kampagnen en COWI-rapport om trafikulykker med hjorte for
at gøre problemstillingen med hjorte i trafikken relevant for
flere. Vi ønskede at kortlægge konsekvenserne af at ramme
en hjort også for samfundet. 1-2 mennesker kommer hvert
år alvorligt til skade ved påkørsler af hjorte. Selv hvor ingen
mennesker kommer til skade, er der gennemsnitligt materielle
skader for over 23.000 kroner ved at påkøre en hjort.
Hjortepåkørsler har altså en anseelig omkostning ikke kun for
dyrene.
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NY STIGNING I
DYREVÆRNSSAGER
FLERE DYREVÆRNSSAGER

SAMARBEJDE MED DYRLÆGER

Vi har i år set en stigning på 2,1 procent i antallet af dyreværnssager, svarende til en stigning på 98 sager. Stigningen
i dyreværnssager viser, at der desværre stadig er rigtig mange
dyr, som kommer i klemme. Men det understreger også et
vedvarende behov for Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, som
borgerne kan ringe til, hvis de har en mistanke om dyr i nød.

Dyrenes Beskyttelse har fem dyrlæger ansat til at hjælpe de
frivillige kredsformænd i dyreværnssagerne. Dyrlægerne
hjælper med at vurdere dyrene, tale med ejere og sørge for
kontakt til myndighederne, når det ikke lykkes at finde en
god løsning med dyreejer.

STØRSTE STIGNING STÅR HUNDENE FOR –
EFTERFORSKER ANSAT

( i ) HVAD ER EN DYREVÆRNSSAG?
Dyreværnssager er sager, hvor mennesker har ansvaret
for, at et dyr kommer i nød, og det formodes, at der er
tale om en overtrædelse af dyreværnsloven. Det kan for
eksempel være en sag om mishandling eller vanrøgt af
egne eller andres dyr.

Derudover samarbejder Dyrenes Beskyttelse med praktiserende dyrlæger over hele landet, så der kan sikres hurtig og
kompetent hjælp til dyr i nød i hele Danmark. Når et forladt
kæledyr (for eksempel en hund, en kat eller en kanin uden en
ejer) eller et vildt dyr (for eksempel et pindsvin, en hjort eller
en svane) bliver syg, skadet eller på anden måde såret, sikrer
Dyrenes Beskyttelse hurtig og effektiv hjælp.

Med en stigning på 10,3 procent, svarende til en stigning
på 167 sager, står antallet af sager med hunde for den største
stigning. Det skyldes et øget antal henvendelser om mulige hvalpefabrikker, ulovlig hundehandel, import med mere.
Som en konsekvens af det stigende problem ansatte vi i 2019
igen en efterforsker, som arbejder med at identificere hvalpe- Fonden Stiftung Oberst TPA Orum har i 2019 støttet
fabrikker og opsamlingssteder for illegalt importerede
Dyrenes Beskyttelses brug af dyrlæger.
hunde.
Henvendelserne kommer primært via Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral, hvor opmærksomme borgere giver os nyttige
tips. Fra oktober til december 2019 er der efterforsket cirka
25 sager, hvoraf 8 sager er blevet anmeldt til enten politiet
eller Fødevarestyrelsen. Hvis man vil være sikker på at få en
sund og velfungerende hund, skal man holde sig fra at købe
hunde fra hvalpefabrikker og ulovlig import.
Efterforskningsarbejdet i Dyrenes Beskyttelse støttes
af Dyrenes Dags Komité, Dyreværnslegatet 2005, Elsa
Kourani og Alfred Rasmus Larsens mindelegat, Ida Kirstine
Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat, Jørgen
og Ellen Hilde Larsens fond til gavn for dyr samt Kitty og
Viggo Freisleben Jensens Fond, og vi takker for de fine bidrag, som muliggør vores arbejde for at stoppe hvalpefabrikker og ulovlig import.
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FIGUR 4 →
Stigning i antallet af
dyreværnssager
(2015-2019)

( i ) FEM GODE RÅD
FØR DU KØBER HUND
1. Hvalpen skal være mindst otte
uger gammel
2. Hvalpen skal stå i Dansk
Hunderegister
3. Sørg for at se hvalpens mor
4. Køb aldrig, hvis du er i tvivl
5. Kontakt politiet eller 1812 ved
mistanke om vanrøgt
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FRIVILLIGE ER
KERNEN I
DYREREDNINGSARBEJDET
MED KNAP 80.000 SAGER
IGENNEM DYRENES BESKYTTELSES
VAGTCENTRAL ER DET STORE
FRIVILLIGE NETVÆRK I DYRENES
BESKYTTELSE HELT UUNDVÆRLIGT.

DYREREDNING OG FRIVILLIGE

2.317

Så mange dyr har vildtplejestationer hjulpet i 2019

Maria Holm Krogh driver sammen med sin
mand, Leon, Våbensted Vildtplejestation.
Her tager hun sig af en tilskadekommen
svanemor og hendes unger.

17.018
2.052
Så mange sager har frivillige kredsformænd løst i 2019

Så mange sager er frivillige dyrereddere rykket ud til i 2019

FINMASKET SIKKERHEDSNET SIKRER RETTE HJÆLP

DANSKERNE ER VILDE MED AT HJÆLPE DE VILDE DYR

En stor del af de opkald, som vi modtager i Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral, håndterer vores kompetente personale på 1812 med rådgivning og vejledning, men rigtig mange sager kræver mere end det. I 2019 har frivillige kredsformænd løst 17.018 sager fordelt i hele landet. Og frivillige
dyrereddere er rykket ud til 2.052 sager. Vildtplejestationer
har hjulpet 2.317 dyr.

I 2019 har vi annonceret målrettet efter nye frivillige vildtplejere, og indsatsen har i den grad givet pote. Dyrenes
Beskyttelse har åbnet 10 nye vildtplejestationer i 2019 og har
lige nu hele 32 vildtplejestationer fordelt over hele landet. Vi
forventer at åbne endnu flere i 2020. Ud over en stigning i
antallet af vildtplejestationer, så har vi også øget antallet af
dyreredningsbiler fra 5 til 9. Det er uvurderligt, at så mange
mennesker viser interesse for at pleje vilde dyr, og vi er taknemmelige over at have så mange dygtige mennesker med
om bord.

Uden de mange frivillige mennesker, som bruger en stor del
af deres tid på at hjælpe dyr i nød, ville Dyrenes Beskyttelse
ikke kunne hjælpe så mange dyr, som tilfældet er. I det forgangne år har især tilgangen af vildtplejere været markant.
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( i ) FRIVILLIGE TILKNYTTET DYRENES BESKYTTELSES DYREREDNINGSARBEJDE
KREDSFORMÆND: Foreningen har
et landsdækkende net af cirka 180
frivillige kredsformænd, som dagligt
håndterer både dyreværns- og
dyreredningssager, som de primært
får via vores vagtcentral.

DYREREDDERE: En central del af
foreningens arbejde med dyreredning udføres af frivillige dyrereddere. De hjælper dyr på stedet eller
transporterer nødstedte vilde dyr til
vildtplejestation eller dyrlæge.

VILDTPLEJERE: Vildtplejere holder til
på en vildtplejestation. Her hjælper
de vilde dyr i nød, som har behov
for pleje for at kunne genudsættes
i naturen. De hyppigste gæster
på vores plejestationer er fugle,
pindsvin og egern.

Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 har i 2019 støttet
Dyrenes Beskyttelses arbejde for vilde dyr i Danmark.
DYRENES BESK Y T TELSE
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78.489

Så mange sager oprettede Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral i 2019

GODT SAMARBEJDE
REDDER FÅR I NØD

DYREREDNING OG FRIVILLIGE

↘ HJÆLP TIL DYR OG MENNESKER
Ellen har været medlem af Dyrenes Beskyttelse i
mange år og har valgt at blive kredsformand på grund
af sin store interesse for dyr. Dyrenes Beskyttelse
har også det sociale aspekt, hvor man desuden
hjælper menneskerne bag dyrene. Det er nogle af de
ting, som Ellen holder af ved sit arbejde som frivillig i
foreningen.

FOR SENT FOR NOGLE ↑
Fårene på billedet stod ulykkeligvis
ikke til at redde, men ved hjælp af
godt samarbejde skaffede politiet
den fornødne hjælp til pasning og
pleje til resten af besætningen.

Når vi løser sager i Dyrenes Beskyttelse, er det ofte ved hjælp af mange
forskellige kompetencer. I maj måned blev en frivillig kredsformand
i område Sønderjylland kaldt ud på en sag med over tusind får.
Forbipasserende havde bemærket, at der lå døde dyr på marken, og
kontaktede derfor Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.
”Da jeg kørte op til gården, lå der døde får og lam på marken. Ude fra
vejen kunne jeg høre en masse højlydt brægen inde fra laden, og der lå
også et dødt får midt på gårdspladsen, hvor jeg stod,” fortæller Jytte
Ruwald, kredsformand i område Sønderjylland i Dyrenes Beskyttelse.
Der blev ikke lukket op for Jytte Ruwald på ejendommen, så hun
ringede til Dyrenes Beskyttelses dyrlæge. Dyrenes Beskyttelse sendte
efterfølgende en anmeldelse til politiet, som reagerede øjeblikkelig:
Politiet overtog ansvaret for dyrene i besætningen og sørgede for at
skaffe den fornødne hjælp til pasning og pleje. Ejeren blev sigtet for
overtrædelse af flere bestemmelser i dyreværnsloven.
En sag som denne viser, at vi er allerstærkest, når vi arbejder sammen.
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TUSINDVIS AF
DANSKERE
HJÆLPER
SVIGTEDE DYR

I ALT

�

8.000

Store, små, stribede, røde, enøjede, kælne, reserverede. 2019 har budt på katte i alle afskygninger på Dyrenes
Beskyttelses internater. Den største opgave for internaterne er at hjælpe svigtede dyr på fode igen og få dem ud i nye
gode hjem. 2019 har slået alle rekorder og et uset stort antal
dyr, især katte, har haft brug for hjælp. De mange dyr efterlader ofte et stort indtryk på vores personale, som brænder
for at give dyrene et nyt og bedre liv.
Det store antal indleverede dyr på vores landsdækkende net
af internater har også betydet, at et rekordstort antal dyr har
fået nye hjem.
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Så mange dyr fik i gennemsnit et nyt hjem fra et
af Dyrenes Beskyttelses internater – hver dag!

DYRENES BESK Y T TELSE

2015

2016

De mange dyr, som er kommet igennem vores internater, har
betydet ekstra travlhed på internaterne. Alle hænder og alle
rum har været i brug for at hjælpe alle de dyr, som er kommet i nød. Heldigvis har rigtig mange danskere også åbnet
deres arme og givet de svigtede dyr et nyt hjem. Ligesom
mange økonomisk har støttet de svigtede dyr.
Hvorfor der netop i 2019 har været et uhørt stort antal nødstedte katte og killinger, er der ingen forklaring på. Men
vi kan se, at der kommer alt for mange uønskede killinger
til verden, som ingen ejere vil tage sig af. Mange tamme og
kælne ejerkatte, der har brug for hjælp, kommer også ind på
vores internater.

