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INTRO

INTRO

DYREVELFÆRD
KENDER INGEN
GRÆNSER
2020 BLEV ÅRET, HVOR ORDET COVID-19 BLEV ALLEMANDSEJE
OG SATTE SIT PRÆG PÅ HELE DEN VERDEN, VI KENDER.
DYRENES BESKYTTELSES VERDEN ER INGEN UNDTAGELSE.

Covid-19 har haft stor indflydelse på den måde, vi i Dyrenes
Beskyttelse har tilrettelagt vores arbejde i det forgangne år.
Vi har udfordringerne til trods formået at opretholde vores
vigtige arbejde, så herfra skal der lyde en stor tak til alle frivillige og ansatte for det kæmpe engagement, der er lagt for
dagen i en svær tid.

DYR SKAL IKKE LEVE I BURE
Ud over at give ændrede arbejdsgange har covid-19 også sat
en stor tyk streg under det, vi har sagt længe. Den måde, vi
holder dyr på, er uholdbar for både dyrene, vores natur og
ikke mindst vores sundhed. Alt for mange dyr på alt for lidt
plads og alt for tæt på os mennesker er en farlig cocktail. En
virus, som sandsynligvis blev spredt gennem et dyremarked
med horrible forhold for dyrene, og som har vist sig at have
optimale forhold for at mutere i en intensiv minkproduktion, har igen sat problemet med dyr i bure i almindelighed og
mink i små bure i særdeleshed på dagsordenen.

ET MERE RESPEKTFULDT FØDEVARESYSTEM
Covid-19, klimakrise, biodiversitetskrise og et presset landbrug viser med al tydelighed, at vi står over for et
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nødvendigt paradigmeskift, hvad angår vores forhold til
dyrene og naturen med et ændret fødevaresystem, som er
mere respektfuldt og bæredygtigt. Dyrene i den danske fødevareproduktion er pressede, og derfor har vi også i 2020
kørt borgerrettede kampagner for at få de danske forbrugere til at vælge den gode dyrevelfærd i køledisken. Vi tror på,
at vi står over for en reduktion af den animalske produktion
på grund af klima- og dyrevelfærdsdagsordenerne. Men så
længe vi fortsat er forbrugere af animalske produkter, så er
det vores ansvar, at dyrene har et liv, som er så naturligt og
godt som muligt. Tak til detailhandel, producenter og samarbejdspartnere for at være med til at tage ansvar og sætte
fokus på den gode dyrevelfærd.

GRÆNSELØS DYREVELFÆRD
Dyrenes Beskyttelse har i mange år arbejdet med internationalt udsyn og er medlem af Eurogroup for Animals, der
er dyrenes europæiske stemme. I 2020 er vi blevet en del
af Asia for Animals, der arbejder for bedre dyrevelfærd i
Asien, og med egne projekter i blandt andet Myanmar og
Kenya lever vi op til vores devise, at god dyrevelfærd ingen grænser kender. Vi har således påbegyndt en rejse mod
DYRENES BESK Y T TELSE

større international indflydelse. Et arbejde, som i starten
af 2021 har nået sin foreløbige kulmination med etableringen af en ny global dyrevelfærdsorganisation, nemlig World
Federation for Animals.

NY DYREVELFÆRDSLOV
I starten af 2020 fik Danmark en ny dyrevelfærdslov. Den
afløste den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Den nye
dyrevelfærdslov har bragt lovgivningen ind i det 21. århundrede med en formålsparagraf, som slår det fast, som de fleste
af os har vidst længe: At dyr er sansende væsner med naturlige behov og adfærd, som skal tilgodeses, og at respekten for
dyr skal fremmes. Det slås også fast, at loven tillige har til
formål at varetage dyreetiske hensyn. Loven er trådt i kraft
den 1. januar 2021. Der forestår nu et stort stykke arbejde med at få omsat loven til konkrete forbedringer. Tak til
Folketinget for vedtagelse af den nye dyrevelfærdslov.

KONKRET HJÆLP TIL DYR I NØD

PER JENSEN

BRIT TA RIIS

BEST YRELSESFORMAND

DIREKTØR

10.000 flere end i 2019. Det arbejde havde vi aldrig kunnet
gøre uden vores store netværk af frivillige, som giver så
meget i arbejdet med dyrene, eller uden alle de danskere,
som har øjne og ører åbne for dyr i nød. Katte fylder meget i
den hjemlige statistik. Det ser vi tydeligt på vores otte internater, hvor 6.668 fik et nye hjem i 2020 efter at være blevet
passet, plejet og behandlet af engagerede frivillige, ansatte
og dyrlæger med hjertet på rette sted. Tak til alle vores frivillige for den fantastiske indsats, som I yder hver dag.

TAK
På alle parametre arbejder vi på at gøre en forskel for dyr i
nød. Det kan kun lade sig gøre på grund af den store opbakning og velvillighed, vi møder fra vores mange samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige, politikere og fonde.
Af hjertet tak til jer alle. Tak for at hjælpe dyrene og for
endnu et begivenhedsrigt år i dyrenes tjeneste.

I efteråret 2020 rundede Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral
en million opkald, og i 2020 slog antallet af opkald endnu en gang rekord med 134.762 opkald på et år. Det er godt
ÅRSBERETNING 2020
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DYRE VELFÆRDSLOVEN

DET ER NU, VI
SKAL STÅ FAST

DYRE VELFÆRDSLOVEN

DEN 6. FEBRUAR 2020 VEDTOG FOLKETINGET ENSTEMMIGT DEN NYE
DYREVELFÆRDSLOV: EN HISTORISK LOV MED MANGE FINE VISIONER OG
AMBITIONER. I 2019 GIK EN STOR DEL AF VORES ARBEJDE MED AT PÅVIRKE
LOVPROCESSEN, SÅ LOVEN BLEV SÅ GOD SOM MULIGT. I 2020 HAR VI KÆMPET
DEN SAMME KAMP I FORHOLD TIL UDMØNTNING AF LOVEN.

Hensigten med den nye dyrevelfærdslov har været at modernisere og ikke mindst fremtidssikre beskyttelsen af dyr i
Danmark. Det afspejles også i den nye formålsbestemmelse,
der lyder:
”§1. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd,
herunder beskytte dyr og fremme respekt for dyr som
levende, sansende væsener. Loven har endvidere til
formål at varetage dyreetiske hensyn.”

Derfor indstillede Dyrenes Beskyttelse da også, at ministeren udskød datoen for ikrafttrædelse af dyrevelfærdsloven
og tilhørende bekendtgørelser. Vi mener, at der skulle have
været en gennemsigtig proces, som i højere grad inddrog interessenter, og som sikrede gennemarbejdede og – med dyrevelfærdsloven synkroniserede – bekendtgørelser på samtlige
relevante dyrevelfærdsområder (det vil sige både nuværende
og nye) og ikke som nu kun for nogle.

Imidlertid har ministeren på opfordring besluttet sig for i
Men udmøntningen af rammelovens bemyndigelsesbestem- 2021 at indlede en proces, som ser nærmere på forslag til væmelser, som er her, hvor loven kommer ud og virker for dyre- sentlige ændringer af reglerne, hvilket vi hilser velkommen.
ne, har desværre været utilfredsstillende.
Dyrenes Beskyttelse fortsætter ufortrødent arbejdet for, at
Det kan konstateres, at den nyskabte formålsbestemmelformålsbestemmelsen kommer til at sætte en ny og moderne
se stort set ikke har resulteret i væsentlige indholdsmæssige
vision og dermed retning og ramme for fremtidige regler på
ændringer i de regler, som er trådt i kraft fra den 1. januar
området.
2021. Lovens formål kommer derved til at fremstå symbolsk.
Vi har klart tilkendegivet vores utilfredshed med den manglende involvering af relevante interessenter i bekendtgørelsesfasen. Vi havde set frem til at kunne medvirke til at sikre
gennemførelse af dyrevelfærdslovens ånd og bogstav.
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V I L D E D Y R PÅ M A R K E D E R

V I L D E D Y R PÅ M A R K E D E R

VILDE DYR PÅ
MARKEDER ER
VILDT FARLIGE

F O T O J O -A N N E M C A R T H U R / W E A N I M A L S

OPBLOMSTRINGEN AF COVID-19 HAR MED AL TYDELIGHED VIST, AT MANGE
DYR PÅ UNATURLIGT LIDT PLADS ER EN MEGET FARLIG COCKTAIL.

I Dyrenes Beskyttelse arbejder vi for, at ingen dyr skal opdrættes i bure, da det er meget dårlig dyrevelfærd. Vi arbejder også med at udbrede budskabet om, at mange dyr samlet
på alt for ringe plads udgør en kæmpe risiko for folkesundheden. Det gælder både produktionsdyr og vilde dyr.
År 2020 har med al tydelighed vist, hvad der kan ske, når
man holder både vilde dyr på markeder og produktionsdyr
indespærrede i små tætpakkede bure oven på hinanden.
Overalt i verden sælges og slagtes millioner af vilde dyr på
åbne markeder. Dyrene lever under kummerlige forhold med
store pinsler til følge. Dyrene sælges som eksotisk spise eller som alternativ medicin med tvivlsom eller ingen effekt.
Mange af de dyr, der ender deres liv på markederne, er truede dyrearter.
De åbne markeder er dyremishandling af værste skuffe, men
de er også en smeltedigel for overførsel af farlige vira og bakterier. Når forskellige dyrearter samles og slagtes på et meget
lille område, er det uundgåeligt, at dyrene blander sekreter
som blod og ekskrementer. I et sådant miljø kan vira og bakterier, der længe har været i omløb blandt visse dyrearter, let
overføres fra et dyr til et andet eller fra dyr til menneske. En
virus, som måske er harmløs for den ene art, kan være dødbringende for en anden eller for os mennesker.
Coronavirus har med al tydelighed vist, hvor galt det kan gå.
I Dyrenes Beskyttelse har vi brugt en stor del af 2020 på at
få sat en stopper for de meget farlige og dybt problematiske
dyremarkeder.
8

( i ) INTERNATIONAL INDSATS
Den danske underskriftsindsamling understøtter en tilsvarende indsats i Eurogroup
for Animals, hvor vi sammen med de andre
69 medlemsorganisationer arbejder for det
samme mål. Det gør vi blandt andet ved at
opfordre EU-Kommissionen til følgende:
• Handlen med eksotiske kæledyr skal
reguleres via en EU-positivliste over de
dyrearter, der er bedst egnede og mest
sikre at holde som kæledyr
• Der skal stilles strengere krav til handel
med truede arter og produkter fra disse
dyr både ved handel inden for EU og handel
mellem EU og tredjelande
• Biodiversitetsstrategien 2030 skal indeholde konkrete initiativer til implementering i
EU's handelspolitik for at undgå at underminere strategien
• Der skal fra EU’s side sikres ensartet og
passende støtte til redningsfaciliteter for
vilde dyr rundtomkring i Europa
Endelig har vi via vores medlemskab af Asia
for Animals arbejdet på et krav til den kinesiske regering om at lukke de stærkt problematiske dyremarkeder.

DYRENES BESK Y T TELSE

DANSKERNE
BAKKER OP:
STOP HANDEL
MED VILDE DYR
PÅ MARKEDER
Da covid-19 ramte landet i begyndelsen af
2020, stod det hurtigt klart, at sygdommen
formodentlig blev spredt gennem salg af vilde
dyr på kinesiske markeder. I Dyrenes Beskyttelse
arbejder vi for at stoppe handel med vilde dyr på
markeder, og den aktuelle situation gav anledning
til at intensivere den dagsorden.
I 2020 bad vi derfor om befolkningens opbakning
til at få sat et stop for handel med vilde dyr.
Og opbakningen har været overvældende: Ved
redaktionens slutning havde mere end 50.000
danskere skrevet under på, at de ønsker et stop
for handel med vilde dyr.

ÅRSBERETNING 2020

50.000
Mere end

danskere har skrevet under på, at de ønsker
et stop for handel med vilde dyr
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SLUT MED MINK

FARVEL TIL MINKPRODUKTION?

SLUT MED MINK

SELV OM VI HELST HAVDE SET, AT DET VAR SKET I ET ROLIGERE TEMPO OG UNDER
ANDRE FORHOLD, BLANDT ANDET I AFLIVNINGSFASEN, SÅ ER DER INGEN TVIVL OM,
AT VI I DYRENES BESKYTTELSE SER DET SOM EN STOR SEJR FOR DYREVELFÆRDEN,
AT MINKPRODUKTION FORHÅBENTLIG BLIVER ENDELIGT AFVIKLET I DANMARK.

F OTO NEPTUN DINA MYLNER

↑
Mink er rovdyr, som i produktionen holdes i små bure stik
imod deres natur. Billedet er fra Åbent Landbrug 2018.

Da år 2020 blev skudt i gang, var der nok ingen, der havde
set i kortene, at mink efter alt at dømme ville være en saga
blot ved årets slutning. Men sådan blev det; i hvert fald indtil 2022.

politisk og pressemæssig bevågenhed i både Danmark og
resten af verden, og det mærkede vi også i foreningen.

I Dyrenes Beskyttelse fulgte vi hele forløbet tæt og blev også
involveret i mange debatter og analyser, ligesom vi i flere
Allerede tidligt inde i det coronaforløb, som for alvor blev en omgange henvendte os med skrivelser og høringssvar til flere
realitet med nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020, af Folketingets udvalg. Vores budskab var i og for sig ikke
kom mink i fokus. For mink blev meget let smittet med cobreaking news:
vid-19. Det var allerede kendt fra Holland, og i juni konstaterede man for første gang smitteudbrud på en minkfarm i
Vi har længe været af den overbevisning, at en minkproDanmark.
duktion med god dyrevelfærd ikke har sin gang på jord, da
minks naturlige adfærd er så langt fra den, der er i produktiHen over sommeren og efteråret opstod smitteudbrud på
onen af pels.
flere og flere farme, og minkene smittede mennesker, som
igen smittede andre mennesker. Der opstod også mutationer ROVDYR I SMÅ BURE
i virus på minkfarmene, blandt andet den såkaldte cluster 5, I minkproduktionen holdes mink i små trådnetbure på store
som var mere modstandsdygtig over for antistoffer og måske farme med tusindvis af dyr samlet på meget lidt plads. Nogle
farme har i højsæsonen over 150.000 mink.
også ville være det over for kommende vacciner.
I oktober blev det besluttet, at alle mink skulle slås ned.
Det var af mange årsager et forløb, som var under ekstrem
10

De mange meget modtagelige dyr tæt sammen har betydet,
at minkfarmene har udviklet sig til et stort reservoir for
DYRENES BESK Y T TELSE

covid-19-virus. Men produktionsmetoden giver også store
problemer i forhold til dyrevelfærd.
Mink er rovdyr, som i naturen lever alene og opretholder
store territorier på flere kvadratkilometer, ofte i nærheden af
vand, hvor de jager og svømmer. I produktionen holdes dyrene flere sammen i små bure, og der er samtidig mange bure
og mange mink tæt på hinanden. Dyrene har ingen mulighed for at udføre deres naturlige adfærd og få opfyldt deres
behov, hvilket fører til stress og mistrivsel.