I alt fik 6.830 dyr et nyt hjem i 2019 fra et af Dyrenes
Beskyttelses otte internater, hvilket svarer til i gennemsnit
19 dyr om dagen.
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ANDRE
DYR

7.000

EN KÆMPE STIGNING I ANTALLET AF KATTE PÅ DYRENES BESKYTTELSES
INTERNATER HAR PRÆGET 2019. INTERNATERNE HAR VÆRET PÅ
OVERARBEJDE, OG TUSINDVIS AF DANSKERE HAR ÅBNET DERES HJEM
FOR DE SVIGTEDE KATTE. BEHOVET FOR EN LOV OM KATTE ER MERE
AKTUELT END NOGENSINDE FØR.

NYE HJEM TIL FLERE OG FLERE DYR

FIGUR 5

Internaterne formidler flest katte og dernæst hunde,
men også mange kaniner. I 2019 fik 5.237 katte, 601 hunde,
456 kaniner, 127 marsvin og 409 mindre dyr som fugle,
krybdyr og mindre gnavere nye gode hjem efter ophold
på et af Dyrenes Beskyttelses internater.

6.830

ÅRSBERETNING 2019

2017

2018

2019

( i ) FLERE HUNDESAGER KRÆVER
OPDATERING AF INTERNAT
I de senere år har Dyrenes Beskyttelses Internat i
Roskilde modtaget flere og flere hunde som følge
af sociale sager og i forbindelse med store dyreværnssager. For at modtage det store antal hunde
er der behov for en opdatering af internatet. I den
forbindelse har vi modtaget støtte fra Hans Kiers
Fond til etablering af nye bokse på Roskilde Internat.
Det øgede antal bokse giver både mulighed for at
modtage flere hunde og for at kunne isolere hunde
i flere afdelinger i den periode, hvor de eventuelt af
hensyn til de andre dyr skal være i karantæne.
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↑

NORDJYLL ANDS INTERNAT

Ålborgvej 775
9320 Hjallerup
↑

( i ) NYT INTERNAT I VIBORG
I 2019 har Dyrenes Beskyttelse åbnet
et nyt internat i Viborg, og behovet har
vist sig at være stort i dette område.
Alene i 2019 fik 658 katte, kaniner
og mindre dyr et nyt hjem fra Viborg
Internat.

BORNHOLMS INTERNAT

Hoglebjergvej 8
3790 Hasle

8
32
Dyrenes Beskyttelse har

↑

VIBORG INTERNAT

Gårdsdalvej 30
8800 Viborg

↑

internater

BRANDE INTERNAT

Sønderkærvej 11 Uhre
7330 Brande
↙ ROSKILDE INTERNAT
Darupvej 131
4000 Roskilde

↙ FUGLEBJERG INTERNAT
↑

Sandvedvej 36
4250 Fuglebjerg

FYNS INTERNAT

Store Landevej 33
5592 Ejby

Dyrenes Beskyttelse har

vildtpleje- og satellitstationer fordelt
over hele landet (markeret med )

↙ FALSTERS INTERNAT
Nykøbingvej 74
4850 Stubbekøbing
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DE UUNDVÆRLIGE
PLEJEFAMILIER
En af de plejefamilier, som har taget et kæmpe slæb i 2019, er
Jeanette Oxholm, hendes mand og deres tre døtre. I maj måned
havde de fem killinger i pleje. Jeanette siger om sit arbejde,
som frivillig katteplejer: ”Dyr har en god indvirkning på børn,
fordi de lærer børn at have empati og at tilsidesætte egne
behov. Det gælder også mine piger, og killingerne giver dem en
særlig ro, jeg ikke har oplevet hos dem i andre sammenhænge.
Så det er en stor glæde i hele familien at hjælpe flaskekillinger.”
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I Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral fylder kattene også rigtig meget. 19.327 af de sager, som er registreret i journalerne i 2019, omhandler katte. Mange af henvendelserne kan
håndteres via rådgivning, men hvert år resulterer mange af
vores sager også i, at kattene kommer på et af vores internater. En stor del af de katte, som får nyt hjem gennem vores
internater, er katte, som er blevet efterladt og svigtet af deres
ejere på forskellig vis. Men nogle af kattene er helt bevidst
blevet efterladt i papkasser og transportkasser totalt overladt til egne, usikre skæbner. Vi har sågar set flere eksempler på killinger, der er blevet kastet ud fra kørende biler i
2019. En fuldstændig uacceptabel handling og et brud på
dyreværnsloven.

600

K AT TELOVNU.DK ↑
På under en måned bakkede 25.000
danskere op om et krav om en kattelov.

Så mange katte blev efterladt i
kasser, tasker eller bure i 2019

ET KATTENS ÅR, SOM KRÆVER HANDLING
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FIGUR 6 �
Udviklingen i antal
plejefamilier 2014-2019

træffes en beslutning om kattens sygdomsbehandling og
videre forløb. I december måned var forhandlingerne om
en ny dyrevelfærdslov i fuld gang, og i den forbindelse bad
Dyrenes Beskyttelse befolkningen om at bakke op om vores
krav om en kattelov, som i forbindelse med loven er inden for
rækkevidde.
Inden året var omme, bakkede 25.000 danskere og virksomheder op om kravet, hvilket viser, at kattenes velfærd ligger
mange danskere på sinde. Vi håber, at 2020 bliver året, hvor
kattene får deres egen lov.

PLEJEFAMILIER ER UUNDVÆRLIGE

Antallet af plejefamilier er endnu en gang steget i 2019.
Plejefamilierne spiller en kæmpe rolle i internaternes arI 2019 blev 1.004 dyr fundet efterladt i kasser, tasker eller
bejde med at hjælpe endnu flere svigtede dyr end ellers.
bure. De 918 var katte. Kattene har brug for ansvarlige ejere, Plejefamilier tager sig især af kattemødre med killinger og
men også større retssikkerhed.
moderløse killinger, indtil killingerne er 12 uger og dermed gamle nok til at komme ud i nye hjem. Den pasning
KATTELOV NU
og socialisering, som plejefamilierne yder killingerne, er
I Dyrenes Beskyttelse har vi i over 30 år ønsket en kattehelt uvurderlig. Hele 854 plejefamilier hjalp med at pleje og
lov med krav om lovpligtig mærkning og registrering samt
socialisere i alt 4.151 dyr i 2019. I 2018 havde vi 460 plejeen form for pligtig neutralisering af ejerkatte. Vi har haft en familier. Den store stigning viser tydeligt, hvor stort presset
lignende lov for hunde siden 1991. Mange ejerkatte kompå internaterne har været. Vi er meget taknemmelige over, at
mer nødstedte på vores internater, hvor ejerne efterlyses,
så mange mennesker har meldt sig på banen og har valgt at
men sjældent bliver fundet. Det går ud over kattens velfærd, tage det store ansvar og arbejde, det er at gøre svigtede kilnår en ejer ikke kan findes hurtigt, og der for eksempel skal linger til gode familiekatte.
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↑ ET NY T K ÆRLIGT HJEM
Lemon stjal sin nye ejers hjerte med
sit milde temperament og kærlige og
legesyge væsen.

LEMON PÅ FORSIDEN →
Lemon var frontfigur i vores
sommervenkampagne og samtidig en
af de 5.237 katte, som fik et nyt hjem
via vores internater i 2019.

SOMMERVENNER HJÆLPER
KATTENE IGENNEM HØJSÆSONEN
Killingen Lemon var knap to uger gammel, da hun blev fundet
i en busk. Hun var kold og afkræftet og mjavede desperat
efter hjælp. Heldigvis blev hun hørt og bragt til et af vores
internater. Hver sommer vælter det ind med svigtede dyr som
Lemon på vores internater. 6.399 sommervenner var i 2019
med til at hjælpe Lemon og alle de andre svigtede dyr gennem
sommeren med tre ekstraordinære donationer.
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DYRENES
BESKYTTELSE
RUSTER
DYREEJERE TIL
ANSVARLIGT
EJERSKAB

I N T E R N AT E R O G F A M I L I E D Y R

'GAME OF THRONES'-EFFEKTEN ↑
Thor var en af de 15 siberian huskies,
som kom på vores internater – bare i
løbet af de 3 første måneder i 2019.

SIBERIAN HUSKY ER EN
SLÆDEHUND – IKKE EN SOFAHUND
Siden den populære tv-serie 'Game of Thrones' begyndte
at rulle over skærmen i de danske hjem, er antallet af
indleverede slædehunderacer på vores dyreinternater steget
markant. I løbet af de første 3 måneder af 2019 hvor 8. og
sidste sæson løb over skærmen, modtog Dyrenes Beskyttelse
15 hunde af den populære race, der minder om tv-seriens
'direwolves'. De krævende polarhunde bliver desværre ofte
opgivet af uerfarne ejere, der ikke kan magte udfordringen
og det enormt høje aktivitetsniveau, slædehunderacen
kræver. En af de indleverede hunde var en ung hanhund, Thor.
Thor kom efter halvanden måned på internat hjem til den
erfarne siberian husky-ejer Lone Jensen. Hun vidste alt om,

Hvis man planlægger at anskaffe sig et dyr, er det vigtigt at
sætte sig grundigt ind i det enkelte dyrs behov og pasning. På
den måde har man de bedste muligheder for at tage stilling
til, om et givent dyr er det rette. I Dyrenes Beskyttelse bruger
vi enhver given lejlighed til at guide potentielle og nuværende
dyreejere om, hvordan man bedst får et harmonisk og respektfuldt samliv med sine kæledyr. Det gør vi via vores internater,
vores frivillige og via en bred vifte af kommunikationsaktiviteter. En af Dyrenes Beskyttelses fornemmeste opgaver er at
oplyse befolkningen om, hvordan man bedst passer på sit dyr
– det skete for eksempel i april, da sidste sæson af successerien
'Game of Thrones' løb over de danske skærme.
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hvad Thor og hans racefæller kræver af motion, aktivitet og
opmærksomhed.
”Det er et problem, at folk ikke sætter sig ind i, hvor
meget den kræver og har af behov. En siberian husky
er en slædehund, det er ikke en sofahund. Det er en
arbejdsmaskine, der er stærk og udholdende og skal
motioneres og aktiveres fysisk og mentalt,” fortalte Lone
Jensen i april, da Dyrenes Beskyttelse gik ud og forklarede
danskerne om problemerne ved at vælge en hund, fordi den
ser nuttet ud som hvalp.
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ET HELT NY T LIV TIL AYOE ↑
Ayoe havde det meste af sit liv kun kendt én virkelighed, nemlig
livet i en gammel bil. Her boede hun store dele af sit liv, spiste
og fik et kuld hvalpe. Heldigvis kom hun på Roskilde Internat,
hvor kyndig pasning og pleje gjorde hende parat til en god ny
familie, som har givet Ayoe en tryg og kærlig hverdag.

←

FRA ÉT K ÆRLIGT HJEM TIL ET ANDET

Mini og Blondie var henholdsvis 7 og 5 år gamle, da deres ejer
kom på plejehjem. De to elskede hunde var derfor alt for unge
til selv at komme på plejehjem. Heldigvis kom de til Nordjyllands
Internat, som fandt et nyt kærligt hjem til de to snuder.
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PARAGRAFFERNE
HAR STOR
BETYDNING
FOR DYRENES
VELFÆRD
I DYRENES BESKYTTELSE ARBEJDER VI BENHÅRDT PÅ AT SKABE BEDRE DYREVELFÆRD,
BLANDT ANDET GENNEM POLITISK PÅVIRKNING. UD OVER ARBEJDET MED DEN HELT
CENTRALE DYREVELFÆRDSLOV HAR VI I 2019 HAFT FOKUS PÅ REGLER FOR AFLIVNING
PÅ MARK, EVALUERING AF SVINEHANDLINGSPLANEN OG PÅ AT FÅ UDFASET PRODUKTIONEN
AF BURÆG ÉN GANG FOR ALLE. OG SÅ ER FISK FOR ALVOR KOMMET PÅ DAGSORDENEN.

97%
97%
27.000 98%
af grisene bliver halekuperet

af hangrisene bliver kastreret

Der avles fortsat for større kuld, og der dør nu over 27.000
pattegrise hver dag

FOR FÅ OG FOR LANGSOMME FREMSKRIDT FOR DE
DANSKE GRISE
De danske grise er under pres. Derfor er det med stor ærgrelse, at vi år efter år kan konstatere, at forholdene ikke bliver bedre, selv om der i 'Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin' er lagt op til det modsatte.
Dyrenes Beskyttelse sidder i følgegruppen til handlingsplanen, der så lyset i 2014 efter det såkaldte svinetopmøde. I
november 2019 blev den årlige evaluering af arbejdet offentliggjort. Fremskridtene i svineproduktionen er desværre meget små, og på nogle områder står det endda værre til, end da
handlingsplanen blev sat i værk. Her skal blot nævnes nogle
få af de mange målsætninger, hvor der er ingen eller kun
meget små fremskridt:
•
•
•
•

Der avles fortsat for større kuld, og der dør nu over
27.000 pattegrise hver dag.
97 procent af grisene bliver halekuperet.
97 procent af hangrisene bliver kastreret.
98 procent af søerne i staldene fikseres mellem snævre
jernbøjler, når de skal føde og opfostre deres grise.

af søerne i staldene bliver fikseret mellem
snævre jernbøjler, når de skal føde og
opfostre deres grise

Dyrenes Beskyttelse kritiserer de manglende fremskridt
kraftigt i følgegruppen, men er oppe mod stærke økonomiske hensyn og en manglende vilje til at gøre op med en
produktion, der fundamentalt strider mod dyrenes behov og
natur.
De fastspændte søer er et godt eksempel på landbrugsdyr,
som holdes i bure. En skæbne, som søerne deler med 300
millioner landbrugsdyr over hele Europa.

END THE CAGE AGE: FÆLLES INDSATS MOD BURE
I samarbejde med dyrevelfærdsorganisationer fra hele
Europa har vi i 2019 sat fokus på landbrugsdyr i bure. Den
11. september lukkede underskriftsindsamlingen 'End the
cage age'. Underskrifterne er blevet indsamlet for at få et
forbud mod bure i den europæiske landbrugsproduktion
bragt op i EU-Kommissionen. Mere end 1,5 millioner europæere har givet deres underskrift, så nu er forventningen,
at forslaget bliver bragt op i kommissionen i løbet af 2020.
Kampagnen er et godt eksempel på, hvad vi kan udrette, når
vi arbejder sammen med andre organisationer på tværs af
landegrænser.

Desuden er grænsen for, hvor mange og hvor svære mavesår
der skal være i en besætning, før det anses for et indsatskrævende problem, lagt alt for højt.
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MORGRISE
I KLEMME

EF TERÅR 2019 NR. 3

I 2019 satte vi fokus på søernes forhold i
vores medlemsmagasin, hvor vi fortalte
om de større og større kuld, som søerne
føder, og på søernes ubarmhjertige
livscyklus, som har ét overordnet fokus:
effektivitet.

TEMA

58%

MORGRISE
I KLEMME

NIK BURÆGGENE EN SK ALLE ↑
'Ægtivisterne', danskere, som er imod hold
af burhøns, har sammen med Dyrenes
Beskyttelse arbejdet på at få buræggene væk
fra supermarkedernes hylder.

s. 8-21

VAG A B O N DEN, DER
FA N DT H J EM s. 6
REKO RDH Ø J T A N TA L
G RIS E PÅ L A N G E
DY RE T R A N S P O R T ER s. 24
F EL I X S M I T H: H U N DEN
S O M H O L DEP U N K T s. 28

af danskerne ønsker burhøns forbudt

KRAV OM FORBUD MOD BURHØNS
Danskerne har sammen med Dyrenes Beskyttelse været med
til at fjerne buræg fra butikkerne. Forbrugere, detailhandlen og Food Service vender i stor stil buræggene ryggen. I en
undersøgelse, som analysebureauet Epinion har foretaget for
Dyrenes Beskyttelse, erklærer 6 af 10 danskere sig enige i, at
æg fra burhøns bør forbydes. Alligevel er der stadigvæk mange skjulte buræg i vores fødevarer og dermed høns i bure.
Dyrenes Beskyttelse ønsker at nikke de sidste buræg en skalle
og krævede i 2019 med et politisk krav og en kampagne et reelt forbud mod hold af burhøns i Danmark. Med et forbud vil
også de skjulte buræg snart være fortid. Flere af vores
nabolande har allerede valgt at sige nej til burhøns ved lov.
Nu er det Danmarks tur. Forbuddet er endnu ikke en realitet,
men vi arbejder ufortrødent videre.

MULIGHED FOR AFLIVNING PÅ MARKEN GENINDFØRT
Fra den 5. juli 2019 var det ikke længere tilladt at aflive sine
dyr på marken. Før forbuddet kunne en landmand få aflivet sine dyr hjemme på gården, hvis landmanden af dyrevelfærdsmæssige årsager ikke ønskede at transportere sine dyr til
slagteriet.
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Efter ændringen den 5. juli var det således kun muligt at få
aflivet tilskadekomne dyr og 'vilde' dyr. Forbuddet var et stort
tilbageskridt for dyrevelfærden. De dyr, der tidligere kunne
aflives hjemme på gården, skulle nu igennem flere oplevelser,
som var uvante, utrygge og stressskabende for dem.
Dyrenes Beskyttelse mener, at dyr skal transporteres så lidt
og så kort som muligt, og derfor har det været meget vigtigt,
hurtigst muligt at finde en løsning, der muliggjorde aflivning
på gården igen. I fællesskab med andre interesseorganisationer har vi siddet med ved bordet i Fødevarestyrelsen for at få
den bedst mulige løsning i hus for dyrene.
Arbejdet har båret frugt. Fra den 1. januar 2020 kan dyrene
igen blive aflivet hjemme på marken med den begrundelse, at
landmanden ikke ønsker at transportere sine dyr til slagteriet
af dyrevelfærdsmæssige årsager.

TEMA / MORGRISE I KLEMME

TEMA / MORGRISE I KLEMME

MORGRISENS
UBARMHJERTIGE
LIVSCYKLUS

DB_Magasin_03_2019.indd 1

13-08-2019 10:08:16

Her går morgrisen sammen med andre gravide søer i ca. 12
u g e r. H u n f l y t t e s f ø r s t i g e n , k o r t t i d f ø r h u n f o r v e n t e s a t f ø d e .
Der er forbud mod fastspænding i drægtighedsstalden.

I den industrielle svineproduktion har man systematiseret morgrisens forplantningscyklus, så landmanden får så mange pattegrise ud af hende som
muligt, inden hun er udtjent. De morgrise, som ikke dør før tid på grund
af det hårde produktionspres, kan få helt op mod 11 kuld, hvilket svarer til
flere hundred pattegrise.
C y k l u s s e n g e n t a g e s , s å l æ n g e m o rgrisen kan holde til det – helt op til
11 gange i hendes liv (i landbruget
er det anbefalet, at en so er drægtig
m e d 5 t i l 8 g r a v i d i t e t e r, m e d m i n d r e
a n d e t t a l e r f o r d e t ).

1 . L Ø B E - OG KON T ROL S TA L DE N (C A . 5 U G E R)

H u n e r i b r u n s t i c a . 4 d a g e, s o m h u n t i l b r i n g e r i d e n s å k a l d t e
løbestald, hvor hun med et langt t yndt rør bliver insemineret. Der er forbud mod at fiksere morgrise i løbestalden, men
d e t g æ l d e r k u n f o r d e s t a l d e, d e r e r o p f ø r t e f t e r 1 . j a n u a r
2 0 1 5. F r a 2 0 3 5 o m f a t t e r f o r b u d d e t a l l e s t a l d e . I d e æ l d r e
stalde er hun t ypisk fastspændt, inden man ved en prøve kan
k o n t r o l l e r e, o m h u n e r g r a v i d . H u n e r t y p i s k i d e t t e s t a l d a fs n i t i c a . 5 u g e r.
Når soen er k ønsmoden, det vil
s i g e c a . 8 m å n e d e r g a m m e l, s t a r t e r
c y k l u s s e n . E n u n g s o, s o m i k k e h a r
v æ r e t g r a v i d f ø r, k a l d e s o g s å f o r e n
polt.

3. FA RE S TA L DE N (C A . 4 U G E R)

H e r e r m o r g r i s e n i n d e n f ø d s e l, o g i n d t i l p a t t e g r is e n e t a g e s f r a h e n d e, o g c y k l u s s e n s t a r t e r f o r f r a .
Hun er t ypisk i farestalden omkring 1 måned sammenlagt. Hun er i hele denne periode fastspændt,
d v s . l u k k e t i n d e m e l l e m s n æ v r e t r e m m e r.
• En morgris føder i gennemsnit 18,7 pattegrise per kuld, når de dødfødte
tælles med, men der er herhjemme set eksempler på søer, der har fået
helt op mod 33 levendefødte pattegrise i et enkelt kuld. Og der sættes
hele tiden ny rekord. I landbrugsmedier omtales de som "supersøer".
• En dansk morgris føder gennemsnitligt 2,3 kuld om året, og det er derfor
almindeligt, at en enkelt so føder flere end 40 pattegrise på et enkelt år.
• Mere end hver femte danske pattegris dør før, under eller efter fødslen.
Det svarer til 26.000 døde pattegrise om dagen. Eller 9 millioner om året.

12
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Mere end hver sjet te
morgris gennemfører ikke
produktionslivet, men
findes død i stalden eller
må aflives på grund af
skader eller sygdom.
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Hvis morgrisen vurderes ikke
at kunne gennemføre endnu en
cyklus, eller hvis hun ikke leverer et tilfredsstillende antal
grise til fravænning, så k øres
hun på slagteri.
13
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( i ) DYRENES BESKYTTELSES
FØDEVAREPOLITK
Den danske fødevareproduktion berører
årligt mere end 200 millioner landbrugsdyr
og mange tons fisk, og produktionen
foregår hovedsagelig som en intensiv og
industrialiseret konventionel produktion
med fokus på økonomisk vækst, effektivitet og eksport. En produktion, som har
omfattende negative konsekvenser for
dyrevelfærden, biodiversiteten, naturen,
miljøet og klimaet.

FISKENE DUKKER OP TIL OVERFLADEN
I Danmark opdrættes og slagtes omkring 20 millioner fisk
hvert år i akvakultur. Derudover bliver der fanget omkring 30
milliarder fisk af danske fiskefartøjer. 99 procent af de fisk,
der fanges, er såkaldte industrifisk, dvs. fisk, der hovedsagelig
anvendes som ingredienser i dyrefoder. Som fiskerination og
som et land, der har stor knowhow inden for akvakultur,
mener vi i Dyrenes Beskyttelse, at vi har et særligt ansvar for
at sætte fiskenes velfærd i højsædet.