FORBUD SKAL GØRES PERMANENT
Som det ser ud nu, så er det blevet besluttet, at minkproduktion forbydes frem til 2022. Dyrenes Beskyttelse mener, at
der bør gennemføres et permanent forbud, hvilket vil bringe
Danmark på linje med de 17 europæiske lande, for eksempel
Norge, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, der enten har
forbudt eller udfaset minkproduktion eller er i gang med at
gøre det. Danmark skal selvfølgelig med på vognen.

ÅRSBERETNING 2020

( i ) OPFORDRING TIL STOP AF
PELSPRODUKTION I KINA
Ud over at arbejde på et permanent dansk
forbud arbejder Dyrenes Beskyttelse også
internationalt. Via netværket Asia for Animals
Coalition har vi opfordret den kinesiske
regering til at forbyde produktion af mink,
vaskebjørne og ræve. Kina har en af verdens
største produktioner af mink, og risikoen for,
at covid-19 rammer de kinesiske minkfarme,
er derfor til stede. Kina forbød i februar
handel med og indtagelse af vilde dyr under
visse omstændigheder. Den kinesiske regering opfordres til at udvide forbuddet, så det
i fremtiden kommer til at omfatte produktionen af mink, vaskebjørne og ræve, samt at
Kina stopper al import og eksport af pels for
at mindske risikoen for smitte. Opfordringen
til regeringen er underskrevet af 15 af Asia
for Animals' medlemsorganisationer og 173
støtteorganisationer.
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SLUT MED MINK

SLUT MED MINK

F OTO NEPTUN DINA MYLNER

Den danske minksituation har haft
stor international bevågenhed.
Dyrenes Beskyttelse oplevede
derfor en stor interesse fra
udenlandske medier, som ønskede
vores kommentarer til hele forløbet:
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ELEFANTERNES NYE HJEM

ELEFANTERNES NYE HJEM

ELEFANTERNES
NYE HJEM
I MAJ 2020 KUNNE DE TIDLIGERE CIRKUSELEFANTER ENDELIG FLYTTE IND I
DERES NYE HJEM I KNUTHENBORG SAFARIPARK PÅ LOLLAND.

Dyrenes Beskyttelse har siden 1962 arbejdet for et totalforbud mod brug af vilde dyr i cirkus. I 2018 bar arbejdet
endelig frugt, da daværende miljø- og fødevareminister,
Jakob Ellemann-Jensen, meddelte, at der var politisk flertal for et forbud mod vilde dyr i cirkus, og det fremgår nu af
dyrevelfærdsloven, der trådte i kraft 1. januar 2021. De fire
14

resterende cirkuselefanter i Danmark blev derfor pensioneret og flyttede den 15. maj endelig til deres nye permanente
hjem i Knuthenborg Safaripark.
I den tid, der gik, fra elefanterne blev taget ud af cirkusforestillingerne, til det nye anlæg stod færdigt, var det Dyrenes
DYRENES BESK Y T TELSE

Beskyttelse, som sikrede, at elefanterne blev passet og plejet,
at de havde noget at beskæftige sig med inde i boksene og
kom udenfor i frisk luft og dagslys.
Brigitte Bardot Foundation bidrog også med støtte til
pasning og pleje af elefanterne i den periode, hvor det var
Dyrenes Beskyttelse, der tog sig af dem.
I Knuthenborg flyttede elefanterne først ind i en 2.000 kvadratmeter stor stald for at vænne sig til hinanden og de nye
omgivelser samt lære deres nye dyrepassere at kende. Den
30. maj blev det 140.000 kvadratmeter store udendørsanlæg
Elefantsletten indviet under stor mediebevågenhed.
Elefanternes velfærd har været topprioritet i designet af
Elefantsletten og elefantstalden. Elefantsletten er det mest
avancerede elefantanlæg i Europa og skal også fungere som
inspiration for fremtidens elefantanlæg rundtomkring i verden. I det kæmpe anlæg, hvis størrelse svarer til 21 fodboldbaner, har elefanterne mulighed for at udleve deres naturlig
adfærd. Elefanterne kan bade i vand, sand og mudder, og
de har mulighed for at socialisere med hinanden. I stalden sover elefanterne på store bunker sand og har mulighed
ÅRSBERETNING 2020

ELEFANTANL ÆG SÆT TER STANDARDEN FOR FREMTIDEN ↑
Elefanternes fødesøgningsinstinkt bliver stimuleret, da
føden bliver spredt rundtomkring i anlægget, så de skal
søge efter den, ligesom de ville på en savanne i Afrika.

for et varmt brusebad og en fodbehandling, hvis det bliver
nødvendigt.
Projekteringen af anlægget er blevet til i et samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og Knuthenborg Safaripark.
Elefanterne er faldet rigtig godt til i Knuthenborg og nyder pensionistlivet i de store omgivelser. Sommer og efterår igennem er de blevet besøgt af mange af Dyrenes
Beskyttelses medlemmer og andre gæster, som har bakket op
og fulgt projektet med at få pensioneret cirkuselefanterne fra
start til slut.
Elefantsletten er støttet af blandt andre QATO Fonden og
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal.
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DYREREDNING OG FRIVILLIGE

REKORDMANGE
DYR FÅR HJÆLP

DYREREDNING OG FRIVILLIGE

→

FIGUR 2

Fordelingen af sager i 2020
fordelt på dyregrupper

FAMILIEDYR (33%)

FAUNAFUGLE (33%)

ANDRE FAUNADYR (31%)

DYRENES BESKYTTELSE HJÆLPER DYR I NØD, OG ANTALLET AF OPKALD TIL
DYRENES BESKYTTELSES VAGTCENTRAL PÅ 1812 SLÅR ENDNU EN GANG REKORD.

↙ FIGUR 1
Antal sager i Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral de
seneste tre år (2018-2020)

12.000

10.000

8.000

LANDSDÆKKENDE NETVÆRK HJÆLPER DYRENE
Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812 besvarer opkald
fra opmærksomme og bekymrede borgere døgnet rundt.
Mange henvendelser kan håndteres med et godt råd, men
andre kræver, at vi rykker ud. Når Dyrenes Beskyttelse har
modtaget en henvendelse, som kræver en konkret handling, rykker vores fantastiske netværk af frivillige ud. Vores
beredskab består af 300 frivillige, som løser mange typer af
opgaver, blandt andet dyreredning, dyreværn, vejledning,
støtte og hjælp til socialt udsatte og deres dyr. Derudover
har vi også dyrlæger, biologer og dyrepassere ansat til at
hjælpe de frivillige med sagerne.

EN MILLION OPKALD PÅ 1812

6.000

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812 rundede i 2020
en million opkald ni år efter åbningen. Det viser et kæmpe
behov for at have et sted at ringe hen, når dyr er i nød. Det
behov mærkede vi i den grad også i 2020, hvor telefonerne
glødede og ringede 134.762 gange med bekymrede borgere i
den anden ende af røret.

4.000

2.000
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LANDBRUGSDYR (3%)

I ALT

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

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 70.544

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 78.489

2020

4.330

3.732

4346

5796

8.560

11.050

10.038

8.702

7.357

7.481

5.580

4.311 81.281
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Det resulterede i knap 81.300 sager om dyr i nød, hvilket
er flere sager på et enkelt år end nogensinde før. Antallet af
sager er steget med 3,56 procent i 2020 sammenlignet med
2019. Fra 78.489 sager i 2019 til 81.281 sager i 2020. Af
disse opkald blev 18.164 sager sendt ud og løst af vores frivillige beredskab.
ÅRSBERETNING 2020

Stigningen i antallet af henvendelser skyldes formodentlig et
mere udbredt kendskab til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral
1812, til vores korps af frivillige og det arbejde, som de udfører lokalt. Stigningen i opkald viser også, at folk bekymrer
sig rigtig meget om dyrs velfærd, og at de er klar til at handle, når de ser noget, de undrer sig over, hvilket vi i Dyrenes
Beskyttelse er meget taknemmelige for.
Opkaldene omhandler normalt alt fra påkørsler af hjorte, efterladte katte, mistanke om hvalpefabrikker og landbrugsdyr
i nød til alt det midt imellem.
2020 har dog været et lidt anderledes år for Dyrenes
Beskyttelses Vagtcentral, da covid-19 har betydet en ændring i, hvilken type sager vi har modtaget opkald om og
især hvornår.

1.000.000
så mange opkald rundede Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral 1812 i september 2020
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FIGUR 4

Antal oprettede
sager om påkørte
hjorte i Dyrenes
Beskyttelses
Vagtcentral
(2018-2020)
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HØJSÆSONEN VARER LÆNGERE
Over 64 procent af henvendelserne i Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral omhandler faunadyr, det vil sige vilde dyr i naturen. Højsæsonen ligger normalt i sommermånederne, fordi
flere bevæger sig ud i naturen på denne tid af året og opdager
dyr i nød. I år oplevede vi allerede i marts i forbindelse med
coronanedlukningen, at der kom flere opkald om vilde dyr i
naturen end normalt. Dette er formentlig sket, i forbindelse
med at rigtig mange mennesker benyttede nedlukningen og
det dejlige vejr til at bevæge sig ud i naturen.

Men hvor højsæsonen plejer at ebbe ud i august, var det ikke
tilfældet i 2020. Vores højsæson har for andet år i træk udvidet sig helt frem til november, hvilket har gjort det nødvendigt at styrke bemandingen markant. Det har lagt ekstra
pres på både vagtcentralen og hele foreningens uundværlige
beredskab i form af internater, vildtplejestationer samt frivillige kredsformænd og dyrereddere. Alle har heldigvis været
helt fantastiske til endnu en gang at håndtere et rekordstort
antal sager.

↙ FIGUR 3
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Antal sager
videregivet til
kredsformænd
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Med foreningens beredskab sikres det blandt andet, at
det danske vilde dyreliv bevares og hjælpes bedst muligt.
Grosserer Schiellerup og hustrus Fond 1 har støttet Dyrenes
Beskyttelses arbejde for vilde dyr i Danmark.

NYT SKYTTEBEREDSKAB
Dyrenes Beskyttelse har i 2020 startet et pilotprojekt med
endnu en gruppe frivillige, nemlig skytter, som supplement til Falcks beredskab. Der er 34 frivillige skytter, som
har tilladelse til at foretage nødaflivning langs vej af påkørt
hjortevildt. Det betyder, at vi nu kan yde endnu bedre hjælp
til de dyr, der er så uheldige at blive påkørt og ligger såret på
ulykkesstedet. Hvis et påkørt hjortevildt stikker af, så har vi
et tæt samarbejde med schweisshundeførerne, som kan tilkaldes for at finde de sårede dyr.

DYREUNGER F YLDER MEGET I STATISTIKKEN
De mange opkald om faunadyr, som vi igen i år har modtaget, gemmer på en masse spørgsmål om dyreunger. Vi mennesker tror tit, at unger er blevet forladt og er i nød, hvis de
opholder sig alene. Men det er de ofte først, hvis vi begynder at blande os. Foreningen oplevede i 2019 et større fald i

1.500

opkald om misforståede dyreunger, men i 2020 endte vi igen
på niveau som tidligere år. Det tilbagevendende niveau kan
skyldes, at der har været en stor stigning i mennesker i naturen i forbindelse med covid-19. Den store stigning understreger behovet for at informere befolkningen om, hvornår
dyreunger reelt er i nød

STADIG MANGE HJORTE PÅKØRES
Også hjortepåkørsler fylder meget i telefonopkaldene til
Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral: På trods af at landet har
været delvist lukket ned i flere omgange grundet covid-19,
har vi desværre med 11.707 sager kunnet opretholde den
triste rekord fra 2019, hvor vi havde blot 19 sager flere. 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.
Aage V. Jensen Fonde har støttet system til indhentning af
sms-koordinater og udvikling af heatmap, som viser farlige
vejstrækninger. Begge er vigtige redskaber til at hjælpe
dyrene bedst muligt.

( i ) FRIVILLIGE TILKNYTTET DYRENES BESKYTTELSES DYREREDNINGSARBEJDE
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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.
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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.
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VIDT FORSKELLIGE OPGAVER
Vores frivillige beredskab løser mange slags sager – de hjælper
alt fra den mindste hamster til den største hest. Mange
sager bliver løst via dialog, hvor andre sager ender med en
politianmeldelse.

KILLING STRANDET I Å
Også dyr, der finder sig i uheldige situationer, får hjælp af
Dyrenes Beskyttelses frivillige beredskab. To veninder var ude
på en gåtur på årets sidste dag, da de fik øje på en lille kat, der
lå mellem nogle siv i nærheden af den bro, som veninderne
passerede. Nogle meter nede lå den stakkels kat, som var
drivvåd. Katten havde ikke mulighed for at klatre op ved egen
hjælp, så de to veninder ringede resolut til 1812 for hjælp.
F OTO ALBERT STEEN-HANSEN

Da vores kredsformand ankom til stedet, besluttede hun sig
hurtigt for at ringe efter en træklatrer, da hun umuligt selv
kunne nå ned til katten. Men da træklatreren havde en times
kørsel til åen, fik hun i mellemtiden en idé.
To lange reb blev bundet på et bur, som blev hejst ned til
katten. Og utroligt nok ... efter flere forsøg satte katten
forsigtigt en pote ind i buret, hvorefter den endelig tog mod til
sig og kravlede helt ind, så buret kunne blive hejst op.

STOR STIGNING I
ANTAL PINDSVIN

MOGENS BLEV SMIDT I GRØFT SOM AFFALD
Den lille malteser Mogens blev fundet alene og kold i en
grøft på Mors. Han havde blod i hovedet og var meget tynd.
Heldigvis blev der ringet til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral
1812.

I tallene fra vores vagtcentral gemmer der sig en overraskelse i
2020, nemlig en stor stigning i antallet af sager om pindsvin.
I 2020 har der været 3.045 sager med pindsvin. Stigningen kom,
straks pindsvinene dukkede frem fra hi, hvilket øjensynlig skete
usædvanlig tidligt: allerede i slutningen af marts.
Årsagen synes at være, at der simpelthen er flere pindsvin
derude end de foregående år. Det milde efterår 2019 samt
den efterfølgende milde vinter betød, at der sent på året
var masser af føde til pindsvinene og lune temperaturer
under overvintringen, hvilket formentlig resulterede i en høj
overlevelsesrate blandt pindsvin oven på vinteren. Dette
betyder både et større antal pindsvin i den danske natur, og de
lune efterår betyder generelt, at pindsvinene går senere i hi.
Dette sidste har bekymret danskerne, som dog har fået at vide
fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, at der ingen grund er til
bekymring. I 2020 var der faktisk føde til aktive pindsvin året
ud.

Dyrlægen på Mors måtte akut lægge hunden i narkose og
fjerne de værste tænder. Efter den akutte operation kunne
den lille hund flyttes til Viborg Internat, hvor behandlingen
fortsatte, og Mogens stille og roligt blev mere tryg.
Kredsformand Marianne Larsen døbte malteseren Mogens fra
Mors.

2.260

1.246

Mogens blev fremlyst ved politiet i 14 dage, men ingen ejer
meldte sig, så Mogens fik et nyt dejligt hjem, da han var parat
til at komme videre efter endt behandling.

2018
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3.045

FIGUR 5 →
Udviklingen i antallet
af pindsvinesager
fra 2018 til 2020

Den lille hund blev hentet af kredsformand Marianne Larsen
og kørt til en dyrlæge på Mors. Her viste det sig, at hundens
tænder var så rådne og betændte, at blodet stammede fra
hans mund. De rådne tænder gjorde også, at han ikke havde
kunnet spise i lang tid.

Da katten var øremærket, lykkedes det at finde frem til
dens ejer, som kunne fortælle, at katten Zorro havde været
forsvundet i et døgn, og at de boede hele tre kilometer væk
fra åen. Sagen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at
være vågen, og ikke mindst hvor vigtigt det er, at frivillige i
Dyrenes Beskyttelse dedikerer en stor del af deres liv til at
hjælpe dyr i nød.

2019

2020
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Historien om Mogens er et eksempel på en dyreværnssag,
som er så slem, at Dyrenes Beskyttelse meldte den til politiet.
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FALD I DYREVÆRNSSAGER

↙ FIGUR 6

5.000

Fordelingen af dyreværnssager i 2018-2020 fordelt
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Antallet af dyreværnssager er faldet drastisk med 16,6 procent fra 4.689 sager i 2019 til 3.909 sager i 2020. Vi tilskriver til dels faldet coronakrisen, hvor folk i langt mindre grad
besøger hinanden og dermed ikke opdager forhold rettidigt.
Hvor folk i 2020 kom mere i naturen, kom de mindre i hinandens hjem. Men det er sandsynligvis også, fordi politiets
dyrevelfærdsenheder efterhånden er veletablerede og tager
en del af de sager, som før landede hos Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral.

FÆRRE HUNDESAGER
Vi har især set en nedgang i antallet af henvendelser i sager
med hunde, som er faldet med hele 20,7 procent i 2020 sammenlignet med 2019.
Samtidig har vi konstateret et fald i indleverede hunde på
vores internater, hvor vi har modtaget en tredjedel færre
hunde i 2020 end året før. Årsagen til begge fald skal nok
ses i covid-19-lukningen. Der har været en stor efterspørgsel på hunde i Danmark under nedlukningen, og flere har
måske valgt at beholde deres hund, afsætte den til venner og
bekendte eller sælge den videre, hvis ikke de selv kunne beholde den.

EFTERFORSKER FINDER HVALPEFABRIKKER

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.
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I Dyrenes Beskyttelse har vi ansat en efterforsker, som arbejder med at identificere hvalpefabrikker og opsamlingssteder for illegalt importerede hunde, og han har et tæt arbejde
med politi og Fødevarestyrelsen.
Henvendelserne kommer primært via Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral, hvor opmærksomme borgere giver os nyttige tips. I 2020 er der efterforsket 85 sager, hvoraf 22 sager er blevet anmeldt til politiet og otte er anmeldt til
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, Fonden
til Værn for Værgeløse Dyr, Jørgen og Ellen Hilde Larsens
Vi får fortsat færre henvendelser fra hundeejere, som ønsker fond til gavn for dyr samt Kitty og Viggo Freisleben Jensens
Fond, og vi takker for de fine bidrag, som muliggør vores arhjælp til at finde et nyt hjem til deres hund. Vores håb er, at
det betyder, at flere hunde bliver i gode hjem i vante rammer. bejde for at stoppe hvalpefabrikker og ulovlig import.
Vores frygt er imidlertid, at hundene sælges videre igen,
uden hensyntagen til om ejer og hund er et godt match.

( i ) HVAD ER EN DYREVÆRNSSAG?

KAT

Når vi får hunde ind på internaterne, som har været i mange forskellige hjem på kort tid, kan de have udviklet svære
adfærdsproblemer. Derved kan det være en stor udfordring
at finde et nyt hjem, der kan af hjælpe problemerne og møde
hundens behov.

17%
Så meget er antallet af dyreværnssager
faldet fra 2019 til 2020
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( i ) SAMARBEJDE
MED DYRLÆGER
Dyrenes Beskyttelse har fire 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.

1.000

Derudover samarbejder Dyrenes
Beskyttelse med praktiserende dyrlæger
over hele landet. Her kan indleveres syge
eller tilskadekomne kæledyr eller vilde
dyr, som har behov for at blive tilset af
en dyrlæge.
Fonden Stiftung Oberst TPA Orum har
i 2019 støttet Dyrenes Beskyttelses
forbrug af dyrlæger.
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HJÆLP TIL TOOG FIRBENEDE
DYR ER KILDE TIL MEGEN GLÆDE OG KÆRLIGHED, OGSÅ HOS GRUPPER, SOM HAR DET
SVÆRT. DYRENES BESKYTTELSE ER INVOLVERET I FLERE PROJEKTER, SOM HJÆLPER SOCIALT
UDSATTE MED AT PASSE PÅ DERES DYR, SÅ DYRENE IKKE BLIVER RAMT, SELV OM LIVET EN
GANG IMELLEM BLIVER ALT FOR SVÆRT.

I Dyrenes Beskyttelse har vi altid dyrenes velfærd for øje.
Men det er helt naturligt, at vi som ansvarlig og landsdækkende organisation også bruger vores netværk af frivillige og
internater til at hjælpe de menneskelige skæbner bag dyrene. Derfor yder vi hjælp til mennesker, der ikke længere kan
tage vare på deres dyr. Det sker blandt andet gennem samtaler med de pågældende mennesker, men også via samarbejde
med sociale organisationer, bosteder og myndigheder.
Dyrenes Beskyttelse har en solid social profil, og alene i
2020 hjalp vi langt flere end 700 dyr og mennesker i disse
såkaldte socialsager alene. Løsninger i socialsager kan ofte
være meget forskelligartede, og hjælpen varierer, vurderes og
tilpasses den enkelte sag og det enkelte dyr.
Det drejer sig for eksempel om pasning af dyr, hvor ejeren
akut er blevet indlagt, og hvor der ikke er andre til at tage
sig af dyrene. Hjælp i form af vejledning og støtte af ejeren,
overdragelse og omplacering af dyr, akut dyrlægehjælp er
eksempler på andre skræddersyede løsninger. Men vi hjælper
også i samarbejde med andre organisationer.

HJÆLP TIL KVINDER OG DERES DYR
Kæledyr kan være en hindring for, om en kvinde vælger at
søge hjælp på et krisecenter, da de ikke vil efterlade dyr i et
24

voldeligt hjem. Derfor driver LOKK (Landsorganisation af
Kvindekrisecentre) sammen med Dyrenes Beskyttelse et initiativ, hvor kvinder kan få deres kæledyr passet på et internat
hos Dyrenes Beskyttelse, mens de selv opholder sig på krisecenteret og indtil der kan findes en mere varig løsning for
dyrene. Dyrenes Beskyttelse har på denne måde hjulpet 26
kvinder i 2020 med at passe deres dyr i en svær periode. Vi
er meget glade for, at danskerne har bakket op om arbejdet
og har doneret penge til, at Dyrenes Beskyttelse har kunnet
hjælpe de udsatte dyr og mennesker.

HOTELLER INDKVARTERER BIER
Biodiversiteten halter i Danmark, og insekterne har brug
for en hjælpende hånd. Det er der også en gruppe udsatte
borgere, der har. Landsforeningen af Væresteder og Dyrenes
Beskyttelse har derfor siden 2019 arbejdet på i fællesskab at
åbne en landsdækkende kæde af insekthoteller.
I løbet af 2020 har samarbejdet betydet åbning af 10 hoteller. I Dyrenes Beskyttelse bidrager vi med faglig ekspertise,
så hotellerne bliver så populære som muligt for de besøgende. Vi forventer endnu flere hoteller og en officiel indvielse af
kæden i 2021. Det er en stor fornøjelse at bidrage til projekter, som både hjælper dyrene og giver nogle socialt udsatte
mennesker øget indhold i livet som ansvarlige hotelejere.
DYRENES BESK Y T TELSE

FUSION MED
HJEMLØSEDYRLÆGERNE
2020 var også året, hvor Hjemløsedyrlægerne fusionerede
med Dyrenes Beskyttelse. På den måde hjælper vi og
Hjemløsedyrlægerne de hjemløses hunde i København og
sikrer dem dyrlægehjælp til både løbende sundhedstjek
og til akut opstået sygdom. De hjemløses hunde blev også
i år forkælet med en lækker julegave, med mad, dækken,
halsbånd, tæpper og andet, som en hund kan have brug for.
Alle produkterne var doneret af velvillige donorer.
Dyreværnslegatet 2005 har støttet arbejdet med hjemløses
hunde.

JULEGAVEUDDELING OG SUNDHEDSTJEK ↑
Ved Hjemløsedyrlægernes årlige julekonsultation for hjemløse
hundeejere og deres hunde deltog også direktør Britta Riis, som
uddelte julegaver til de firbenede og fik en snak med ejerne.
I Dyrenes Beskyttelse stod vi for at indsamle julegaverne til
hundene fra gavmilde sponsorer.

ÅRSBERETNING 2020
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NYE HJEM TIL
REKORDSTORT
ANTAL DYR

→
K ANINERNE
OVERHALER
HUNDENE
I 2020 blev der for
første gang formidlet
flere kaniner end
hunde.

DEN STØRSTE OPGAVE FOR DYRENES BESKYTTELSES INTERNATER ER AT HJÆLPE SVIGTEDE
DYR PÅ FODE IGEN OG FÅ DEM UD I NYE, GODE HJEM. 2020 HAR IGEN SLÅET ALLE REKORDER,
OG ET USET STORT ANTAL DYR OG ISÆR KATTE HAR HAFT BRUG FOR HJÆLP I 2020.
�

FIGUR 7
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I 2020 fik rekordmange dyr nye hjem
via Dyrenes Beskyttelses internater.
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Der går sjældent en dag, uden at vi får nye dyr ind på vores
internater. For et stort antal af dyrene handler det om akut
hjælp, som det faglige og erfarne personale på internaterne
kan yde. Der kommer alt for mange uønskede killinger til
verden, som ejere ikke vil tage sig af, og mange tamme og
kælne ejerkatte, der har brug for hjælp, kommer også ind på
vores internater.
Det store antal indleverede dyr på internaterne har også betydet, at et rekordstort antal dyr har fået nye hjem, og det
viser det enorme behov for vores arbejde. I alt 8.207 dyr fik
et nyt hjem i 2020 fra et af Dyrenes Beskyttelses otte internater, hvilket svarer til cirka 22 dyr om dagen.
Internaterne formidler flest katte, og for første gang har
kaniner indtaget andenpladsen. I 2020 fik 6.668 katte, 563
kaniner, 399 hunde, 113 marsvin og 464 mindre dyr som
fugle, krybdyr og mindre gnavere nye, gode hjem.
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PLEJEFAMILIER ER UUNDVÆRLIGE
Plejefamilierne spiller en meget vigtig rolle i internaternes
arbejde og gør det muligt at hjælpe endnu flere svigtede dyr.
Plejefamilier tager sig især af kattemødre med killinger og
moderløse killinger, indtil disse er 12 uger og gamle nok til
at klare sig uden deres mor og komme ud i nye hjem. Den
pasning og socialisering, som plejefamilierne yder til killingerne, er uvurderlig. 702 plejefamilier hjalp med at pleje og
socialisere i alt 3.364 dyr i 2020.

BEDRE VILKÅR FOR FUGLE PÅ INTERNAT
Nordjyllands Internat oplever en stigende tilgang af stuefugle. Det skyldes blandt andet et samarbejde om opsamling af
dyr i Dyrlægehuset i Randers, hvor et kørselsteam af frivillige af henter dyr flere gange ugentligt.
Det drejer sig enten om fugle, som ved et uheld slipper ud
af deres bur og væk fra deres ejer, men vi ved også, at der
er ubetænksomme fugleejere, som simpelthen lukker deres
stuefugle ud ad vinduet, når de er trætte af at holde dem som
kæledyr.
I 2020 er mængden af modtagne fugle steget med 100 procent, og allerede i tredje kvartal havde vi modtaget i alt 62
fugle. I en lang periode lykkedes det at holde fuglene i bure i
internatets reception. Men internatet har brug for en alternativ og bedre løsning.
Derfor er vi meget glade for, at Hans Kiers Fond i 2020 har
valgt at støtte etableringen af en fuglepavillon, bygget op
omkring en pavillon med velegnede bure og faciliteter på
Nordjyllands Dyreinternat. Byggeriet vil blive påbegyndt i
2021.
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↑

NORDJYLL ANDS INTERNAT

Ålborgvej 775
9320 Hjallerup
↑

BORNHOLMS INTERNAT

Hoglebjergvej 8
3790 Hasle

8
33
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

F YNS INTERNAT

Store Landevej 33
5592 Ejby

Dyrenes Beskyttelse har

vildtplejestationer fordelt over
hele landet (markeret med )

↑

FALSTERS INTERNAT

Nykøbingvej 74
4850 Stubbekøbing
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SOMMERVENNER HJÆLPER
EFTERLADTE KILLINGER
Sommeren er højsæson for efterladte og dumpede killinger og
svigtede dyr. 2020 var ingen undtagelse, og det blev desværre
også året, hvor vi satte en ny trist rekord. I juli 2020 kom
dobbelt så mange killinger i Dyrenes Beskyttelses varetægt
sammenlignet med året før. Heldigvis valgte 7.830 danskere
at blive Sommerven for svigtede dyr i 2020. Hver Sommerven
støtter med 3 x 100 kroner hen over sommeren. Den støtte
gør det muligt for vores internater at give dyrene den rette
pleje og omsorg, inden de er klar til at blive formidlet til et nyt
hjem.

↑ HELT NY, MODERLØS OG EF TERL ADT
De seks killinger var få timer gamle og
var knap på størrelse med en hånd.