L ANDSDÆKKENDE K AMPAGNE ↑
Da den forrige regerings forslag
til en ny dyrevelfærdslov blev
behandlet, skulle vi handle hurtigt.
Med annoncer i landsdækkende
aviser fik vi sat fokus på lovens
åbenlyse svagheder.

FORRINGELSER FOR
DYRENE AFVÆRGET

Forskningen inden for fisks sansesystem udvikler sig i disse år
og viser tydeligt, at fisk ikke er følelsesløse. Fisk føler smerte
og kan sanse omgivelserne. Derfor har vi i 2019 opprioriteret
arbejdet med fiskevelfærd og ansat en ny medarbejder, som vil
fokusere både på de europæiske og nationale forhold omkring
fisk.
I 2020 forventes det, at staten lancerer sin nye mærkningsordning for fisk 'NaturSkånsom'. En af de første opgaver, vi kastede os over, var at afgive høringssvar, koordinere fælles brev
fra ngo'erne til Miljø- og Fødevareudvalget og tage møder
med de berørte parter i forhold til ordningens udformning.
Vi havde i vores feedback til fiskeriminister Mogens Jensen
fokus på følgende vigtige punkter:
•
•

Vi ønsker en følgegruppe til mærket
At truede fiskearter ikke må markedsføres under statens
mærke
At statens mærke i langt højere grad, end staten har lagt
op til, skal tage hensyn til fisks velfærd og forvaltningen
af fiskebestande

Folketinget førstebehandlede den 28. marts 2019 et lovforslag til landbrugsorganisationerne. I regeringens forslag får
om en ny dyrevelfærdslov. Loven ville ikke være til dyrenes
landbrugsorganisationerne særstatus og en helt særlig
fordel, mente Dyrenes Beskyttelse.
vetoret til at kunne feje forslag til dyrevelfærdsforbedringer
af bordet alene med økonomiske begrundelser. Det kan med
I Dyrenes Beskyttelse protesterede vi derfor imod
andre ord blive spørgsmål om ussel mammon, der vægter
forslaget fremsat af daværende fødevareminister, Jakob
tungere end hensynet til dyrene. Det, mener vi, er under
Ellemann-Jensen. Britta Riis udtalte i den forbindelse:
al kritik.” Med hjælp fra flere af Folketingets partier blev
”Hvis den nye lov vedtages i sin nuværende form, så kan
forslaget forkastet.
man lige så godt overdrage nøglerne til dyrevelfærden

•
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Mogens Jensen har efterfølgende lovet at efterkomme ngo’ernes ønske om en følgegruppe, der skal udvikle mærket, og at
mærket ikke må omfatte truede arter. Vi er fulde af forventning til, at politikerne træffer det rette valg, således at fiskebestandene forvaltes bæredygtigt.

Dyrene betragtes som produktionsenheder,
som til stadighed skal effektiviseres og
optimeres. Gennem avlsarbejde presses
dyrenes biologi til det yderste med det
formål at få dyrene til at vokse sig større
og producere mere på stadig kortere tid.
Dyrene stuves sammen i stalde uden reel
miljøberigelse, uden mulighed for at udfolde
deres naturlige adfærd og uden adgang til
det fri. De transporteres levende rundt i
hele Europa og til tredjeverdenslande. Det
medfører frustration, stress og sygdom
blandt dyrene, og i alt for mange tilfælde
anvendes antibiotika til at kompensere for
dårlig dyrevelfærd.
Samtidig indebærer den intensive konventionelle produktion, at størsteparten af det
danske landbrugsareal bruges til dyrkning
af foder til landbrugsdyrene med store
negative konsekvenser for det omkringliggende miljø og natur.
Der skal ske markante ændringer i både
vores produktion og forbrug, hvis vi i
Danmark skal bidrage til opfyldelse af FN’s
verdensmål om en bæredygtig udvikling.
Det er ikke muligt at fortsætte ad samme
spor som i dag.
Dyrenes Beskyttelse ønsker kort fortalt:
• At god dyrevelfærd er en naturlig del i en
bæredygtig fødevareproduktion
• At god dyrevelfærd tager udgangspunkt i
dyrenes natur og artsspecifikke behov
• En bæredygtig fødevareproduktion, der
tager hensyn til dyrevelfærd, biodiversitet, natur, klima, økonomiske og sociale
forhold
• Et større forbrug af plantebaserede
fødevarer og et markant mindre forbrug
af kød
• At animalske fødevarer produceres med
god dyrevelfærd
• At madspild skal reduceres
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FORBRUGERDRE VE T DYRE VELFÆRD

DIN INDKØBSKURV SPILLER EN
KÆMPE ROLLE

FORBRUGERDRE VE T DYRE VELFÆRD

MÆLK, SMØR, KØD, FÆRDIGRETTER OG SOM NOGET HELT NYT DYNER
MED GOD DYREVELFÆRD. MED SINE TO MÆRKEORDNINGER 'ANBEFALET
AF DYRENES BESKYTTELSE' OG VELFÆRDSDELIKATESSER® GUIDER
DYRENES BESKYTTELSE FORBRUGERNE TIL AT LEVE DYREVENLIGT.

Som forbruger er det ikke ligegyldigt, hvad man putter i
kurven. Forbrugernes indkøbsvalg er med til at bestemme
mere end aftenens menu. Derfor har Dyrenes Beskyttelse
i mere end 25 år guidet forbrugerne til produkter med høj
dyrevelfærd. Når forbrugerne vælger produkter 'Anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse', er de med til at øge efterspørgslen
efter produkter fra dyr, der har levet et godt liv med adgang
til det fri.
Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at flere og flere
producenter ønsker at benytte vores mærke, og det findes i
dag på mere end 500 produkter. Produkterne er på hylderne i
større supermarkeder over hele Danmark. Fra i sommer kunne en fastfoodkæde bryste sig af kun at servere pølser med
'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'. Og så var 2019 året,
hvor mærket som noget helt nyt blev sat på dyner og puder.

TRAVLT ÅR FOR VELFÆRDSDELIKATESSER ®
Under konceptet Velfærdsdelikatesser® har 2019 budt
på spændende arrangementer og tiltag. Blandt andet har
Velfærdsdelikatesser® deltaget i debat på Økokongressen
sammen med Concito under overskriften 'Jorden kalder',
hvor klima, bæredygtighed og økologi var gennemgående temaer. Velfærdsdelikatesser® har også været repræsenteret på blandt andet Naturmødet og Kulinarisk Fyn med
smagsprøver på Velfærdsdelikatesser®. Her blev der sat
fokus på klima og den gode dyrevelfærd med 'klimaspyd'
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af sundt og smagfuldt kød og grønt. Også på årets julemøde for velfærdsproducenterne var der velfærdsdelikatesser på tallerkenen. Forskning er også et fokusområde for
Velfærdsdelikatesser®, og det er lykkedes at få støtte fra den
ordinære pulje i Fonden for Økologisk Landbrug til projektet 'Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug'.

( i ) NY AFTALE MED BUREAU VERITAS
OM KONTROL AF FØDEVAREPRODUCENTER
Dyrenes Beskyttelse har indgået en aftale med Bureau
Veritas om gennemførelse af kontrol af virksomheder,
som producerer med mærket 'Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse'. Det har vi gjort for at styrke mærkets
allerede høje troværdighed yderligere. Kontrollen har
fokus på sporbarhed, egenkontrol og korrekt brug af
mærket og trådte i kraft den 1. maj 2019.
Dyrenes Beskyttelse har en klar ambition om fortsat
at udvikle 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' på alle
parametre. Både når vi snakker mærkets høje dyrefaglige niveau, adressering af udvalgte verdensmål
såsom klima og biodiversitet, en udbygning af
kendskabet blandt danske forbrugere og udvikling af
mærkets troværdighed.

DYRENES BESK Y T TELSE

DYNER OG PUDER PRODUCERET
MED OMTANKE
Den 1. oktober lancerede Ringsted Dun en ny serie dyner og
puder i Danmark, Sverige og Norge, som alle er 'Anbefalet af
Dyrenes Beskyttelse'. Virksomheden har i et tæt samarbejde
med Dyrenes Beskyttelse skabt en serie af dyner og puder ved
navn OMTANKE. Dunene stammer fra økologiske ænder, der har
haft adgang til det fri og plads til at udfolde deres naturlige
adfærd. Det er første gang i mærkets 27-årige historie, at
'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' findes på nonfoodprodukter.
Mærkningen sætter fokus på, at dyrevelfærd rækker længere
ud end til det, du finder i køledisken.
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7-ELEVEN SIGER
FARVEL TIL
KONVENTIONELT
PRODUCEREDE
PØLSER
Den 24. juni sagde 7-Eleven farvel til pølser fremstillet af
konventionelt svinekød. Kæden har i stedet lanceret et fuldt
sortiment af frilandspølser, som alle er 'Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse'. Kunderne kan altså nu med god samvittighed købe
en pølse i en af de 190 7-Eleven-butikker i Danmark vel vidende,
at den er fremstillet med god dyrevelfærd.

DYREVELFÆRD DØGNET RUNDT ↓
Fra juni måned var konventionelt
produceret svinekød fortid i alle
pølser i 7-Elevens butikker
↑ IKKE ET LIV FOR EN HØNE
Hold af burhøns er ikke god dyrevelfærd.
Derfor er det en god nyhed, hver gang en
virksomhed vælger at udfase buræggene.

FLERE VIRKSOMHEDER
UDFASER SKJULTE BURÆG
Æggebakker med buræg har i flere år været fraværende på
hylderne i de danske supermarkeder. Og i 2019 har flere og flere
virksomheder også valgt at droppe de skjulte buræg. I løbet af
foråret var det helt slut med buræg i alle produkter i de danske
McDonald’s-restauranter. Udfasningen skete i dip og saucer,
som nu er produceret med frilandsæg. Også Salling Group og
REMA 1000 kom i 2019 i mål med deres udfasning af skjulte
buræg i egne produkter.
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SAMARBEJDER
SKAL SKABE
BEDRE FORHOLD
DYRENES BESKYTTELSE FØLGER UDVIKLINGSPROJEKTER
TÆT FOR TIL ENHVER TID AT VÆRE MED TIL AT SIKRE DYR I
PRODUKTIONEN SÅ GODE FORHOLD SOM MULIGT.

25%
Mere end

flere kalve blev sendt til
opfedning i udlandet fra 2018
til 2019. Tallet understreger
behovet for at samarbejde
for at få vendt en trist
udvikling.

FLERE KALVE SKAL BLIVE I DANMARK

MERE MORTID

I 2020 gennemfører SEGES, som er en del af Landbrug &
Fødevarer, projektet 'Optimal velfærd hos kalve', hvor de
blandt andet skal undersøge forhold omkring kalves suttebehov, kalves behov og brug af kobørster samt mulighederne for parvis opstaldning af kalve. Projektet er finansieret
af henholdsvis Kvægafgiftsfonden og Mælkeafgiftsfonden
og er et resultat af, at Dyrenes Beskyttelse og Landbrug &
Fødevarer, Kvæg i 2019 besluttede at indlede et samarbejde om at give flere danske tyrekalve et bedre liv. Dyrenes
Beskyttelse sidder med i projektets følgegruppe.