7.830

så mange Sommervenner hjalp svigtede og efterladte dyr i 2020

FEM AF SEKS OVERLEVEDE →
Da killingerne kom til internatet, fik de den pleje,
de havde brug for. Desværre døde en enkelt af
killingerne, men de resterende fem voksede sig
store og stærke og er i dag ude i nye, gode familier

KILLINGER MED NAVLESTRENGE EFTERLADT
Sommeren er højsæson for svigtede dyr. Især killinger og
katte efterlades og svigtes hen over sommeren. I midten af
maj blev seks nyfødte killinger fundet dumpet i en papkasse.
Killinger var så små, at de stadig havde navlestrenge. Da
killingerne kom til internatet, fik de den pleje, de havde brug
for. Først og fremmest fik de flaske, da de var enormt sultne
efter at have ligget alene i en papkasse. Herefter fik de kærlig
pleje fra Gilbert, som er internatskat på Nordjyllands Internat.
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Gilbert vaskede alle killingerne, én efter én. Efter et ophold
hos en plejefamilie er alle killingerne kommet ud i gode kærlige
hjem
Disse killinger er bare seks killinger af flere tusind, som hvert
år overlades til deres egen skæbne. Tak til alle de mennesker,
som er opmærksomme og kontakter Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral 1812, når de finder dyr i nød.
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JOHANNE SAMLER
40.000 KRONER
IND TIL BÅLHYTTE

3.775
så mange danskere
meldte sig som
adventsstøtter

↑ 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.
← ↑ MODELLER VED HÅNDEN

JUHU FOR JOHANNE →

Det er ofte lidt af et drømmejob at skulle finde modeller
til vores kampagner. Julekillingen og -hvalpen fandt vi på
henholdsvis Nordjyllands og Roskilde Internat.

VIS DIT HJERTE
FOR DYRENE
Julen er hjerternes fest, og hvert år fejrer Dyrenes
Beskyttelse kærligheden til dyrene med en juleindsamling,
hvor vi samler ind til at give svigtede dyr en ny start på livet
på vores internater. Intet mindre end 3.775 tilmeldte sig
som adventsstøtte i 2020 og donerede fire adventsgaver
à 60 kroner i december til svigtede dyr. Endnu flere viste
deres hjerte for dyrene med en donation på 50 kroner. De
indsamlede penge går til kærlig pleje, træning, aktivering og
dyrlægetjek ude på internaterne, mens de svigtede dyr venter
på et nyt hjem.
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Vi kan næsten ikke få armene ned over børn
og unge som Johanne. Tænk at donere både
sin tid og sine penge til dyrene.

Johanne Skrivers hjerte banker for dyrene. Hun har, siden
hun var ni år gammel, været frivillig på Nordjyllands Internat,
hvor hun kommer flere gange om ugen for at hjælpe til
på internatet. Her gør hun rent, går tur med hundene og
alle andre opgaver, som kan opstå på et internat i en travl
hverdag.

Det tog kun nogle uger, før pengene næsten var samlet
ind. Lokalområdet har været meget støttende, og mange
mennesker har doneret til projektet. Både Johanne og
Nordjyllands Internat blev dog meget overrasket, da der
pludselig meldte sig en donor, som gerne ville betale det
resterende beløb til bålhytten: 15.000 kroner.

Johanne Skrivers store indsats for dyrene slutter
imidlertid ikke her. I slutningen af september startede
hun en indsamling, så der kunne blive bygget en bålhytte
på Nordjyllands Internats grund. Her er det tanken, at alle
internatets frivillige kan mødes og spise madpakker, drikke
varm kakao eller hygge sig med internatets hunde.

Vi er meget taknemmelige for mennesker som Johanne, som
er så dedikerede til at hjælpe dyr i nød.

For at kunne realisere drømmen om et samlingssted var det
nødvendigt at samle 40.000 kroner ind. Johanne Skriver
donerede 5.000 kroner af sine konfirmationspenge for at
kickstarte indsamlingen.
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Hvornår projektet kan starte, er p.t. uvist på grund af
coronasituationen. Planen er, at byggearbejdet skal begynde,
så snart det er muligt, så Nordjyllands Internat kan få sin
samlingsplads. Den kommer til at danne ramme om mange
fremtidige stunder og hyggeligt samvær.
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LOVÆNDRING
LØSER INTET

I 2020 har Dyrenes Beskyttelse igen oplevet et stort antal
nødstedte katte og killinger, som ingen andre ville tage sig
af. Der har været en mindre stigning på 1 procent i forhold
til 2019, som også var et rekordår, men sammenligner vi med
2018, har der været en stigning på mere end 51 procent. I
Danmark bør vi have lovpligtig mærkning og registrering af
katte, ligesom der har været for hunde siden 1991. Mange
ejerkatte kommer nødstedte på internat, hvor ejerne efterlyses, men det lykkes sjældent at finde dem. Det går ud over
kattens velfærd, når en ejer ikke kan findes hurtigt, og der
skal træffes en beslutning om kattens sygdomsbehandling og
videre forløb.

KÆLEDYR EF TERLADES TIL EN UVIS SKÆBNE

Regeringen kom i 2020 med et forslag til en ændring af
fremlysningspligten for katte. Hvor der tidligere var pligt til
at efterlyse en ejer i mindst tre dage, er dette i regeringens
forslag fjernet. Ændringer forventes at træde i kraft den 1.
juli 2021. Det vil betyde, at alle, der finder en umærket kat,
kan tage den til sig som sin egen. Derved skal internaterne heller ikke længere fremlyse indleverede nødstedte katte,
som er umærkede.

I 2020 havde vi 557 sager med i alt 999 individer, hvor dyrene blev fundet efterladt i kasser, tasker eller bure. De fleste
af de dumpede dyr var katte. Det er det største antal sager af
den slags, vi har registreret.

Vi ønsker ikke at tage folks katte og vil fortsat gøre alt, hvad
vi kan for at finde ejeren til en tam og umærket kat. Dyrenes
Beskyttelse forventer ikke, at regeringens initiativ får nogen
effekt på kattens velfærd, eller at der kommer flere mærkede
og registrerede ejerkatte i Danmark i forlængelse af initiativet. Og det er ærgerligt, for der er brug for det. Dyrenes
Beskyttelse konstaterer nemlig til stadighed, at rigtig mange
dyr svigtes af deres ejere, som dumper dem, og vi mener, at
en obligatorisk mærkning og registrering vil kunne få en
positiv effekt på denne tendens.

SITUATIONEN MED EJERLØSE KATTE HAR ALDRIG VÆRET VÆRRE. DESVÆRRE LEVEREDE DEN
LÆNGE VENTEDE 'KATTELOV' IKKE DE REDSKABER, SOM VI VURDERER, DER SKAL TIL FOR AT
FÅ ANTALLET AF EJERLØSEKATTE NED OG KATTENS AGTELSE OP.
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I det store antal dyr på vores internater ligger en gruppe dyr,
som har startet livet på en ekstra brutal måde – nemlig de
dumpede dyr.
Der ligger altid en menneskelig handling bag dumpede
dyr. Når vi taler om dumpede dyr, drejer det sig om dyr,
der efterlades i papkasser og transportkasser totalt overladt
til egen usikre skæbne, og vi har sågar set flere eksempler
på killinger, der er blevet kastet ud af kørende biler i 2020.
En fuldstændig uacceptabel handling og et klart brud på
dyreværnsloven.

521

517

2017

2018

540

557

229

FIGUR 8 →
Antallet af sager med
dyr fundet i papkasse,
container eller andet

2016
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2019

2020
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HUNDE POPULÆRE SOM ALDRIG FØR

AVL KAN ÆNDRE SUNDHED OG VELFÆRD HOS HUNDENE

Mange danskere har anskaffet sig en ny bedste ven i 2020,
hvor efterspørgslen på menneskets bedste ven, hunden, steg
markant. Vi har været mere hjemme, og man har i den forbindelse øjnet muligheden for at byde et nyt firbenet medlem velkommen i familien. Mange avlere melder om massiv
efterspørgsel og lange ventelister. At få en hund er en stor
opgave, og man påtager sig et kæmpe ansvar mange år frem
i tiden. I Dyrenes Beskyttelse er en af vores fornemmeste
opgaver at vejlede og guide nuværende og nye hundeejere i,
hvordan de bedst passer og plejer deres dyr.

Sammen med Den Danske Dyrlægeforening, Dansk Kennel
Klub, Københavns Universitet og andre interessenter satte
vi i 2020 fokus på problemerne med den slags avl af hunde,
som kan give velfærdsproblemer. Især de fladsnudede
hunderacers sundhed og velfærd har fået opmærksomhed
i 2020. I en kampagne på de sociale medier gjorde vi
opmærksom på de velfærdsproblemer, racerne kan have, og
at det ikke er nuttet, når en hund blandt andet ikke kan få
luft og ikke kan løbe rundt og lege.

VIDEN OM VOVSER
Efter covid-19-lockdown har interessen for at få hund i
Danmark og resten af Europa været stor. Mange har fået
mulighed for at holde hund, efter at de blev hjemsendt fra
deres arbejdsplads. På www.dyrenesbeskyttelse.dk/vov har
vi lagt en lang række artikler, som fortæller om alt fra valg
af hund til tandpleje og den gode gåtur. Indholdet har vi
delt på de sociale medier og til vores hundeinteresserede
nyhedsbrevsmodtagere. Siden bliver løbende opdateret og vil
også fremover guide til det gode liv med hund.

Respekt og omsorg for dyr og natur
starter med små hænder og store
hjerter. Derfor er det en del af Dyrenes
Beskyttelses forebyggende arbejde at
give børn og unge mulighed for at opleve
dyr og natur, så vi styrker børn og unges
indsigt, empati for og indlevelse i dyrene
og deres levevilkår.

MANGE NYE
KÆLEDYR

Derfor kører vi Dyrenes Naturskole,
hvor børnehaver, skoler og familier kan
komme på besøg.

UNDER CORONAKRISEN HAR EFTERSPØRGSLEN PÅ HUNDE VÆRET ENORM. DET HAR GIVET
ET ØGET BEHOV FOR INFORMATION OM ANSVARLIGT EJERSKAB I FORHOLD TIL BÅDE VALG AF
RACE OG PASNING AF HUNDEN. EN AF DYRENES BESKYTTELSES FORNEMMESTE OPGAVER ER
AT KLÆDE BØRN OG VOKSNE PÅ TIL AT TAGE SIG GODT AF DYR I DERES VARETÆGT.
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Det langsigtede mål her er, at børn
og unge vokser op til at blive voksne,
der tager ansvar for dyr og natur.
I marts 2020 måtte vi desværre
sætte projektet på pause på grund af
coronarestriktioner, men vi glæder os til
dagen, hvor vi kan møde børn og unge
igen.
Dyrenes Naturskole er blevet til med
støtte af: Friluftsrådet, Karen KriegerFonden, Foreningen KUSTOS af 1881 og
QATO Fonden
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←

UD I DEN STORE VERDEN

Shelas otte hvalpe tilbragte de første uger på Nordjyllands
Internat. Her blev de socialiseret og fik miljøtræning som
eksempelvis her, hvor de er på stranden for første gang.

←

SHEL A OG HVALPENE

En af de hunde, der har været forbi et af Dyrenes Beskyttelses
otte internater, er Shela. Da hun kom til Nordjyllands Internat
viste det sig, at den runde mave skyldtes andet og mere end
for meget foder. Da man ikke kunne nå at finde den helt rigtige
plejefamilie til hende, valgte man at beholde hende og de otte
hvalpe i isolationsstalden på internatet, så de kunne få den
fornødne fred og ro.
38

DYRENES BESK Y T TELSE

ÅRSBERETNING 2020

39

F Ø D E VA R E - O G M I L J Ø P O L I T I S K A R B E J D E

F Ø D E VA R E - O G M I L J Ø P O L I T I S K A R B E J D E

FRA FUGL
TIL FISK
I DYRENES BESKYTTELSE FYLDER DET POLITISKE ARBEJDE MEGET. DET HAR DET
OGSÅ GJORT I 2020, HVOR VI HAR ARBEJDET MED ALT FRA HØNS OG FISK OVER
DYRETRANSPORTER TIL HUMAN AFLIVNING AF DYR.

Den danske fødevareproduktion berører årligt mere end 200
millioner landbrugsdyr og 366.000 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.

skridt, for produktionen af turbokyllinger er forbundet med
mange velfærdsproblemer.

Kyllingerne vokser fra 50 gram til over to kilo på bare 35
dage. Turbovæksten har store negative konsekvenser for kyllingerne, der hurtigt får problemer med at bære deres egen
vægt. De tilbringer derfor hovedparten af deres korte liv
siddende på gulvet. Produktionen er milevidt fra et naturligt
Der skal ske markante ændringer i både vores produktion og kyllingeliv med langsommere vækst, bevægelse og naturlig
forbrug, hvis vi i Danmark skal bidrage til opfyldelse af FN’s adfærd.
verdensmål om en bæredygtig udvikling. Det er ikke muligt at fortsætte ad samme spor som i dag. Denne erkendelse I Dyrenes Beskyttelse mener vi, at slagtekyllinger skal være
af langsommere voksende racer. Men de skal også have god
er grundlaget for alt det politiske arbejde, som vi udfører i
plads, en naturlig døgnrytme og allerhelst adgang til det fri.
Dyrenes Beskyttelse. 2020 var ingen undtagelse.
Derfor er et farvel til turbokyllingen et vigtigt, omend kun
et første skridt på vejen. Dyrenes Beskyttelse arbejder staET FORBUD MOD BURHØNS PÅ VEJ FORHÅBENTLIG
digvæk på at gøre alle industrikyllinger til frikyllinger.
Der er håb forude for de sidste burhøns i Danmark, idet et
flertal i Folketinget med regeringen i spidsen har besluttet,
at de sidste burægsystemer skal udfases med et reelt forbud
for øje. Det vil blive en kæmpe sejr for dyrevelfærden og for
( i ) DYRENES BESKYTTELSE ØNSKER:
alle dem, som har bakket op om Dyrenes Beskyttelses 'æg• God dyrevelfærd er en naturlig del i en bæredygtig
tivistkampagne', som i mange år har arbejdet for et stop for
fødevareproduktion
buræg i Danmark.
• God dyrevelfærd tager udgangspunkt i dyrenes
natur og artspecifikke behov
Gennembruddet kom ultimo november i forbindelse
• En fødevareproduktion med god dyrevelfærd med
med Folketingets behandling af et beslutningsforslag fra
udgangspunkt i dyrenes natur og behov, og som
Enhedslisten om at indføre forbud mod burhøns i Danmark.
samtidig tager hensyn til biodiversiteten, natur,
Varigheden af udfasningsperioden er ikke på plads, men
klima, økonomiske og sociale forhold
Dyrenes Beskyttelse arbejder på, at den bliver så kort som
•
Et større forbrug af plantebaserede fødevarer og
mulig. Vi vil følge forhandlingerne om udfasningen tæt i
et markant mindre forbrug af kød
året, der kommer.
• Animalske fødevarer produceret med god
dyrevelfærd
TURBOKYLLINGEN PÅ RETUR
I 2020 proklamerede flere store virksomheder, at de vil
• Madspild skal reduceres
droppe produktion og anvendelse af Ross 308, den såkaldte
turbokylling – og nogle har allerede gjort det. Det er et stort
40
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↑ →
Man kunne møde kampagnen
'Stop salg af turbokyllinger'
på mange forskellige kanaler.

STOP SALG AF TURBOKYLLINGER
I efteråret kørte Dyrenes Beskyttelse kampagnen 'Stop salg
af turbokyllinger'. Det gjorde vi for at få flere butikker og
virksomheder til at droppe turbokyllingen. Vi ville motivere
dem til at ride med på den bølge, som startede tilbage i
foråret, hvor flere store virksomheder tilkendegav, at de vil
bruge langsommere voksende racer. Vi engagerede borgere
til at skrive under på, at flere virksomheder burde droppe
turbokyllingen. Vi brugte desuden kampagnen til at informere
danskerne om kyllingernes forhold, og hvorfor man skal være
villig til at betale mere for god dyrevelfærd.

ÅRSBERETNING 2020
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"FISK SKAL
BEHANDLES, SÅ DE
IKKE UDSÆTTES FOR
SMERTE OG LIDELSE"
↑
Sådan er danskerne vant til at se fisk. Som en
samlet død masse – så langtfra de levende og
sansende væsener, de rent faktisk er.
↑

FISK OG FØLELSER
Fisk er ligesom andre dyr levende og sansende væsener.
Forskningen inden for fisks sansesystem udvikler sig i disse
år og peger i klar retning af, at fisk kan føle smerte, ligesom
de kan sanse omgivelserne. Den viden er det fundament,
som alt vores arbejde med fisk i 2020 har stået på.

LOBBYISME FIK ÆNDRET KRAVENE TIL MÆRKEORDNING
Fra 2. november 2020 har man kunnet købe fisk mærket
med statens mærke NaturSkånsom. Forud for mærkets tilblivelse er der gået et år med forhandlinger og to høringer.
Dyrenes Beskyttelse har afgivet høringssvar sammen med
Forbrugerrådet Tænk. Det første udkast, der lå til høring om
ordningen, var særdeles utilfredsstillende både for fiskenes
dyrevelfærd og for havmiljøet. Mærket skulle gives til små
fiskebåde (under 17 meter), der fisker med redskaber, der er
skånsomme for havbunden, men man måtte for eksempel
gerne sælge sjældne fisk under mærket og fisk fra overfiskede bestande. Takket være intensivt lobbyarbejde fik vi det
ændret.
Hvis man vil bruge mærket, må man således ikke sælge
sjældne fisk, fisk fra overfiskede bestande eller fisk fanget
med redskaber, der har stor skadelig effekt på havbunde.
Med de nye krav har små fiskefartøjer fået et mærke, som er
blandt de stærkeste på markedet.
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Dyrenes Beskyttelse havde dog ønsket, at mærket også stillede krav til fiskevelfærd. Der står intet i mærkets kriterier
om for eksempel skånsom aflivning eller om bifangster af
havpattedyr og fugle. Derfor vil vi som deltagere i en følgegruppe under ministeriet meget aktivt gå ind og rådgive staten om den fremtidige udvikling af mærket. Fokus vil være
på mere reel dyrevelfærd i mærket.

Anbefalingerne til at sikre et godt havmiljø i Danmark var meget
klare. De 14 personer i panelet refererede blandt andet til den nye
dyrevelfærdslov, hvori det i deres optik bør slås helt fast, at fisk
ikke må lide, når de fanges.

SKÅNSOM AFLIVNING I INDUSTRIFISKERIET
Hvordan velfærden for de utrolig mange fisk i det såkaldte
pelagiske fiskeri (fiskeri af små fiskearter, for eksempel sild,
brisling og makrel), hvor der alene af danske fiskere fanges
ca. 30 milliarder fisk om året, er meget lidt beskrevet. Et
enormt tal og antalsmæssigt er det også en meget stor del
af EU's samlede fangst på ca. 50 milliarder fisk. Det vil vi i
Dyrenes Beskyttelse være med til at gøre noget ved.
Dyrenes Beskyttelse er derfor gået sammen med Danmarks
Pelagiske Producentorganisation (der repræsenterer de fiskere, der udfører pelagisk fiskeri) og forskere fra DTU-Aqua,
Teknologisk Institut og Sveriges Landbrugs Universitet
(SLU) om at søge midler til et stort projekt, som skal finde
løsninger på skånsom aflivning i industrifiskeriet. Hvis ansøgningen bliver godkendt, forventer vi, at første del af projektet starter allerede i foråret 2021. Det samlede projekt har
til formål at udvikle metoder til skånsom aflivning, og det
forventes at tage omkring fire år.
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FISKEN PÅ DISKEN
Forskere er efterhånden enige om, at fisk føler smerte.
Dyrenes Beskyttelse var inviteret med til konsensuskonferencen 'Vores Hav' i oktober for at fortælle om den
seneste forskning på det område.
I vores oplæg understregede vi, at fisk også er omfattet
af dyrevelfærdsloven, og at de derfor skal håndteres og
aflives, så de udsættes for mindst mulig smerte, stress og
gene. Hvilket desværre i meget ringe grad bliver efterlevet i
fiskeriet.

ÅRSBERETNING 2020

Teknologisk Institut havde inviteret til konferencen,
hvor et repræsentativt panel af 14 personer blev 'klædt
på' af eksperter og interessenter med viden om havet.
I slutningen af konferencen kom de 14 personer med en
konsensusanbefaling til politikerne om, hvad der skal gøres for
at sikre et godt havmiljø i Danmark.
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DYR SKAL
BEDØVES FØR
AFLIVNING
FOR DYRENES BESKYTTELSE BETYDER DET MEGET, HVORDAN DYRENE OPLEVER DET AT
KOMME HERFRA. DYRENE SKAL, FØR DE AFLIVES, BEDØVES, SÅLEDES AT DE IKKE ER
VED BEVIDSTHED UNDER SELVE AFLIVNINGEN. AFLIVNINGEN SKAL, EFTER AT DYRET ER
BEDØVET, FOREGÅ SÅ HURTIGT OG SMERTEFRIT SOM MULIGT.

Fordi dyrenes velfærd i aflivningsøjeblikket ligger os på sinde, følger vi den igangværende forskning for optimerede og
mere humane metoder. Vi arbejder med at udbrede viden om
de metoder, som vi især kan fremhæve som bedste praksis.

EU-domstolen heldigvis den afgørelse, at Belgiens krav om
bedøvelse af dyr før aflivning ikke er i strid med friheden til
at praktisere religiøse ritualer som kosher og halal. Det var
en meget vigtig dom for millioner af dyr.

Især to områder inden for aflivning har fyldt meget i 2020,
nemlig aflivning af mink og en domsafsigelse om bedøvelse
før aflivning i Belgien, som vil få konsekvenser for alle lande
i EU.

Danmarks ufravigelige krav, at alle dyr skal bedøves inden
slagtning, gælder altså fortsat. Det var en kæmpe og vigtig
sejr for dyrevelfærden.

KÆMPE SEJR FOR DYREVELFÆRDEN I HISTORISK DOM

KAOTISK AFLIVNING AF MINK

Det er nok ikke gået mange danskeres næse forbi, at landets
minkbestand i nogle meget intense efterårsuger blev aflivet.
I Dyrenes Beskyttelse var vi meget bekymrede for den valgte
metode og ikke mindst den hastighed, hvormed aflivningerne blev foretaget. Mink aflives oftest med kulilte, som
først bedøver minkene og derefter afliver dem. Men det er en
I Danmark har forbud mod slagtning uden forudgående be- proces, der tager tid, og med de hastigheder, som de danske
døvelse været gældende siden 2014. Forbuddet er ufravigeligt mink blev aflivet med, kom det frem, at det i flere tilfælde
og gælder, uanset om slagtningen er del af et religiøst ritual ikke var muligt at give metoden den tid, den skulle have for
eller ej.
at virke ordentligt. Flere videoer på de sociale medier viste
frygtelige optagelser af ikke helt døde mink. Vi kontaktede
Den danske lovgivning kom voldsomt under pres på grund
derfor Fødevarestyrelsen og politiet for at sikre, at regleraf en belgisk sag, som blev indbragt for Den Europæiske
ne for, hvordan aflivninger skal foretages, skulle overholdes
Unions Domstol af den belgiske forfatningsdomstol. Den
trods den ekstraordinære og kaotiske situation.
ønskede at få belyst, om de nationale særregler er i strid
med relevant EU-lovgivning, herunder retten til at udøve
Trods vigtigheden af hurtig handling må denne hast aldrig
religiøse ritualer. Ved årets slutning den 17. december traf
gå ud over det enkelte dyrs velfærd på aflivningstidspunktet.
EU-lovgivning kræver, at alle landbrugsdyr bedøves før
slagtning af hensyn til dyrevelfærden, men tillader, at medlemslande selv kan regulere, om dette også skal gælde ved
religiøse ritualer.
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MINDRE KØD,
MERE DYREVELFÆRD

EN AF TIDENS STORE UDFORDRINGER ER KLIMAET, OG I DANMARK STÅR LANDBRUGET FOR
GODT 31 PROCENT AF DEN SAMLEDE KLIMABELASTNING. DET SKAL DER GØRES NOGET VED,
OG DYREVELFÆRD SKAL TÆNKES MED I BESLUTNINGER PÅ KLIMAOMRÅDET.

For at fremme dyrevelfærd i udviklingen af fremtidens bæredygtige klimavenlige landbrug meldte Dyrenes Beskyttelse
sig i 2020 ind i klimatænketanken Concito, hvor der blandt
andet holdes debatarrangementer og udarbejdes analyser og
rapporter om klima, landbrug og fødevarer.
I Dyrenes Beskyttelse mener vi, at det er nødvendigt, at
forbrug og produktion af fødevarer omlægges, så det i langt
højere grad bliver baseret på planter og i langt mindre grad
på kød og andre animalske produkter. Der skal naturligvis
stadig være et landbrug, men fokus skal være på dyrkning
af mad til mennesker i stedet for foder til dyr. Det vil automatisk betyde en stor reduktion i antallet af dyr. En reduktion vil være en klar gevinst for både klima, miljø, biodiversitet og ikke mindst de dyr, som er tilbage. De vil kunne få
plads til et langt bedre liv, end de har i dag.

VERDENSMÅLENE EVALUERET
I september foregik der en række offentlige arrangementer
og markeringer af femårsjubilæet for FN’s 17 verdensmål,
der er vedtaget af alle lande som en fælles plan for hele verdens udvikling frem mod 2030.
I den forbindelse bragte Altinget et indlæg fra Britta Riis,
der påpegede, at dyrevelfærd mangler i verdensmålene, da
dyrenes forhold er afgørende for en bæredygtig udvikling
46

31%
så stor en procentdel af den samlede
klimabelastning står landbruget for i Danmark

på områder som sult, sundhed, ansvarligt forbrug og produktion, klima mv. I samme ’verdensmålsuge’ præsenterede
Danmarks Statistik en omfattende rapport for regeringen
med 197 foreslåede danske målepunkter for arbejdet med
verdensmålene i Danmark. Et af disse målepunkter omhandler dyrevelfærd i landbruget med forslaget om at bruge
antallet af producenter under det statslige dyrevelfærdsmærke som pejlemærke. Dyrenes Beskyttelse indsendte et alternativt forslag til dette målepunkt, som peger på vigtigheden
af en langt bredere måling, blandt andet ved at måle på
andelen af dyr, der lever under forhold, der kan betegnes
som god dyrevelfærd. Vi afventer behandlingen af forslaget.
DYRENES BESK Y T TELSE

FRA FODER
TIL FØDE
I november 2020 udgav Dyrenes Beskyttelse sammen med
fem andre organisationer (Rådet for Grøn Omstilling,
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vegetarisk Forening,
Greenpeace og Plantebranchen) rapporten 'Fra foder til føde'.
'Fra foder til føde' rummer anbefalinger til, hvordan det danske
klimamål om 70 procent reduktion i drivhusgasudledningen i
2030 i forhold til 1990 kan nås.
Det anbefales blandt andet, at der skal dyrkes mere
menneskeføde og mindre foder samt prioriteres mere skov
og natur. Rapporten indeholder også konkrete ideer til,
hvordan man kan fremme produktion, afsætning og forbrug
af plantebaserede fødevarer. Desuden peger rapporten på,
hvordan de mange anbefalinger kan finansieres. For dyrene
peges der på behovet for bedre dyrevelfærd, og der foreslås
gradvis omlægning til økologi i stadig udvikling og på vej mod
endnu større grad af bæredygtighed. Rapporten er især stilet
til embedsmænd og politikere, der i 2021 skal forhandle en
klimahandlingsplan for det danske landbrug.
ÅRSBERETNING 2020
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GIV PLADS
TIL NATUREN
I DYRENES BESKYTTELSE BESKÆFTIGER VI OS BÅDE MED VELFÆRDEN FOR DET ENKELTE
DYR OG MED BESKYTTELSE AF DYREARTER I NATUREN. DET ENKELTE DYR I NATUREN KAN
IKKE EKSISTERE UDEN RESTEN AF DET ØKOSYSTEM, DET ER EN DEL AF. VI ARBEJDER
DERFOR FOR AT SIKRE OG ØGE DEN EKSISTERENDE BIODIVERSITET I DANMARK.

Den 4. november 2019 af holdt statsminister Mette
Frederiksen og miljøminister Lea Wermelin opstartsmøde
for regeringens lovede biodiversitetspakke. Siden da har arbejdet med biodiversitetspakken gennem 2020 været førsteprioritet i Dyrenes Beskyttelses arbejde med biodiversitet.
Til en start leverede Dyrenes Beskyttelse 11 ideer til bedre biodiversitet til Miljø- og Fødevareministeriets biodiversitetsportal – en slags brainstorm. Derefter har Dyrenes
Beskyttelse udformet et udførligt udspil til, hvordan biodiversiteten kan forbedres "i byer, på landet, i skoven og i havet". Fælles for mulighederne for at forbedre biodiversiteten
alle fire steder er, at der skal afsættes arealer til vild
natur – store områder, hvor naturen har førsteprioritet.
Den 4. december offentliggjorde miljøminister Lea
Wermelin biodiversitetspakken med et samlet budget på 888
millioner kroner over de næste fire år. Dyrenes Beskyttelse
er meget glad for at se, at flere af de vigtige tiltag, som vi har
anbefalet Miljø- og Fødevareministeriet, imødekommes.