Dyrenes Beskyttelse havde i 2019 og fortsætter i 2020 med
at have fokus på, at ko og kalv får mere tid sammen end de
12-24 timer, der er den almindelige praksis for henholdsvis
konventionel og økologisk mælkeproduktion. Det kommer
blandt andet til at ske gennem projektet 'Økologisk ansvar
for ko med kalv' i regi af Økologisk Landsforening og i samarbejde med Center for Frilandsdyr. Formålet med projektet
er at bidrage til at belyse og formidle erfaringer fra økologiske mælkeproducenter, som har positive erfaringer med, at
ko og kalv tilbringer mere tid sammen.

Projektet skal gerne resultere i, at så mange kalve som muligt bliver opdrættet og slagtet i Danmark under gode forhold i stedet for som i dag at blive sendt ude på lange dyretransporter til opfedning i udlandet. Ifølge Landbrug &
Fødevarer blev der i 2018 eksporteret omkring 34.000 kalve
til udlandet. I 2019 steg dette tal til over 43.000. Det understreger behovet for initiativer, der kan medvirke til, at flere
tyrekalve fremover opdrættes i Danmark.
Formålet med samarbejdet er at bidrage til en mere bæredygtig udvikling af den danske kalveproduktion.

Neptun Dina Mylner / We see you
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CENTER FOR FRILANDSDYR:
NYT NAVN – SAMME GODE FORMÅL
Udviklingscenter for Husdyr på Friland, et samarbejde mellem
Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse, ændrede i 2019 navn til
Center for Frilandsdyr. Formålet er uændret: At bidrage til en
frilandsproduktion i positiv udvikling og vækst, hvor husdyr
opdrættes under bæredygtige forhold med et højt niveau af
dyrevelfærd.

ØGET VIDEN SKAL FØRE TIL BEDRE VELFÆRD FOR
ØKOLOGISKE UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACEN

Center for Frilandsdyr har også arbejdet med opdræt af
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økologiske ungtyre i det forgangne år. Et projekt, som
fortsætter i 2020. Omdrejningspunktet er at øge den
tilgængelige viden om produktion af økologiske ungtyre af
malkekvægsrace i forhold til fodring, tilvækst og tidspunkt
for slagtning i forhold til at minimere klimabelastningen
mest muligt. Resultaterne er formidlet blandt andet på
Økologikongressen, og der udarbejdes fem faktaark målrettet
landmænd med interesse i ungtyreproduktion. Alt kommer til
at ligge på www.frilandsdyr.dk

DYRENES BESK Y T TELSE

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE – BEDRE ØKONOMI
OG MILJØ

Hvilken rolle spiller foderet for grisen, miljøet og økonomien
og dermed for grisenes chance for at komme på friland?
Det har Center for Frilandsdyr sat sig for at finde ud af. I
2019 blev projektet 'Fodring af økologiske grise – bedre
økonomi' afsluttet. Der blev i projektet arbejdet med at
minimere foderspild i moderne økologisk griseproduktion.
Resultaterne viste, at det økonomisk er ren fortjeneste at
bruge mindre foder til samme produktion. Miljøbelastningen
bliver også reduceret ved en målrettet indsats for lavere
foderforbrug i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og
foderoptimering. Ved at arbejde meget bevidst med foderet,
er der grundlag for endnu flere økologiske grise med god
dyrevelfærd til følge.
ÅRSBERETNING 2019

( i ) BREDT SAMARBEJDE
Projektet: 'Fodring af økologiske grise – bedre
økonomi' blev støttet af GUDP (Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram) og Svineafgiftsfonden.
Projektet var et samarbejdsprojekt med deltagelse af SEGES Økologi Innovation, SEGES
Svineproduktion, fire økologiske svineproducenter,
Mortalin, WildDetect samt Center for Frilandsdyr.
Projektets resultater er offentliggjort som artikler,
notater og faktaark, som kan printes direkte fra
www.frilandsdyr.dk.
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LANGE DYRETRANSPORTER
UNDER LUP
TRANSPORTER BELASTER DYRENE, OG DERFOR SKAL DYRETRANSPORTER VÆRE
KORTE OG FOREGÅ SÅ SKÅNSOMT SOM MULIGT. DET KRÆVER ORDENTLIGE
REGLER SAMT EFFEKTIVE OG TILSTRÆKKELIGE KONTROLLER.

Dyrenes Beskyttelse satte i 2018 ekstra fokus på velfærden
for de mange dyr, som hvert år eksporteres fra Danmark til
resten af Europa. Aktindsigter afslørede en eksplosionsagtig
stigning i antallet af dyr på lange transporter samt en meget
mangelfuld kontrol med efterlevelsen af gældende regler.
Afsløringerne medførte stor politisk interesse for området.
I kraft af afsløringerne blev der i 2019 iværksat en rigsrevisionsundersøgelse af Fødevarestyrelsens håndtering af
kontrolopgaven på dyretransportområdet. Resultatet af
undersøgelsen udkom i begyndelsen af 2020.

ØGET KONTROL MED GRISETRANSPORTER
På baggrund af det politiske ønske om styrket kontrol blev
der i andet halvår af 2019 iværksat en øget kontrol med grisetransporter ud af landet. Fra juli 2019 til 31. december
2019 blev der således månedligt kontrolleret 250 eksportbiler med grise mod tidligere 100 om året på samtlige dyrearter. Også synstiden er blevet forøget, så embedsdyrlægerne
har bedre tid til at vurdere dyrenes transportegnethed. Da
der blev konstateret mange overtrædelser ved kontrollerne,
meldte fødevareministeren i november 2019 ud, at den øgede
kontrol fortsætter frem til sommer, hvor ministeren vil evaluere ordningen og forventer at fremlægge et koncept for et
nyt kontrolsystem.
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NYE AREALKRAV
Samme måned sendte fødevarestyrelsen også en ny bekendtgørelse om beskyttelse af dyr i høring. I den nye bekendtgørelse er der som følge af den politiske aftale indskrevet arealkrav for svin i alle vægtkategorier på transporterne. Regler
om højdekrav for smågrise ventes indskrevet i 2020 – vi holder skarpt øje med, at det kommer til at ske.

SPÆDEKALVE ER IKKE TRANSPORTEGNEDE
Dyrenes Beskyttelse har sendt fødevareministeren et notat
om de danske transporter af spædekalve, der sendes til opfedning i Belgien og Holland. Her gør vi rede for, at den nuværende transportpraksis sandsynligvis er i strid med EU's
regler på området. Vi argumenterer i notatet for indførelsen
af et forbud, en mulighed, der ikke vil være i strid med EUreglerne på området, da spædekalvene kan defineres som
ikke-transportegnede grundet deres særlige sårbarhed.

HØRINGSSVAR FORHINDRER FORRINGELSE AF
DYREVELFÆRD
I 2019 blev det foreslået, at reglen, at dyr maksimalt må opholde sig 24 timer på samlestedet, skulle ændres til, at der
maksimalt må gå seks dage fra dyrenes afgang fra husdyrbruget, til dyrene forlader samlestedet. En urimelig forringelse af dyrevelfærden, som Dyrenes Beskyttelse igennem
et høringssvar argumenterede kraftigt imod. Vores indvendinger blev hørt, kravet blev bibeholdt, og ændringsforslaget
trukket tilbage. En vigtig sejr for dyrevelfærden!
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VARME STOPPER FOR
TRANSPORTER MED DYR
Efter pres fra Dyrenes Beskyttelse udstedte Fødevarestyrelsen
i sommeren 2019, for første gang nogensinde, forbud
mod transport af dyr ved udendørstemperaturer over 30
grader, medmindre der var tale om transport på biler med
afkølingsanlæg. Dette førte til stop for transporter i nogle dage
og sparede titusindvis af grise for at blive transporteret under
hedebølgen. En stor sejr – også for de dyr, der som følge af den
officielle udmelding fremover bliver skånet for transport under
ekstreme temperaturer.

LOGBØGER OVER
KVÆGTRANSPORTER
STÆRKT FEJLBEHÆFTEDE
I 2019 meldte fødeminister Mogens Jensen (S) også ud, at
der skal ske øget kontrol ved eksport af kreaturer. Det falder
i tråd med, at Dyrenes Beskyttelse i 2019 gjorde ministeren
opmærksom på problemer med at overholde lovgivningen ved
transporter af kvæg.
En aktindsigt i logbøger har bekræftet os i, at oplysningerne
i logbøgerne fra danske eksportører om mellemstationer i
Rusland er stærkt fejlbehæftede.
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I N T E R N AT I O N A LT A R B E J D E

ET STÆRKT
INTERNATIONALT
ENGAGEMENT

I N T E R N AT I O N A LT A R B E J D E

DE OVERORDNEDE RAMMER FOR DYREVELFÆRDEN I DANMARK
FASTLÆGGES I EU, OG DERFOR ER ET STÆRKT ENGAGEMENT I
DYREVELFÆRDS-FORENINGERNES FÆLLESORGANISATION EUROGROUP
VIGTIGT. DESUDEN HAR DYRENES BESKYTTELSE OPRUSTET PÅ DEN
INTERNATIONALE BANE MED HENBLIK PÅ AT HJÆLPE DYR PÅ TVÆRS AF
LANDEGRÆNSER.
EUROPÆISK SAMARBEJDE: SAMMEN ER VI STÆRKERE
Dyrenes Beskyttelse har fortsat et stort engagement i
det tværgående europæiske arbejde for bedre dyrevelfærd
med direktør Britta Riis som formand for Eurogroup for
Animals. Organisationen er den fælles stemme for 70 europæiske dyrevelfærdsorganisationer på tværs af 26 lande. I
Eurogroup arbejder vi via politisk samarbejde og kampagneaktiviteter på at sikre så god dyrevelfærd i den europæiske
lovgivning som overhovedet muligt. Sammen med vores
europæiske kollegaer taler vi dyrenes sag over for europaparlamentarikerne og EU-kommisionen. En række af Dyrenes
Beskyttelses medarbejdere er repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, som sikrer, at alle lande altid er opdateret på
nyeste viden og derfor i stand til at lobbye på et solidt fagligt
grundlag.

OPRUSTNING PÅ DEN INTERNATIONALE BANE
Ud over at være velrepræsenteret i det europæiske politiske arbejde har Dyrenes Beskyttelse gennem en årrække
rakt ud over landets grænser for at bidrage til helt konkrete
forbedringer af dyrevelfærden i andre lande. Med oprettelsen af en ny international rådgiverstilling i 2019 vil Dyrenes
Beskyttelse fremover udvikle det internationale spor yderligere, både gennem en strategisk forankring i organisationen,
internationalt netværkssamarbejde og flere internationale
projekter.
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Konkret har vi i ti år kørt et projektsamarbejde i Thailand,
der har sikret gratis dyrlægehjælp gennem mobile klinikker
til landets flere tusind tidligere arbejdselefanter. De lokale
folk i Thailand kan nu selv fortsætte dette arbejde gennem
den viden og erfaring, de har fået.
I 2019 har vi arbejdet med at forberede en tilsvarende indsats
i Myanmar i samarbejde med Myanmar Timber Enterprise.
Behovet er stort, og vi glæder os til over en femårsperiode at
bidrage med ekspertise og materiel hjælp til at sikre velfærden for op mod 6.000 elefanter, der har arbejdet i tømmerindustrien, men som nu er arbejdsløse.
Ud over dyrlægearbejdet har vi også bidraget til at forbedre velfærden for de sydøstasiatiske tamme elefanter gennem
støtte til ’elefantvenlig’ træning. Træningsmetoden er evidensbaseret og udviklet af et team af australske eksperter i
dyretræning. Målet er at få udbredt metoden, der bygger på
positive indlæringsteknikker som alternativ til den brutale
træningsform, der traditionelt anvendes i regionen.
Dyrenes Beskyttelse er nu støttemedlem i Asia for Animals
Coalition, som er et globalt netværk af 600 dyrevelfærdsorganisationer med et engagement i Asien.
Endelig har vi i 2019 fortsat støttet et projekt i
Mozambique, der afprøver en model for bæredygtig produktion af frilandsgrise med gode standarder for dyrevelfærd.
61

DYRENES BESK Y T TELSE MØDER DANSKERNE

SAMMEN
OM BEDRE
DYREVELFÆRD

DYRENES BESK Y T TELSE MØDER DANSKERNE

DYRENES BESKYTTELSE MØDER BEFOLKNINGEN VED FORSKELLIGE
ARRANGEMENTER I LØBET AF ÅRET. DIALOG GØR OS KLOGERE PÅ, HVAD DER
RØRER SIG OG GIVER OS MULIGHED FOR AT UDBREDE VORES BUDSKABER.