HUSK HAVET
Men der er stadig vigtige emner, som biodiversitetspakken
ikke berører, og som vi vil arbejde videre med. Dette gælder
for eksempel mere natur og biodiversitet på de områder, der
dyrkes, omlægning af dyrkede områder til natur og etablering af beskyttede områder i havet. Der bliver rig lejlighed
til at adressere de emner i 2021, da regeringen har afsat 660
millioner kroner om året de næste fire år til at udtage lavbundsjorde fra dyrkning og har meldt ud, at de vil vurdere
yderligere tiltag i forbindelse med et kommende klimaudspil
på landbrugsområdet. Inden for havmiljø forventes regeringen at komme med en plan for arealanvendelsen af havet
– havplanen – og et indsatsprogram, der skal skabe god miljøtilstand i havet – havstrategiindsatsprogrammet.
Dyrenes Beskyttelse mener også, at der bør vedtages en biodiversitetslov, der ligesom den klimalov, der faldt på plads
i december 2019, forpligter nuværende og fremtidige regeringer til at arbejde for en forøgelse af biodiversiteten i
Danmark.

( i ) BIODIVERSITETSPAKKEN:

Nogle af de vigtige elementer i biodiversitetspakken er
• Etableringen af et biodiversitetsråd
• Udlæg af 75.000 hektar urørt skov
• Etablering af i alt 15 naturnationalparker
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NATURNATIONALPARKER
VOKSER FREM
I 2020 blev arbejdet med at oprette to naturnationalparker
sat i gang. Dyrenes Beskyttelse deltager i dette arbejde som
medlem af arbejdsgruppen for interessenter. I december
måned blev det fra politisk hold besluttet, at der skal
etableres yderligere 13 naturnationalparker, hvilket er rigtig
godt nyt. Dyrenes Beskyttelse deltager i arbejdet med øje for
både at tilgodese biodiversiteten og de dyr, der skal sørge for
et godt grundlag for denne biodiversitet.
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NYT KONTROLKONCEPT FOR
TRANSPORTER

NYT KONTROLKONCEPT VEDTAGET

Tilbage i 2018 satte Dyrenes Beskyttelse 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, og der blev derfor iværksat en rigsrevisionsundersøgelse i 2019 af Fødevarestyrelsens håndtering
af kontrolopgaven. Det var i høj grad Dyrenes Beskyttelses
afsløringer af lemfældig kontrol og sanktionering på dyretransportområdet, som lå til grund for iværksættelsen af undersøgelsen. Resultatet forelå den 24. januar 2020.

Som resultat af afsløringen af den meget mangelfulde
kontrol med området kom Fødevarestyrelsens nye
kontrolkoncept for dyretransporter den 26. juni. Det blev
vedtaget af et bredt politisk flertal. I det nye kontrolkoncept,
var der tale om en væsentlig skærpelse, blandt andet med
langt flere fysiske kontroller og øget logbogskontrol. Således
skal der fremover udføres stikprøvekontrol af dyrenes
forhold på 10 procent af alle udkørende lastbiler, ligesom
der bliver afsat længere tid til dyrlægetilsyn af dyrene inden
transport. Dernæst bliver der indført gebyrbelagt opfølgende
kontrol, også af udenlandske transportfirmaer, såfremt det
konstateres, at reglerne ikke overholdes. Ændringerne trådte
i kraft den 1. oktober 2020.

SKARP KRITIK FRA RIGSREVISIONEN

TRANSPORTER AF DYR SKAL VÆRE SÅ KORTE OG FOREGÅ SÅ SKÅNSOMT SOM MULIGT.
DET KRÆVER ORDENTLIG LOVGIVNING, SOM BLIVER OVERHOLDT OG HÅNDHÆVET.
DET HAR VÆRET ET PROBLEM, OG DET SKAL NYT KONTROLKONCEPT RETTE OP PÅ.
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Det var en skarp kritik, Miljø- og Fødevareministeriet modtog, efter at rigsrevisorerne havde undersøgt ministeriets
kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser i årene 2008-2018. Rigsrevisorerne kritiserede, at ministeriet ikke havde sikret, at der blev gennemført en effektiv
kontrol af lange grisetransporter. Konsekvensen havde ifølge
rapporten været en unødig stor risiko for, at grisene kom til
skade eller blev påført lidelse.

HØJDEKRAV ENDNU IKKE GENNEMFØRT

Den politiske beslutning om indførelse af højdekrav ved
transporter af grise under 40 kilo er endnu ikke blevet
implementeret i lovgivningen grundet protester fra brancheforeninger. Blandt andre Dansk Svineproduktion og
udenlandske transportfirmaer har i deres høringssvar gjort
opmærksom på omkostningerne for erhvervet, hvilket bevirkede, at Fødevareministeriet valgte at udskyde indførelsen
af højdekrav i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under
I Dyrenes Beskyttelse er vi rystede over, at den offentlitransport, som vi ellers regnede med ville ske i løbet af 2020.
ge myndighed, der har ansvar for at sikre dyrevelfærden, i
Vi har spurgt Fødevarestyrelsen, hvornår de forventer at højmindst 10 år har svigtet deres forpligtelser og på denne måde dekravene sættes i værk. Vi har stillet samme spørgsmål til
bragt sagesløse dyr i fare for skader og lidelse. Det drejer sig daværende fødeminister i folketingssalen, men der er endnu
om over 60 millioner grise, der i denne periode er blevet læs- ikke kommet et klart svar. Vi bliver ved med at følge sagen
set på lastbiler i Danmark og kørt ud i verden, uden at man
og presser på for, at de allerede vedtagne stramninger bliver
har haft styr på, om de har haft ordentlige forhold. Det er
indført.
efterfølgende kommet frem, at transportører især har brudt
reglerne om pladskrav og køretid for dyrene.
GODE EUROPÆISKE NYHEDER
Det er blevet besluttet i EU, at transportforordningen skal åbnes, så der bliver mulighed for at få ændret reglerne for transport
af dyr på EU-niveau. Det er godt nyt, da
det giver mulighed for strammere regler for
dyretransporter også i Danmark. Dyrenes
Beskyttelse arbejder for at påvirke den nye
lovgivning i en retning, hvor der tages større hensyn til dyrevelfærden, herunder forbud mod lange transporter af spædekalve og
loft over den samlede transporttid. To vigtige emner, som begge har stor indflydelse på
dyrenes velfærd.
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ET MÆRKE
I UDVIKLING
SOM FORBRUGER ER DET IKKE LIGEGYLDIGT, HVAD MAN PUTTER I KURVEN, HVAD
ANGÅR DYREVELFÆRD. FORBRUGERNES INDKØBSVALG ER MED TIL AT BESTEMME
MEGET MERE END BLOT AFTENENS MENU, OG DERFOR HAR DYRENES BESKYTTELSE I
SNART 30 ÅR HJULPET DANSKERNE TIL AT KØBE PRODUKTER MED HØJ DYREVELFÆRD,
HVIS DE VÆLGER AT SPISE KØD OG MEJERIPRODUKTER.

Når man vælger produkter mærket "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse" er man med til at øge efterspørgslen efter produkter fra dyr, der har levet et godt liv med mulighed for at
udleve naturlig adfærd og med adgang til det fri. Mærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er med et kendskab på 56
procent fortsat Danmarks bedst kendte og mest troværdige
dyrevelfærdsmærke. Det findes på mere end 500 produkter,
som kan købes i gårdbutikker, supermarkeder og onlinebutikker fordelt over hele landet.

DYREVELFÆRDSMÆRKER SKABER FORVIRRING
Siden 2016 er der lanceret flere niveaudelte dyrevelfærdsmærker på det danske marked. Forbrugerrådet Tænk har i en
række artikler i deres medlemsblad i august 2020 sat fokus
på den forbrugerforvirring, som dette har medført. I juli
2020 gennemførte YouGov for Dyrenes Beskyttelse en undersøgelse blandt et repræsentativt udvalg af indkøbsansvarlige danskere. Resultaterne pegede på det samme.

Undersøgelsen viste, at 70 procent af danskerne giver udtryk
for en manglende viden om, hvilken form for dyrevelfærd
Ud over at være et dyrevelfærdsmærke, som hjælper danske
man får, når man køber fødevarer med det statslige hjerte. I
forbrugere med at finde den gode dyrevelfærd i køledisken,
et spørgsmål om kyllingevelfærd bliver dette bekræftet, da
skal mærket også være i stand til at vise vejen i forhold til
hele 70 procent enten svarer forkert eller ikke kan svare på
andre vigtige dagsordener som klima, biodiversitet og natur. spørgsmålet, hvor mange hjerter kyllinger med adgang til
Derfor er disse emner nu også på agendaen, når vi snakker
det fri har i henhold til den statslige hjertemærkning. I samudvikling af mærket med landmænd og virksomheder.
me undersøgelse angiver kun 17 procent af danskerne, at det
er blevet nemmere at finde god dyrevelfærd efter introdukI 2020 har vi arbejdet på at inkludere biodiversitetstiltag
tionen af de niveaudelte dyrevelfærdsmærker i Danmark.
under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" i samarAlt sammen er dette problematiske resultater, hvis forbrubejde med samarbejdspartnere og producenter under mærket. gerne gennem niveaudelte dyrevelfærdsmærker skal drive en
Den 1. januar 2021 inkluderes derfor nye biodiversitetstiltag udvikling i retning af bedre dyrevelfærd.
til mærkekrav for malkekvæg under mærket "Anbefalet af
Dyrenes Beskyttelse".
I Dyrenes Beskyttelse gradbøjer vi ikke dyrevelfærd.
Derfor har mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" ét
Et af de første helt konkrete resultater af dette arbejde i
højt niveau. Bruger man mærket som pejlemærke, når man
2020 er lanceringen af en ny type gårdmælk under mærkerkøber ind, ved man, at dyrene har levet et liv med god plads
ne Naturmælk og Løgismose, hvor landmændene ud over
og adgang til det fri.
kontinuerligt at udvikle den gode dyrevelfærd også forpligter sig til at arbejde med tiltag inden for klima, natur og
biodiversitet.

ET MÆRKE I KONSTANT UDVIKLING
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( i ) REGISTRERET
VAREMÆRKE I NORDEN
I 2020 fik Dyrenes Beskyttelse
varemærkeregistreret mærkeordningen "Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse" i hele Norden.
Mærket er således på nuværende tidspunkt registreret i
kongeriget Danmark, Sverige
og Norge. Med andre ord hele
Norden. Det giver mulighed for,
at virksomheder, som har salg
til disse lande, nu også kan gøre
brug af mærket.
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MORTID
PÅ MARKEN?

→
TAK, FORDI DU
VÆLGER GOD
DYREVELFÆRD
Danskernes
adfærd ved
køledisken har
stor betydning
for dyrenes
velfærd.

Når du står ved køledisken, er det din beslutning, om pattegrisen
skal fødes i det fri på marken eller i en stald, hvor mor ligger
fastspændt mellem to bøjler. Hvis du vælger produkter ”Anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse”, er du med til at øge efterspørgslen på
grise, der har levet et liv med adgang til det fri. Få mere viden
om dyrevelfærd i køledisken på www.levdyrevenligt.dk

FORBRUGEREN SPILLER
EN VIGTIG ROLLE
Med udgangspunkt i at forbrugerne gennem deres valg
kan være med til at skabe bedre dyrevelfærd, lancerede
foreningen i efteråret 2020 en kampagne for mærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Under sloganet 'Din
beslutning' og med billeder, som viser, hvilken dyrevelfærd
man får, når man vælger produkter under mærket "Anbefalet
af Dyrenes Beskyttelse", gik kampagnen i luften med
annoncering i ugeblade, magasiner, ourdoorplakater, TV2 Play
og på sociale medier i en tremånedersperiode frem til jul. Et
Alt for damerne 208x278 GRIS.indd 1

væsentligt delelement i kampagnen var budskabet 'Tak, fordi
du vælger god dyrevelfærd' på mælkekartoner fra Løgismose
og Naturmælk med mulighed for at deltage i en quiz og blive
klogere på køers velfærd. På den måde landede budskabet
om den gode dyrevelfærd også hjemme på køkkenbordet hos
danskerne.
Virksomheder og samarbejdspartnere har alle udtrykt stor
begejstring for kampagnen, som vil blive gentaget i 2021.

17-11-2020 14:51:08

↑ DIN BESLUTNING
En af annoncerne, forbrugerne kunne møde, viser,
hvordan et rigtigt griseliv ser ud. På marken – og
ikke fastspændt mellem to bøjler.
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←

BEHIND THE SCENES

Man skal stå model til meget som
fotograf hos Dyrenes Beskyttelse.
Her er Cathrine Cocks, som også
arbejder på Nordjyllands Internat,
på optagelse til kampagnen 'Din
beslutning' (se forrige side).
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UDVIKLING
SIKRER BEDRE
DYREVELFÆRD
DYRENES BESKYTTELSE SÆTTER BARREN FOR DYREVELFÆRD HØJT, OG DERFOR ER DET
VIGTIGT, AT VI HELE TIDEN ER MED TIL AT UDVIKLE NYE OG BEDRE LØSNINGER FOR DYRENE.

Dyrenes Beskyttelse ønsker til stadighed at forbedre dyrevelfærden i landbruget. Derfor er vi involveret i flere projekter, som viser vejen frem. Ved hjælp af udviklingsprojekter
kan vi finde løsninger på forskellige problemstillinger og
efterfølgende inspirere andre til at optimere deres produktioner med bedre dyrevelfærd for øje. Udviklingsprojekterne er
også med til at sikre, at vi hele tiden kan udvikle vores krav
under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

( i ) 10 PARTNERE
Kvægprojektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug
samt GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram)
med projektledelse fra Økologisk Landsforening. Projektet
har hele 10 partnere. Viden fra og om projektet lægges
løbende på hjemmesiden: www.frilandsdyr.dk
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EN FRILANDSPRODUKTION I POSITIV UDVIKLING
Center for Frilandsdyr er et udviklingscenter skabt i samarbejde mellem Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse tilbage i
2008. Formålet med centerets projekter er at bidrage til en
frilandsproduktion i positiv udvikling og vækst, hvor husdyr
opdrættes under bæredygtige forhold med et højt niveau af
dyrevelfærd.
ÅRSBERETNING 2020

TRIVES KVÆG STADIGVÆK I SKOVEN?
Kvæg er naturligt et skovdyr, og derfor har Center for
Frilandsdyr sat sig for at undersøge, om man med fordel
kan bruge skoven i praksis på kvægbedrifterne. Man ønsker
at undersøge, hvilken effekt muligheden for at bevæge sig i
skoven har på dyrevelfærden. Derudover ønsker man at se
på, hvor meget køerne selv tager fra træerne, og hvor stort et
behov der er for at få tildelt foder. I projektet vil man undersøge, hvilken indflydelse skovlandbruget har på køernes velfærd under afgræsning. Projektet skal i første omgang gennemføres hos to producenter, og de skal eksperimentere med
en mere varieret fodersammensætning, som forventes også at
give en bedre klima-, miljø- og biodiversitetsprofil. Desuden
vil man lave registreringer af kvægets brug af skygge og mulighed for at søge læ og ly under træerne. Projektet startede i
sidste halvår af 2020 og afsluttes i 2024.
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NATUREN INDENFOR
OG DYRENE UDENFOR
SLAGTEGRISE PÅ FRILAND
Når grise er mellem fem og syv uger gamle, bliver de normalt flyttet på stald med adgang til det fri. I dette projekt
skulle slagtegrise forsøgsvis have mulighed for at leve hele
deres liv på græsmarker. Derfor har Center for Frilandsdyr i
samarbejde med flere andre aktører arbejdet med at undersøge, hvordan man kan sikre den rette balance mellem dyrevelfærd og hensyn til miljøet, samtidig med at grise opholder sig på friland. Projektet har undersøgt muligheden for at
arbejde med flytbare systemer til slagtegrise på friland.
Projektet er i 2020 afsluttet med gode resultater efter en projektperiode på fire år. Der er registreret alt fra dyrevelfærd
og gødeadfærd til flyttestrategier og foderforbrug. Samtidig
er der gennemført forsøg med forskellige grovfoderafgrøder,
som grisene selv har 'høstet', altså spist direkte fra marken.
Sammenlignet med almindelig produktion af slagtegrise i stalde med udearealer har produktion af slagtegrise på
marker i flytbare vogne naturligvis både givet ny viden og
nye udfordringer. Man har blandt andet arbejdet en del med
regler og lovgivning, i forhold til hvor på marken sådan en
grisevogn må køre.
Resultaterne har været gode: Det er muligt at opretholde en
høj produktivitet, samtidig med at slagtegrisene får daglig
adgang til nye græsmarker via de mobile anlæg. Det giver
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samtidig en høj grad af naturlig fødesøgning, hvor grisene
roder og græsser.
I Center for Frilandsdyr forventer man ikke, at mobile stalde
fra den ene dag til den anden bliver meget udbredte. Dertil
er der trods alt stadig for mange udfordringer. Men omvendt
ses et stort potentiale i at undersøge og fremskaffe viden om
systemer, der fokuserer på grisenes muligheder for at udleve
så meget naturlig adfærd som praktisk muligt. En viden, der
kan bruges fremadrettet – også i andre sammenhænge.

( i ) DYK NED I RESULTATERNE
Projektet: 'Intensiv mobil svineproduktion
integreret i markdriften' blev støttet af GUDP
(Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram)
og Svineafgiftsfonden. Projektet var et samarbejdsprojekt med deltagelse af blandt andre
Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet,
økologisk griseproducent Hans Henrik Thomsen
samt Center for Frilandsdyr. Projektets resultater er offentliggjort som artikler, notater og ikke
mindst i en hvidbog om mobile systemer, som
kan printes direkte fra www.frilandsdyr.dk

DYRENES BESK Y T TELSE

Under Dyrenes Beskyttelses koncept Velfærdsdelikatesser®
– fra bonde til kunde har 2020 budt på flere spændende
projekter, som er blevet udbredt i en række gårdportrætter,
som har skildret livet på gårdene og projekternes foreløbige
resultater.

og fremmer biodiversitet samt god dyrevelfærd på eksisterende landbrugsarealer. Projektet er flerårigt og fortsætter
med udvidelse af bevillingen til næringstest og formidling i
2021. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug
(FØL).

ET HELT SÆRLIGT KONCEPT

VILD MAD UNDER 'VILD NATUR'

Velfærdsdelikatesser® omfatter en række gårde, som arbejder ud fra et mål om et økonomisk og økologisk bæredygtigt
landbrug på alsidige små gårde med rige landskaber og oprindelige husdyrracer, som både plejer og ernærer sig naturligt af danske skove og marker. Erfaringerne fra gårdene er
meget relevante at dele til inspiration for andre, som beskæftiger sig med husdyr. Derfor er formidling af vores arbejde
under konceptet meget vigtigt. I 2020 blev viden og arbejdet
i Velfærdsdelikatesser® blandt andet udbredt med kronikken ’Svaret på klimakrisen er der, hvor svalerne vender’ i
Politiken den 23. november og med et interview med kok
Claus Udengaard i Børsen Bæredygtig om flerårige grøntsager og kød som krydderi i kantiner landet over.

Velfærdsdelikatesser var med i DR’s storstilede projekt 'Vild
Natur'. Med støtte fra Friluftsrådet planlagde vi en række aktiviteter under temaet vild mad. Fokus i dette projekt
var at invitere danskerne til at smage på den danske natur
og blive klogere på at bruge den i køkkenet. Af planlagte
aktiviteter var et kursus for frivillige i Dyrenes Beskyttelse,
’Vilde middage’ på velfærdsdelikatessegårdene samt debat på
Folkets Madmøde i Maribo. Desværre forhindrede covid-19
en del af aktiviteterne, som vi har måttet udsætte til foråret
2021. Dog lykkedes det med succes at gennemføre kurset for
frivillige i foråret 2020.

ROBUSTE GRØNTSAGER ER ET HIT
I 2020 har flere velfærdsdelikatessegårde været med i et projekt, som udvikler og tester effekten af forskellige flerårige
grøntsager. Formålet er at bidrage til drifts- og dyrkningsmetoder i et landbrug, der er klimarobust, kulstoflagrende
ÅRSBERETNING 2020

SPÆNDENDE SAMARBEJDER
I 2019 gik Velfærdsdelikatesser® og Concito sammen om en
debat på Økologikongressen om et kulstoflagrende landbrugskoncept. Samarbejdet er fortsat i 2020, hvor også
Aalborg Universitet og RUC er deltagere i udvikling af et
aktørdrevet og innovativt landbrugssystem, der fremmer
kulstoflagring, biodiversitet og sunde fødevarer.
61
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EN INVITATION
TIL AT GØRE
NOGET VILDT

( i ) VORES NATUR

Vores Natur var et partnerskab mellem
Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De
Naturhistoriske Museer og DR, som satte
sig for sammen med en masse aktører
at invitere danskerne ud i naturen til et
mylder af aktiviteter og ture som en del af
naturens år 2020 på DR.
Projektet blev støttet af 15. Juni Fonden,
Nordea-fonden og Aage V. Jensens Fonde.

I 2020 INVITEREDE DYRENES BESKYTTELSE OG EN GRUPPE GODE SAMARBEJDSPARTNERE
DANSKERNE TIL AT GØRE NOGET VILDT OG SKABE MERE VILD NATUR, HVOR DE BOR.
Den danske natur er trængt, og biodiversiteten falder, fordi
der næsten intet er at leve i og af. Men de steder, hvor der er
en plet med langt græs, hvor der er blomstrende buske eller
ligger en bunke gamle grene, der myldrer det med liv.
Denne indsigt var udgangspunktet for ét af de fem fyrtårne
under DR's store satsning i 2020, Vores Natur, nemlig det,
der fik navnet 'Vild natur, hvor du bor'. Projektgruppen bag
'Vild natur, hvor du bor' bestod af Landsforeningen Praktisk
Økologi, Dansk Ornitologisk Forening, KFUM-spejderne
og Dyrenes Beskyttelse.

PROJEKTETS IDÉ: GØR NOGET VILDT
Alle kan blive naturplejere og være med til at skabe større biodiversitet ved at gøre bynaturen vild igen. Intentionen
med dette fyrtårnsprojekt var at iværksætte en landsdækkende indsats, som vil give alle interesserede danskere mulighed for selv at forbedre biodiversiteten på en lettilgængelig
og engagerende måde. Rygraden i projektet var at rekruttere
og uddanne frivillige vilde-havementorer i hele landet, som
skulle give deres viden videre. Projektet blev bundet sammen
af inspirationsmateriale og artikler, nyhedsbreve, pressemeddelser og opslag på de sociale medier.
Det lykkedes, og lige nu er de meget engagerede mentorer
via lokale aktiviteter og andre tiltag i gang med at engagere
medborgere i dyrs og planters behov og levevis og at styrke samtalen om, hvordan vi kan skabe flere levesteder, som
giver større biodiversitet. Målet er at gøre det muligt for
borgerne selv at øge biodiversiteten i deres egne haver, altaner eller boligområde gennem selv små tiltag, der giver flere
levesteder for dyr og insekter.
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INTERNATIONALT
ENGAGEMENT
DE OVERORDNEDE RAMMER FOR DYREVELFÆRDEN I DANMARK FASTLÆGGES
I EU, DERFOR ER ET STÆRKT EUROPÆISK ENGAGEMENT VIGTIGT. DESUDEN
HAR DYRENES BESKYTTELSE OPRUSTET PÅ DEN INTERNATIONALE BANE MED
HENBLIK PÅ AT HJÆLPE DYR PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER I HELE VERDEN.

DYRENES STEMME I EU
Dyrenes Beskyttelse har fortsat et stort engagement i
det tværgående europæiske arbejde for bedre dyrevelfærd gennem fællesorganisationen Eurogroup for Animals.
Organisationen er den fælles stemme for 70 dyrevelfærdsorganisationer på tværs af 24 lande. Efter fire år på posten
fratrådte foreningens direktør, Britta Riis, som formand på
årets generalforsamling i juni, hvor foreningens fødevareog miljøpolitiske chef, Lena Rohn, samtidig blev valgt ind i
bestyrelsen.
I Eurogroup for Animals samarbejder vi med vores europæiske kolleger om at sikre bedre lovgivning, standarder
og håndhævelse på dyrevelfærdsområdet. Det sker gennem
fælles lobby- og kampagneaktiviteter, hvor vi taler dyrenes
sag over for europaparlamentarikerne. En række af Dyrenes
Beskyttelses medarbejdere er repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper i regi af Eurogroup for Animals, hvor den politiske EU-lobbyindsats planlægges og kvalificeres.

ASIENSNETVÆRK
Medio 2020 blev Dyrenes Beskyttelse godkendt som fuldt
medlem af Asia for Animals Coalition. Koalitionen består
nu af 23 dyrevelfærdsorganisationer, der arbejder i Asien,
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samt et bredere netværk af over 300 medlemsorganisationer med aktiviteter i Asien. Koalitionen tjener som talerør mod enhver form for dyremishandling og dårlig velfærd blandt såvel arbejds- og husdyr som kæledyr og vilde
dyr. I 2020 har koalitionen været meget aktiv i forhold til
covid-19-dagsordenen og relaterede dyrevelfærdsproblematikker. Som medlem af selve koalitionen har vi fået udvidet
vores samarbejdsflader og muligheder for indflydelse på arbejdet. Blandt andet indgår vi i en ’elefantgruppe’, der sætter
fokus på problematikker med elefanter i fangenskab.

INTERNATIONALE INDSATSER FOR DYRENE
Ud over et forstærket internationalt engagement i politisk
netværksarbejde har Dyrenes Beskyttelse øget sit bidrag til
konkrete forbedringer af dyrevelfærden i andre lande.
At danskernes opmærksomhed på dyrenes forhold rækker ud
over vores egne landegrænser, kom klart til udtryk i begyndelsen af året i forbindelse med skovbrandene i Australien,
hvor vi modtog flere henvendelser fra folk, der efterspurgte muligheder for at hjælpe de berørte dyr. Vi kontaktede
organisationen Animals Australia, der også er medlem af
Eurogroup for Animals, og anbefalede folk at støtte deres
indsatser.
DYRENES BESK Y T TELSE
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A world in which
animal sentience is
respected; and all
animals live a good
life, with their wellbeing protected

NYSKABELSE PÅ DEN INTERNATIONALE SCENE
Vigtigheden af at skabe et stærkt internationalt samarbejde
omkring dyrevelfærd er rationalet bag Dyrenes Beskyttelses
øgede engagement ud over landets grænser. Gennem to år
har Dyrenes Beskyttelse med Britta Riis i spidsen arbejdet
på at etablere et internationalt samarbejdsforum for dyrevelfærdsorganisationer, som skal tale dyrenes sag på højeste
politiske niveau. Formålet er at adressere behovet for at opnå
bedre og stærkere koordinering af lobbyarbejdet for dyrenes
velfærd, så det kan komme på dagsordenen i FN-systemet.
Dette vil også kunne styrke de forskellige landes dyrevelfærdsarbejde på lokalt og nationalt niveau
I årets løb har en stiftende gruppe af repræsentanter fra i
alt otte internationale dyrevelfærdsorganisationer lavet et
grundigt forarbejde til etableringen af World Federation for
Animals (WFA). I processen er der blevet lagt vægt på at
skabe et stærkt demokratisk fundament, en global repræsentation og en økonomisk bæredygtig struktur, der samtidig
sikrer bredest mulig opbakning. Kulminationen på denne
forberedelse var mødet den 22. december 2020, hvor bestyrelsen blev stiftet med medlemmer fra 19 dyrevelfærdsorganisationer verden over.
ÅRSBERETNING 2020

Det er vigtigt at få dyrevelfærden på den internationale
dagsorden, da de holdninger, konventioner etc. der kommer
fra FN, påvirker de nationale anliggender. World Federation
for Animals vil først arbejde for, at dyrene og dyrevelfærden
kommer på dagsordenen til FN’s miljøprogram omhandlende styrkende tiltag for at opnå bæredygtige mål for naturen,
inklusive dyrene i naturen. Vores fødevareproduktion skal
også nytænkes set i lyset af klima- og biodiversitetskrisen,
hvortil også hører, at dyrene får mulighed for at udleve deres
naturlige adfærd med adgang til det fri og bedre pladsforhold og ikke indgår i industrisystemer.

→
2020 blev året, hvor Britta Riis
stod i spidsen for at stifte
den verdensomspændende
dyrevelfærdsorganisation
World Federation for Animals.
Samtidig fratrådte hun som
formand for Eurogroup for
Animals efter fire år på posten.
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HJÆLP TIL ELEFANTER
I MYANMAR
Med samarbejdsaftalen med Myanmar Timber Enterprise
på plads nåede vi akkurat at få igangsat projektet med at
etablere mobile dyrlægeklinikker for landets 6.000 tæmmede
elefanter fra tømmerindustrien, da coronakrisen brød
ud. Indsatsen bygger på vores mangeårige erfaringer fra
Thailand med at sikre gratis dyrlægehjælp til både behandling
og forebyggelse af sundhedsproblemer hos elefanterne.

Coronarelaterede rejserestriktioner har desværre forhindret
dyrlægerne i at køre rundt og tilse elefanterne i det
forventede omfang, men de har dog stadig mulighed for at
køre ud til nødsituationer, hvis en elefant er meget syg. I juni
og juli, hvor rejserestriktioner for en kort bemærkning blev
lettet, tilså og behandlede dyrlægerne i alt 65 elefanter.

PROJEKT I MOZAMBIQUE GODT AFSLUTTET
Gennem nogle år har Dyrenes Beskyttelse været engageret
i at afprøve en model for bæredygtig produktion af
frilandsgrise med gode standarder for dyrevelfærd, der
kan fungere i et udviklingsland. Modellen, der er blevet
afprøvet i Mozambique, er baseret på konceptet for
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Velfærdsdelikatesser®. I 2020 blev projektet evaluereret, og
efterfølgende besluttede Dyrenes Beskyttelses bestyrelse at
udfase støtten med en forventning til samarbejdspartneren
om at videreføre det velafprøvede koncept på kommercielle
vilkår.
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←
Brugen af vilde dyr i
underholdningsindustrien
er en sejlivet tradition
– ikke mindst i Kina.