Årets tre nøgleord:

Dyrevelfærd
Biodiversitet
Klima

I Dyrenes Beskyttelses telt på Folkemødet inviterede vi
danskerne med til en masse forskellige events. Blandt andet
en gang 'fup eller fakta i fødevarepolitik', hvor vi satte seks
ungdomspolitikere stævne og testede deres viden om ord
og begreber fra fødevareindustrien. Dyrenes Beskyttelses
familiedyrschef gjorde Folkemødets yngste deltagere klogere
på deres kæledyr, og i Dilemma med Dyrs livepodcast blev
dyrerigets mange finurligheder drøftet. Hver morgen blev
der desuden budt på morgenæg, hvilket førte til mange gode
samtaler om en af Dyrenes Beskyttelses mærkesager, nemlig
forbud mod produktion af buræg.
På Ungdommens Folkemøde var Dyrenes Beskyttelse taget med
for at snakke med de unge om deres mad- og forbrugsvaner
og for at sætte fokus på, hvordan bæredygtighed, sundhed og
dyrevelfærd kan gå hånd i hånd.

Folkemødet i Allinge, Ungdommens Folkemøde i Valby og
Naturmødet i Hirtshals. I Dyrenes Beskyttelse gør vi en stor
dyd ud af at formidle vores faglighed direkte til danskerne og indgå i dialog. 2019 blev endnu et år, hvor Dyrenes
Beskyttelse som organisation var til stede ved flere relevante
arrangementer. Klima, biodiversitet og dyrevelfærd var de tre
nøgleord, der gik igen i de mange faglige debatter i 2019, hvor
også fremtidens fødevareproduktion blev debatteret livligt
med spændende gæster og besøgende.
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FOLKEMØDER

Ved Naturmødet 2019 deltog vi med en lille delegation fra
Dyrenes Beskyttelse. Vi havde base i Friluftsrådets telt og
deltog den ene dag med Velfærdsdelikatessers vogn. I de
debatter, vi deltog i, var hovedfokus på biodiversitet under pres.
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ÅRSBERETNING 2019

63

DYRENES BESK Y T TELSE MØDER DANSKERNE

DYRENES BESK Y T TELSE MØDER DANSKERNE

EN STOR MUDDERSUCCES
I september løb den første udgave af Dyrenes Beskyttelses
velgørenhedsevent Muddy Dog af stablen i både Hillerød og
Århus. Mere end 600 friske deltagere trodsede regn og blæst og
gennemførte den 3 kilometer lange mudrede rute sammen med
deres hunde. Eventet var en stor succes, og vi glæder os til at
byde på mere mudderløb i 2020.

Outlined / fill

INDVIELSE AF
DYRENES NATURSKOLE
2019 blev året, hvor Dyrenes Beskyttelse slog dørene
op for Dyrenes Naturskole i Roskilde. Naturskolen er en
del af organisationens forebyggende arbejde og tilbyder
skræddersyede læringsforløb til skoler og institutioner og
hyggelige familiearrangementer i weekender og ferier. Målet
med naturskolen er at bidrage til en generation af børn og
unge, der er vilde med dyr, og som ved, hvordan de skal passe
på dem – både de vilde og de tamme. Dyrenes Naturskole kører
som et treårigt projekt ved Roskilde Internat og forventes
udbredt til flere af Dyrenes Beskyttelses internater. Dyrenes
Naturskole har indledt samarbejde med Krible-Krable-projektet
(Krible-Krable-universet er udviklet i et samarbejde mellem
Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang og støttet af Nordea
Fonden og Novo Nordisk Fonden) og deltog desuden i Naturens
Dag den 8. september 2019, hvor vi tog imod glade gæster ved
Himmelsøen i Roskilde.
Dyrenes Naturskole er blevet til med støtte af: Friluftsrådet,
Karen Krieger-Fonden, Foreningen KUSTOS af 1881 og QATO
Fonden
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( i ) HVAD FÅR BØRNENE MED
SIG HJEM?
Der er indgået et forskningssamarbejde
med Københavns Professionshøjskole,
som vil undersøge:
• Hvad eleverne husker om et besøg?
Hvad har deres oplevelser været,
og hvad deres tanker har været
efterfølgende?
• Hvad lærere/pædagoger husker om
et besøg? Hvad har deres oplevelser
været, og hvad deres tanker har
været efterfølgende? Resultaterne
herfra skal bruges til at videreudvikle på naturskolekonceptet
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←

MUDDER FOR DE TO- OG FIRBENEDE

I alt deltog mere end 600 hundeejere i løbet, hvor hund og
ejer sammen skulle kravle, gå og løbe igennem en 3 km lang
bane fyldt med sjove, våde og mudrede forhindringer.

↓	 ØST OG VEST FOR STOREBÆLT
Selv om vejrguderne ikke viste sig fra deres bedste side
i hverken Hillerød eller Aarhus, endte de to udsolgte
events alligevel med at blive en kæmpe succes og en sjov
oplevelse for løbets to- og firbenede deltagere.

←

NOGET FOR ALLE SNUDER

Alle sanser var i spil da hundredvis af
hunde og deres ejere blev sat på prøve til
Dyrenes Beskyttelses jomfruudgave af
velgørenhedseventet Muddy Dog.
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GÅTUR FOR SVIGTEDE HUNDE
Også i 2019 var danskerne ude at gå valentinsgåtur for at støtte
Dyrenes Beskyttelses arbejde for hunde med særlige behov.
Fra alle landets 46 Maxi Zoo-butikker var i alt 845 hunde og
deres ejere samlet. De gik i samlet trop og med hjertet på rette
sted en god tur i lokalområdet. Deltagergebyret gik ubeskåret
til Dyrenes Beskyttelses arbejde for svigtede hunde. Maxi Zoo
donerede 10 kroner per deltagende hund oveni.

↑

845

ÅRETS DYREVEN 2019 SKUDT I GANG

hunde og
deres ejere
gik for
svigtede
hunde

Miljø- og fødevareminister Mogens Jensen bød velkommen til en
inspirerende og festlig dag i biodiversitetens navn.

ÅRETS DYREVEN 2019
FEJRET
Også i 2019 inviterede vi danskerne til at være med til at
stemme på deres favorit til Årets Dyreven 2019. I år blev
dyrlæge Inga Stamphøj kåret som Årets Helt og Årets Dyreven,
og priserne Årets Frontløber og Årets Brobygger gik til
henholdsvis Naturli’ og Hammel Neurocenter.
Vinderne og de nominerede blev hyldet ved en festlig dag i
dyrevelfærdens navn, hvor tre spændende oplæg talte ind i
årets tema: Biodiversitet. Vild Med Vilje, Tegnestuen SLA og
naturformidler Vicky Knudsen tog dagens gæster med på
en rejse fra egen matrikel til potentialet og mulighederne i
fremtidens bynatur.

STORT TIL LYKKE TIL INGA STAMPHØJ ↑
Det blev dyrlæge Inga Stamphøj, som løb med
hovedprisen som Årets Dyreven 2019.

Dagen satte en fed streg under vigtigheden af den danske
fauna og gav masser af inspiration og værktøjer til at se på
egen have og gøre noget vildt.
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↑ ÅRETS BROBYGGER
Hammel Neurocenter vandt titlen som Årets
Brobygger for deres arbejde med terapihunde
i genoptræning af hjerneskadede patienter.
ÅRETS FRONTLØBER �
Naturli’ blev kåret som Årets
Frontløber for at udfordre
opfattelsen af, at mælkeprodukter
og kød kun kan komme fra dyr.

↑

FEJRING AF DYREVENNER

Årets Dyreven 2019 var en inspirerende dag
med god dyrevelfærd i højsædet

70

DYRENES BESK Y T TELSE

ÅRSBERETNING 2019

71

PA R T N E R S K A B E R O G S A M A R B E J D E R

PARTNERSKABER
LØFTER
DYREVELFÆRDEN
DYRENES BESKYTTELSE ARBEJDER TÆT SAMMEN MED EN RÆKKE PARTER,
SOM VIA ØKONOMISKE BIDRAG OG STRATEGISKE VALG ER MED TIL AT ØGE
DYREVELFÆRDEN PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER.

PA R T N E R S K A B E R O G S A M A R B E J D E R

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE:
Brogaarden – for donation
og hjælp til foder til de fire
cirkuselefanter.
Dog Copenhagen – for donation for salg af halsbånd,
seler og liner.
Gjensidige Forsikring – for
samarbejdet om salg af
dyreforsikringer og særlige
medlemsfordele for Dyrenes
Beskyttelses medlemmer og
faste støtter.

HOSC – for samarbejde om
Dyrenes Beskyttelses plejeserie til hunde.

Maxi Zoo – for indsamlingskampagnerne Valentinsgåtur og Venskabskampagne
samt for vedholdende oplysningsarbejde om ansvarligt ejerskab og dyr fra
internaterne.
OK Benzin – for muligheden
for, at kortholdere donerer
en procentdel af deres forbrug til Dyrenes Beskyttelse.

Plantorama – for donationer
blandt andet i forbindelse
med påske
Sydfyns Elforsyning – for
samarbejde om Dyrenes
Energi, hvor kunderne får
grøn energi og støtter
Dyrenes Beskyttelse hver
måned.

SAMARBEJDER ØGER DYREVELFÆRDEN I
FØDEVAREPRODUKTIONEN

Læs mere om Dyrenes Beskyttelses samarbejder og mulighederne for at blive samarbejdspartner på
dyrenesbeskyttelse.dk/erhverv.

Dyrenes Beskyttelse indgår løbende strategiske partnerskaber med virksomheder, som integrerer god dyrevelfærd i forretningsstrategien. Fælles for virksomhederne er, at de sætter
ambitiøse mål om at løfte dyrevelfærden i deres produktion
og afsætning af fødevarer. Dyrenes Beskyttelse bidrager til
partnerskabet med rådgivning, udvikling og uddannelse i
god dyrevelfærd. Dyrenes Beskyttelse har fortsat et tæt samarbejde med tre virksomheder, som arbejder målrettet for at
løfte dyrevelfærden i dansk fødevareproduktion

TAK TIL FØLGENDE FONDE:

•
•
•

Løgismose Meyers A/S
Rokkedahl Food
Salling Group

Derudover har vi mere end 30 brandowners, som anvender
vores mærke på en lang række af deres produkter og dermed
sikrer, at forbrugerne kan finde vej til den gode dyrevelfærd.
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Hill’s Pet Nutrition – for donation af 18.000 kg foder til
Dyrenes Beskyttelses internater og for indsamlingskampagne hos danske dyrlæger.
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For støtte af Dyrenes
Naturskole:
• Friluftsrådet
• Karen Krieger-Fonden
• KUSTOS
• QATO
For støtte af hurtigere hjælp
til skadede dyr via indhentning af sms-koordinater:
• Aage V. Jensens Fonde

ÅRSBERETNING 2019

For støtte til udvikling af
heat map, som viser farlige
vejstrækninger:
• Aage V. Jensens Fonde
For støtte af Dyrenes
Beskyttelses faunaaktiviteter:
• Grosserer Schiellerup
og Hustrus Fond 1

For støtte til dyreredning,
herunder til dyrlæger,
dyretransport og pasning
på internaterne:
• Hans Kiers Fond
• Stiftung Oberst TPA Orum

For støtte til at afdække
hundefabrikker og ulovlig
import af hunde:
• Dyrenes Dags Komité
• Dyreværnslegatet 2005
• Elsa Kourani og Alfred
Rasmus Larsens
mindelegat
• Jørgen og Ellen Hilde
Larsens fond til gavn
for dyr
• Kitty og Viggo Freisleben
Jensens Fond
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MERE HJÆLP
TIL DYRENE
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FIGUR 8

Dyrenes Beskyttelse modtog i 2019 116 millioner kroner

ARV 54,9 MIO. KR. (47%)
KONTINGENTER OG BIDRAG 30,4 MIO. KR. (26%)
DYREVELFÆRDSPULJEN 8,4 MIO. KR. (7%)
DYRENES VAGTCENTRAL 8,0 MIO. KR. (7%)
INDSAMLINGER OG GAVER 6,0 MIO. KR. (5%)

Dyrenes Beskyttelse har øget udgifterne til bedre dyrevelfærd med knap 16 procent fra 63 millioner i 2018 til 72,9
millioner i 2019. Dyreformidling, det vil sige drift af 8 internater, dyrlægehjælp på internaterne mv., udgør den største
post på 31,4 millioner. Næststørste post på 30,2 millioner er
arbejdet for dyreredning, som blandt andet omfatter drift af
Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, dyreambulancer og anden
transport samt uddannelse mv. af Dyrenes Beskyttelses 180
frivillige kredsformænd.
De resterende 11 millioner går til projekter og politisk interessepåvirkning for at skabe bedre dyrevelfærd. Her sker
den største indsats inden for politisk interessepåvirkning for
at skabe bedre vilkår for landbrugsdyr, fisk og forsøgsdyr,

hvor der bruges 6 millioner. Dertil kan lægges 2 millioner til
forbrugerdreven dyrevelfærd, det vil sige indsatsen for at få
forbrugerne til at købe produkter, der er produceret med høj
dyrevelfærd.
Oplysning og uddannelse er et vigtigt indsatsområde og udgør 10 millioner, hvilket er en stigning på knap 9 procent i
forhold til 2018. Dyrenes Beskyttelse har ud over to centrale facebooksider og en instagramprofil også en lang række
lokalt forankrede sider. Oplysningsarbejdet omfatter også
presseindsats, hjemmeside samt medlemsmagasin fire gange
årligt. Endelig er antallet af nyhedsbrevet steget væsentligt,
idet modtagerne i stigende grad modtager nyhedsbreve, der
er målrettet modtagerens interesse.

←

FIGUR 7

Udgifter til bedre dyrevelfærd
DYREFORMIDLING 31,4 MIO. KR. (43%)
DYREREDNING 30,2 MIO. KR. (41%)
LANDBRUGSDYR, FISK OG FORSØGSDYR 6,0 MIO. KR. (8%)
FAUNA 2,2 MIO.KR. (3%)
FAMILIEDYR OG HESTE* 1,4 MIO. KR. (2%)
INTERNATIONALT ARBEJDE 1,7 MIO. KR. (2%)

TIPS OG LOTTO, BLADPULJE OG MOMS 4,1 MIO. KR. (4%)
BIDRAG FRA LEGATER OG FONDE 2,5 MIO. KR. (2%)
ERHVERVSSAMARBEJDE OG ØVRIGT 1,7 MIO. KR. (1%)

Omkostningerne til indtægtsskabende aktiviteter udgjorde
i 2019 knap 15 millioner kroner, hvilket er en stigning på 7
procent, der primært skyldes drift af nyt CRM-system, der
GDPR-sikrer foreningens persondata og øger muligheden
for individuel service og kommunikation. Omkostningerne
til indtægtsskabende aktiviteter udgør knap 16 procent af
de indsamlede midler til at indsamle dem, det vil sige, at for
hver krone, der investeres i indsamlingsaktiviteter, fås 6,25
kroner retur til at skabe bedre dyrevelfærd.

Indtægter fra arv er fortsat den største kilde til at skabe
god dyrevelfærd, idet arv udgør hele 47 procent af Dyrenes
Beskyttelses indtægter. Antallet af danskere, der ønsker
at efterlade sig et aftryk for dyrene, stiger, idet Dyrenes
Beskyttelse oplever både flere henvendelser med spørgsmål
om testamente og en stigning i antallet af nye testamenter,
blandt andet takket være Dyrenes Beskyttelses deltagelse i
arvesamarbejdet Det Gode Testamente med 36 andre danske
indsamlingsorganisationer.

For at drive en forening med et stort netværk af internater,
vildplejestationer, dyretransporter, Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral, 190 medarbejdere med mere kræves en god
infrastruktur, tidligere kaldt administration. 10 procent af
Dyrenes Beskyttelses udgifter i 2019 gik til at sikre infrastrukturen bag arbejdet for at skabe bedre dyrevelfærd. Det
er en stigning i forhold til tidligere år, hvilket blandt andet
skyldes investeringer i it-infrastruktur, som vil medføre besparelser de kommende år. Infrastrukturprocenten forventes
derfor at falde fremover.

Indtægter fra kontingenter og bidrag ligger på niveau med
2018 og udgør 30 millioner. Til gengæld er indsamlinger og
gaver steget med 43 procent til 6 millioner, hvilket blandt
andet skydes den store opbakning til pleje og formidling af
årets rekordstore antal katte og indsamling til pasning og
aktivering af de fire sidste cirkuselefanter i deres ventetid.

I alt havde Dyrenes Beskyttelse i 2019 samlet udgifter for
114 millioner kroner.

STIGENDE STØTTE TIL DYRENE
* INKL. DYRENES BESKYTTELSES AKADEMI
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Takket være mange gavmilde personer havde Dyrenes
Beskyttelse indtægter på 116 millioner i 2019.
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Tilskud fra det offentlige i form af tilskud fra dyrevelfærdspuljen og hjælp til drift af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral
steg med 30 procent til i alt 9,7 millioner. Det vil sige, at det
offentlige tilskud udgør 14 procent af vores samlede indtægter. Sammenholdt med foreningens udgifter til at løse den
samfundsopgave, der ligger i at sikre hjælp til dyr i nød, så
udgør det offentlige tilskud under en tredjedel af omkostningerne til dyreredning. Dyreredning i Danmark er fortsat helt
af hængig af bidrag fra privatpersoner.
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KREDSFORMÆND

NAVNE
BESTYRELSEN
PER 31.12.2019

Jørgen Jensen
Valgt 2017
Område Ringkøbing

Jørn N. Rørvang
Per Jensen

Susanne Kjeldal
Valgt 2018
Område Århus

FORBRUGERRÅDET,
REPRÆSENTANTSKAB
Per Jensen
Britta Riis

Jørn Neerup Rørvang
Valgt 1997
Område Ribe

FORBRUGERRÅDET,
BESTYRELSEN
Per Jensen

Birgitte Heje Larsen
Biolog
Valgt 2014

Anne Marie Pilegaard
Valgt 2008
Område Viborg

OMRÅDEFORMÆND
Toni Lykke Christiansen
Valgt 2012
Område København

Torben Pihl
Valgt 2018
Område Nordjylland
—

FRILUFTSRÅDET,
REPRÆSENTANTSKAB
Birgitte Heje Larsen
Jørn Rørvang

Tobias Holm
Valgt 2015
Område Roskilde

REPRÆSENTATION I
EKSTERNE ORGANER OG
UDVALG
PER 31.12.2019

PRÆSIDENT
Per Jensen
Valgt 1994
FAGLIGE MEDLEMMER
Bent Hindrup Andersen
Arkitekt
Valgt 2000

Lene Lindholm Christiansen
Valgt 2018
Område Nordsjælland

DANSK HUNDEREGISTER
Per Jensen

Arne Stevns Sørensen
Valgt 2008
Område Vestsjælland

DEN NATIONALE KOMITÉ VEDR.
LANDBRUGSDYR
Birgitte Iversen Damm

Poul-Erik Jørgensen
Valgt 2018
Område Storstrøm

DET DANSKE KATTEREGISTER
Jens Jokumsen

Olav Wulff
Valgt 2019
Område Fyn
Hans Jørn Frisk
Valgt 2017
Område Sønderjylland
Leila Andersen
Valgt 2006
Område Vejle
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DET DYREETISKE RÅD
Pernille Fraas Johnsen
DET GRØNNE KONTAKTUDVALG
Birgitte Heje Larsen
EUROGROUP BOARD,
PRESIDENT
Britta Riis
EUROGROUP FOR ANIMALS
Britta Riis

FØLGEGRUPPE FOR
HANDLINGSPLAN FOR BEDRE
DYREVELFÆRD FOR SVIN
Birgitte Damm
IUCN (naturbeskyttelse)
Birgitte Heje Larsen
MFVM's interessentnetværk
for fødevarer, produkter og
forbrugere
Birgitte Damm

VERDENSNATURFONDENS
PRÆSIDIUM
Birgitte Heje Larsen
VILDTFORVALTNINGSRÅDET
Birgitte Heje Larsen
—
REPRÆSENTATION VIA
FORBRUGERRÅDET
DET DYREETISKE RÅD
Per Jensen
FISKERIAFGIFTSFONDEN
Birgitte Heje Larsen
FJERKRÆAFGIFTSFONDEN
Pernille Fraas
KVÆGAFGIFTSFONDEN
Pernille Fraas
DYRENES BESKYTTELSES
HJORTEGRUPPEREPRÆSENTANTER
Sydsjælland
Kfmd John Egemar Andersen

MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNETS
AFDELING 8 (DYR OG
DYRLÆGER)
Jens Svenningsen

Nordjylland
Vildtplejer Kurt Thomsen

REFERENCEGRUPPEN FOR
FØDEVARESTYRELSENS
KONTROLSTRATEGI
Birgitte Damm

Vestjylland
Kfmd Erik Andersen

RÅDET FOR DYREFORSØG
Kirsten Rosenmay
UDVIKLINGSCENTRET FOR
HUSDYR PÅ FRILAND
Per Jensen
Jørn Rørvang
Britta Riis

Himmerland
Peter Espersen

Sønderjylland
Kfmd Ejler Tang
Bornholm
Leif Grønnegård
—

D Y RDEYNREESN EBSE SBKEYSTKTYETLTSEEL S E

KREDSFORMÆND
PER 31.12.2019
KØBENHAVN OG BORNHOLM
Nadja Larsen, Albertslund
Betina Johnbeck, Høje-Tåstrup
Anja Larsen, Høje-Tåstrup
Ellen Hertz Bilberg, København
Toni Lykke Christiansen, København
Anette Svehag*, Lyngby-Taarbæk
Betina Johnbeck, Høje-Tåstrup
Toni Lykke Christiansen, Bornholm
ROSKILDE
Katja Saunte Bagger, Greve-Solrød
Ulla Hansen*, Køge
Anette Hougaard, Køge
Anita Haupt Holm*, Lejre
Gitte Westen Breaum, Roskilde
Tobias Holm, Roskilde
Jette Pommer Rasbro, Roskilde
Christina Vingaard Sønderby, Roskilde
Claus Wiingaard, Roskilde
Susan Kristensen, Stevns
Stephanie Schiøtt Egeriis*, Roskilde
Camilla Reib*, Roskilde
Annette Damsgaard, Roskilde
Mette Storm Petersen, Roskilde
NORDSJÆLLAND
Bente Houlbjerg Hansen, Allerød
Lene Lindholm Christiansen, Egedal
Ebbe Andresen, Fredensborg
Carl Lorberg, Furesø
Merete Rask Egholm, Halsnæs
Gitte Brandenburg, Helsingør
Anders Bloch Jørgensen, Helsingør
John Stubtoft Nielsen, Hillerød
Lone Clan, Hørsholm
VESTSJÆLLAND
Anita Clausen, Holbæk
Natascha Kirk, Holbæk
Jonas Rundstrøm Klausen, Holbæk
John Egemar Andersen, Kalundborg
Tina Andersen, Kalundborg

ÅRSBERETNING 2019

Dennis Dinesen, Kalundborg
Johnny Jensen, Kalundborg
Arne Stevns Sørensen, Kalundborg
Irene Ohrberg, Odsherred
Anne Dorthe Olsen, Odsherred
Ann Dupont, Ringsted
Pernille Patterson, Ringsted
Henriette Søgaard*, Slagelse
Jeanette Kastrup, Sorø
Winnie Larsen, Sorø
STORSTRØM
Martin Godsk Dyring Elmbek*,
Guldborgsund
Tanja Hegner*, Fakse
Sandra Holm Hansen*, Guldborgsund
Maria Prytz Reumert, Fakse
Mette Lynggaard Kristensen, Fakse
Finn Sekula, Vordingborg
Per Thomsen, Guldborgsund
Poul-Erik Jørgensen, Fakse
Lenette Hansen, Lolland
Kenni Hein Deleuran, Lolland
Dorthe Christensen, Lolland
Bo Jan Koldorf, Næstved
Karna Åse Pedersen, Vordingborg
Susanne Christensen, Vordingborg
Jane K. Hermansen, Guldborgsund
Louise Funch Olsen, Guldborgsund
Joan Claire Svendsen, Guldborgsund
Anders Stav Hansen*, Lolland
Gitte Adler, Vordingborg
FYN
Kate Ann Levorsen*, Nordfyn
Lene Hvitfeldt* Jespersen, Assens
Sine Frydenlund Andersen, FåborgMidtfyn
Morten Neye Andersen, Fåborg-Midtfyn
Leif Ottosen, Langeland
Olav Wulff, Middelfart
Nils Bursøe, Nyborg
Erik Ladefoged, Nordfyn
Lene Paulsen, Odense
Ib Rigelsø, Odense
Ebbe Steen Olsen, Ærø

SØNDERJYLLAND
Hans Jørn Frisk, Tønder
Lotte Frisk, Tønder
Jytte Ruwald, Tønder
Preben Schou*, Aabenraa
RIBE
Lenette Kamp Holm*, Esbjerg V
Karen Margrethe Stenger, Esbjerg V
Iben Christensen, Vejen
Vibeke Volmers, Billund-Grindsted
Ejler Tang, Blaabjerg-Ølgod
Finn Schweitz Christensen, EsbjergBramming
Mogens Aagaard, Esbjerg-Bramming
Karin Quist König, Esbjerg V
Jørn Neerup Rørvang, Varde-Fanø-Helle
Linda Damsgaard, Vejen
John Callesen, Vejen
VEJLE
Sascha-Sidsel Marie Brøndum-Hansen*,
Kolding
Jonas Nørskov Jensen*, Fredericia
Christina Wackerhagen Husted*,
Fredericia
Camilla Storgaard*, Hedensted
Caroline Aagaard Lorentsen*, Kolding
Anja Christensen*, Fredericia
Solvej Sommer*, Vejle
Dennis Falle Brandt, Fredericia
Gry Duve, Hedensted
Luna Brandt, Fredericia
Jens Koed, Hedensted
Leila Andersen, Horsens
Lena Andersen, Horsens
Daniel Møller Andersen, Horsens
Helle Smidt Bill, Horsens
Iver Krogh, Kolding
Jette Møller Larsen, Kolding
Leif Arnholtz, Vejle
Gitte Brinch, Vejle
Tinna Kristensen, Vejle
Helle Pouls, Vejle
Mia Kristina Sørensen, Vejle
Anette Tidemand, Vejle
Thomas Andersen, Vejle
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I N T E R N AT E R O G V I L D T P L E J E S TAT I O N E R

NAVNE

STEDER

RINGKØBING
Kirsten Ditlev Schøtt*, Holstebro
Sofie Hyldgård*, Herning
Stine Rødjajn*, Holstebro
Jørgen Jensen, Herning
Linda L. Jensen, Holstebro
Marie-Louise Sæther, Holstebro
Karina Hansen, Ringkøbing
Ebbe Milter Jensen, Ringkøbing
Harry Metzmann, Ringkøbing
Anni Lillian Nielsen, Ringkøbing
Malene Pedersen, Struer

VIBORG
Marina Silvia Andersen, Morsø
Julie Marie Hedegaaard Nielsen*, Morsø
Andrea Heidemann Pedersen*, Skive
Stine Høpfner*, Skive
Helena Sjöstrand*, Thisted
Erik Andersen, Skive
Anne Marie Pilegaard, Thisted
Diana Bjørndal, Viborg
Connie Von Moos, Viborg
Maria Glud Nielsen, Viborg
Lene Dige Nielsen, Viborg
John Møller Pedersen, Viborg
ÅRHUS
Poul Straarup, Viborg
Katrine Sofie Just*, Norddjurs-Syddjurs Camilla Vejlby, Viborg
Berit Holgersen*, Randers-Favrskov
Christina Nørgaard Vinding, Viborg
Mie Thagaard Roberts*,
Århus-Odder-Samsø
NORDJYLLAND
Anne Grete Gam Dylmer,
Lars Vad*, Frederikshavn og Læsø
Norddjurs-Syddjurs
Hans-Jørgen Kristiansen*, Aalborg
Christina Qvottrup Rafn*,
Helge Haugaard*, Mariagerfjord
Randers-Favrskov
Malene Fanøe Skriver*, Brønderslev
Lisbeth Mikkelsen*, Norddjurs-Syddjurs Henning Ildal, Brønderslev
Anette Brenneche Kjeldsen,
Lotte Jæger, Brønderslev
Norddjurs-Syddjurs
Kent Kristensen, Brønderslev
Linda Klindrup, Norddjurs-Syddjurs
Ivan Bengtsen, Frederikshavn & Læsø
Annette Blichfeld, Randers-Favrskov
Pernille Friis, Frederikshavn & Læsø
Kirsten B.S. Christensen,
Gitte Tiberg Schmidt Hoffmann,
Randers-Favrskov
Frederikshavn & Læsø
Susanne Kjeldal Jensen,
Torben Pihl, Frederikshavn & Læsø
Randers-Favrskov
Svend Sørensen, Hjørring
Bente Hundebøll Eriksson,
Karen Krogshave, Jammerbugt
Silkeborg-Skanderborg
Steen Eriksen, Aalborg
Jannie Kristensen,
Poul E. Jensen, Aalborg
Silkeborg-Skanderborg
Kaj V. Møller, Silkeborg-Skanderborg
* Konstitueret som kredsformand.
Inge Salvagni, Silkeborg-Skanderborg
Konstituerede kredsformænd skal
Anniqa Helena Adamsen,
godkendes af repræsentantskabet
Århus-Odder-Samsø
Michelle Braganza, Århus-Odder-Samsø
Kristine Maike Ewert Eriksen,
Århus-Odder-Samsø
Torben Jensen, Århus-Odder-Samsø
Pia Lund Madsen, Århus-Odder-Samsø
Sarah Reenberg, Århus-Odder-Samsø
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INTERNATER
PER 31.12.2019

VILDTPLEJESTATIONER
PER 31.12.2019

SJÆLLAND OG ØERNE
Bornholms Internat
Jan K. Larsen og Kamilla Pelle

SJÆLLAND OG ØERNE
Nærum Vildtplejestation
John Hørdum

JYLLAND
Esbjerg Vildtplejestation
Emil Thygesen

SJÆLLAND OG ØERNE
Amager Satellitstation
Pindsvinplejerne

Roskilde Internat
Henrik Hertz

Klemensker Vildtplejestation
Mette Møller

Vejle Vildtplejestation
Henrik Husum

Kulhuse Satellitstation
Lise Lotte Berring

Fuglebjerg Internat
Tina og Benny Jørgensen

Veksø Vildtplejestation
Stine Mars

Tørring Vildtplejestation
Daniel Hougaard

Falsters Internat
Gitte og Jens Petersen

Melby Vildtplejestation
Maria Philipsen

Hornsyld Vildtplejestation
Karin Clausen

Hyllinge Satellitstation
(Næstved)
Dittelys Karlsen

FYN
Fyns Internat
Lene Frahm

Havreholm Vildtplejestation
Janne Montell

Toftlund Vildtplejestation
Hans Jørn Frisk

Lille Valby Vildtplejestation
Birgit Andersen

Kalenderkvarterets
Vildtplejestation
Michelle Braganza

JYLLAND
Brande Internat
Birgit og Kent Karlsen
Nordjyllands Internat
Karina Fisker
Viborg Internat
Lise Svejgaard
Ud over otte internater har
vi otte opsamlingssteder
fordelt over hele landet,
som støtter internaterne.

Jyderup Vildtplejestation
Sara Mathez
Våbensted Vildtplejestation
Maria og Leon Holm Kragh
FYN
Langeskov Vildtplejestation
Jette og Christian
Scheffmann
Otterup Vildtplejestation
Steffan Larsen

SATELLITSTATIONER
PER 31.12.2019

Skarresø Vildtplejestation
Anne Grete Gam Dylmer

Sandvig Satellitstation
Annelise Rasmussen
Møn Satellitstation
Andreas Bosen
Strøby Satellitstation
Kristine Pedersen

Ålbæk Vildtplejestation
Kurt Thomsen

JYLLAND
Tranbjerg Satellitstation
(omdøbt fra Århus
Satellitstation)
Dorthe Madsen

Bindslev Vildtplejestation
Charlotte Vissing

Malling Satellitstation
Anniqa Helena Adamsen
Sindal Satellitstation
Tine Deth Christiansen
Bælum Satellitstation
Stephanie Bagge
Svenstrup Satellitstation
Naia Dahl Christensen
Skjern Satellitstation
Malene Gottfredsen
Roslev Satellitstation
Kirsten Kjær
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