OPLYSNINGSARBEJDE OG
DYRLÆGEHJÆLP TIL HUNDE I KENYA
I 2020 indledte Dyrenes Beskyttelse et projektsamarbejde med
Institut for Veterinærmedicin under Københavns Universitet
om et hundeprojekt i Kenya. Det overordnede formål er at
sikre en sund og levedygtig bestand af tamhunde i Masai
Mara-økosystemet. Hundene er vigtige for de lokale masaier,
men samtidig vokser antallet af hunde voldsomt og udgør en
sundhedstrussel for både mennesker og vilde dyr. Indsatsen
går ud på, at internationale teams af dyrlægestuderende
rejser ud som frivillige og i samarbejde med en kenyansk ngo

udfører neutraliseringer, ormebehandlinger og vaccinationer
på improviserede klinikker i landsbyerne. Samtidig udføres der
oplysningsarbejde blandt lokalbefolkningen om sundhed og
kontrol af hundebestanden.
Projektarbejdet er desværre påvirket af coronakrisen, da
de planlagte rejser ikke har kunnet finde sted. Det er dog
lykkedes det lokale dyrlægeteam at gennemføre en stor
vaccinationsindsats.

→
De optrædende vilde dyr må lide,
så længe der er et publikum.

SK ALPEL, TAK ↑

KAMPAGNE FOR ET STOP FOR
VILDE DYR I CIRKUS I KINA
Endnu et nyt projektsamarbejde blev etableret i 2020:
støtte til et kampagnearbejde i Kina mod brug af vilde
dyr til optræden i cirkus, som organisationen Animals
Asia står bag. Kampagnearbejdet bygger på grundig
efterforskning af dyrevelfærds- og sikkerhedsproblemerne
ved cirkusaktiviteter, og det overordnede, langsigtede
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Lokale dyrlægestuderende lærer at
neutralisere hunde, så der kommer bedre
kontrol med bestanden.

mål er at opnå et forbud mod brug af vilde dyr i cirkus.
Kampagneaktiviteterne søger dels at skabe en folkelig
modstand mod brugen af dyr i cirkus, dels at få lukket
omrejsende cirkusser ned, der ikke lever op til gældende regler
og krav. Meget af arbejdet foregår online via et stort netværk
af frivillige og støtter, der er aktive i deres lokalområde.
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←

EN VIGTIG HUND

Landsbyhundenes sundhed
og antal er vigtig for både
mennesker og natur.
ÅRSBERETNING 2020
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↑ TAK FOR OG TIL LYKKE TIL DYREVENNERNE
Traditionen tro fejrede vi igen i år ekstraordinære dyrevenner,
som i 2020 satte dyrenes værdi øverst på dagordenen. Det
blev Team Servicehunden, som løb med hædersprisen Årets
Dyreven 2020 og prisen som Årets Brobygger. Priserne Årets
Helt og Årets Frontløber gik til henholdsvis politimand Henrik
Taagaard og landbruget Bovbjerg Økologi, der avler søer med
fokus på stærke og sunde pattegrise.
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Dyrenes Beskyttelses præsident og to områdeformænd tog ud og overraskede hver af de tre vindere
i privaten med blomster, diplomer og anerkendende
ord. Team Servicehunden blev desuden tildelt Dyrenes
Beskyttelses guldmedalje og er nu i fornemt selskab
med andre fantastiske dyrevenner på The Wall of
Fame i foreningens sekretariat.
DYRENES BESK Y T TELSE
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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
og uddannelse i forhold til god dyrevelfærd. Dyrenes
Beskyttelse har i 2020 haft et tæt samarbejde med tre virksomheder, som alle arbejder målrettet for at løfte dyrevelfærden i dansk fødevareproduktion:
•
•
•

Løgismose Meyers A/S
Salling Group
Rokkedahl Food

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:
Hill’s Pet Nutrition – for
donation af 18.750 kilo
foder til Dyrenes
Beskyttelses internater og
for indsamlingskampagne.
Gjensidige Forsikring – for
samarbejdet om salg af dyreforsikringer og særlige
medlemsfordele for Dyrenes
Beskyttelses medlemmer og
faste støtter.

Maxi Zoo – for indsamlingsbøtter til støtte for
Dyrenes Beskyttelse,
indsamlingskampagnerne 'Valentingsgåtur' og
'Venskabsarmbånd' samt for
vedholdende oplysningsarbejde om ansvarligt
ejerskab og dyr fra
internaterne.

OK Benzin – for OKkortholderes mulighed for
at donere en procentdel af
deres forbrug til Dyrenes
Beskyttelse.
DOG Copenhagen – for donation i forbindelse med salg
af halsbånd, seler og liner.

HOSC– for samarbejde
om Dyrenes Beskyttelses
plejeserie.
X-miles for donation af
308 legetøjshunde.

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

DYREVELFÆRD DEL AF RETNINGSLINJER FOR ETISK
HANDEL I DANMARK

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 i sådanne partnerskaber med rådgivning, udvikling

72

Dyrenes Beskyttelse har gennem flere år haft en løbende dialog med DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel)
om vigtigheden af, at god dyrevelfærd på linje med andre
væsentlige emner såsom arbejdstagerrettigheder, klima og
miljø inddrages i virksomheders arbejde med etisk handel.
Dyrenes Beskyttelse udarbejdede i den forbindelse et forslag
til en ændring af DIEH’s retningslinjer. På DIEH’s generalforsamling den 21. april 2020 blev forslaget enstemmigt vedtaget. I retningslinjerne står der nu derfor følgende:
”13.1 Dyrevelfærd skal respekteres. Tiltag bør iværksættes for at minimere negativ påvirkning på produktionsdyr
og arbejdsdyrs velfærd. 13.2 National og international dyrevelfærdslovgivning og -reguleringer skal som minimum
overholdes.” Denne formulering svarer til formuleringen i
retningslinjer for DIEH’s søsterorganisation i Norge, Etisk
Handel Norge. DIEH har desuden af holdt en arbejdsgruppe Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri, hvor Dyrenes
Beskyttelse har været repræsenteret. Arbejdsgruppens indsats mundede ud i vejledningen 'Indkøbsguide for bæredygtig fisk'. Fiskevelfærd og fokus på bifangster har således fået
en fremtrædende plads.

DYRENES BESK Y T TELSE

TAK TIL FØLGENDE FONDE:
For støtte af projekt
Vild natur, hvor du bor:
• 15. Juni Fonden
• Friluftsrådet
• Nordea-fonden
• Aage V. Jensens Fonde

For støtte af hurtigere hjælp
til skadede dyr via indhentning af sms-koordinater:
• Aage V. Jensens Fonde
For støtte til udvikling af
heatmap, som viser farlige
vejstrækninger:
• Aage V. Jensens Fonde

For støtte af Dyrenes
Naturskole:
• Friluftsrådet
• Karen Krieger-Fonden
For støtte af Dyrenes
• Foreningen Kustos af 1881 Beskyttelses arbejde for
• QATO Fonden
vilde dyr:
• Grosserer Schiellerup
og Hustrus Fond 1
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For støtte til dyreredning,
herunder til dyrlæger,
dyretransport og pasning
på internaterne:
• Hans Kiers Fond
• Stiftung Oberst TPA Orum
• Dyrevelfærdspuljen

• Dyrenes Dags Komité
• Dyreværnslegatet 2005
• Jørgen og Ellen Hilde
Larsens fond til gavn
for dyr
• Fonden til Værn for
Værgeløse Dyr

For støtte til at afdække
hundefabrikker og ulovlig
import af hunde:
• Kitty og Viggo Freisleben
Jensens Fond
• Elsa Kourani og Alfred
Rasmus Larsens
mindelegat

For støtte til at hjælpe
hjemløse menneskers
hunde:
• Dyreværnslegatet 2005
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MERE HJÆLP
TIL DYRENE

Dyrenes Beskyttelse investerer i at digitalisere arbejdsprocesser og forbedre it-infrastrukturen. Dermed kan foreningen arbejde mere effektivt, indsamle viden til forbedring
af dyrevelfærden og forbedre kommunikationen med både
frivillige og de mange, der støtter den gode dyrevelfærd.
Udgiften til infrastruktur er takket være flere års investeringer i effektivisering faldet til kun at udgøre 7,3 procent af
foreningens udgifter i 2020.
Covid-19 har betydet, at omkostningen til at køre foreningens beslutningsfora er faldet. Mange møder, herunder også
bestyrelsesmøder, er foregået hver for sig via Teams, ligesom
foreningens årlige repræsentantskabsmøde måtte udskydes
og efterfølgende reduceres i omfang.
Gennem indsatsen for at fremme forbrugerdrevet dyrevelfærd arbejder foreningen primært gennem mærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" for at få producenter,
detailhandel og forbrugerne til at vælge animalske produkter med høj dyrevelfærd. Den samlede udgift til kontrol af
landmænd og produktionsvirksomheder samt markedsføring
er faldet fra 2019 til 2020. Dyrenes Beskyttelse investerede
i 2020 1,3 millioner kroner i, at Danmark har et dyrevelfærdsmærke med høje standarder for dyrevelfærden og med
høj troværdighed.

↑

FIGUR 9

Dyrenes Beskyttelses'
samlede omkostninger i 2020

↑

FIGUR 10

Udgifterne til uddannelse og formidling er på niveau med
2019. Bedre forståelse for dyr og deres behov er essentielt for
at skabe bedre dyrevelfærd, derfor er oplysning og uddannelse et vigtigt indsatsområde, som udgjorde 9,9 millioner kroner i 2020. Dyrenes Beskyttelse er meget aktiv på Facebook,
Instagram, LinkedIn og Twitter. Derudover har foreningen
en række lokale facebooksider. Oplysningsarbejdet omfatter også presseindsats, hjemmeside samt medlemsmagasinet, der udkommer fire gange årligt. Endelig er antallet af
nyhedsbrevet steget væsentligt, idet modtagerne i stigende
grad modtager nyhedsbreve, der er målrettet modtagerens
interesser.

Udgifter til bedre
dyrevelfærd i 2020

UDGIFTER TIL BEDRE DYREVELFÆRD 79,500 MIO. KR. (67,6%)

DYREFORMIDLING 35,223 MIO. KR. (44,3%)

INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER 15,757 MIO. KR. (13,4%)

DYREREDNING 31,161 MIO. KR. (39,2%)

UDDANNELSE OG FORMIDLING 9,874 MIO. KR. (8,4%)

FØDEVARER OG MILJØ 6,603 MIO. KR. (8,3%)

INFRASTRUKTUR 8,607 MIO.KR. (7,3%)

INTERNATIONALT ARBEJDE 3,183 MIO.KR. (4,0%)

BESLUTNINGSFORA 1,825 MIO. KR. (1,6%)

FAMILIEDYR OG HESTE 1,558 MIO. KR. (2,0%)

FORBRUGERDREVET DYREVELFÆRD 1,286 MIO. KR. (1,1%)

FONDSPROJEKTER 1,450 MIO. KR. (1,8%)

DIGITALISERING 0,707 MIO. KR. (0,6%)

FAUNA 0,222 MIO. KR. (0,3%)
FORSØGSDYR 0,100 MIO. KR. (0,1%)

→

I 2020 blev der brugt 118 milioner kroner på at skabe bedre
dyrevelfærd. Det er knap 6,6 millioner kroner mere end i
2019.

er steget med 17 procent til 13,1 millioner kroner, blandt
andet på grund af et større internationalt engagement og på
grund af fondsprojektet Vild Natur, hvor du bor.

Dyreredning og formidling steg med hele 4,7 millioner kroner fra 61,6 til 66,3 millioner kroner. Det skyldes
især stigning i antal henvendelser til Dyrenes Beskyttelses
Vagtcentral samt en markant stigning i antallet af dyr på
foreningens otte internater. Dyreredning omfatter drift
af Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, vildtplejestationer, dyreambulancer og anden transport samt rådgivning
og uddannelse mv. af Dyrenes Beskyttelses 180 frivillige
kredsformænd.

I alt havde Dyrenes Beskyttelse udgifter i 2020 på 118 millioner kroner. De fordelte sig, som det kan ses i figur 10.

Dyreformidling omfatter drift af internaterne, dyrlægehjælp
på internaterne mv. Også den politiske og dyrefaglige indsats
74

Det stigende behov for hjælp til dyr betyder øgede krav til
indtægter, og det er også lykkedes at øge de samlede indtægter med 2,5 millioner kroner. Alligevel er omkostninger til indtægtsskabende aktiviteter faldet med 4 procent.
Omkostningerne til indtægtsskabende aktiviteter udgør
knapt 13 procent af de indsamlede midler, dvs. at for hver
krone, der investeres i indsamlingsaktiviteter fås 7,62 kroner
retur til at skabe bedre dyrevelfærd.
DYRENES BESK Y T TELSE

STIGENDE STØTTE TIL DYRENE
Dyrenes Beskyttelse modtog godt 120 millioner kroner i donationer og støtte i 2020. Det er en stigning på 2,5 millioner
kroner.
Redning af dyr i nød er helt af hængig af dyrevenner, der har
testamenteret til dyrene. Indtægten fra testamentariske gaver
udgør næsten halvdelen af Dyrenes Beskyttelse indtægter,
dvs. sige at uden disse testamentariske gaver ville det kun
være muligt at redde halvt så mange dyr. Indsatsen for at
forbedre dyrevelfærden ser heldigvis ud til at være sikret i de
kommende år, da antallet af nytegnede testamenter til gavn
for dyrene fortsat stiger.
Indtægterne for kontingenter og faste bidrag ligger stabilt på
niveau med de to foregående år. Til gengæld ønsker stadig
flere at støtte specifikke indsatser for dyrene ved at donere
til indsamlinger. Indtægter via indsamling og gaver ligger på
det højeste niveau nogensinde og rundede i 2020 de 10 millioner kroner. Det er især familiedyr og internater, som støttes
gennem donationer, men også indsatsen for landbrugsdyr og
det internationale arbejde får øget støtte gennem donationer.
Den offentlige støtte til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral er
uændret på 8 millioner kroner. Det udgør en mindre del af
udgifterne til at drive en døgnåben vagtcentral og et landsdækkende beredskab, men er et kærkommen bidrag og en
anerkendelse af den samfundsvigtige opgave, som Dyrenes
Beskyttelse yder ved at kunne sende hjælp til dyr i nød 24/7.
Til gengæld er tilskuddet via Dyrevelfærdspuljen faldet med
knap 40 procent. Tilskuddet går blandt andet til dyrlægeregninger og oplysningsarbejde. Indtægterne fra erhverv er
halveret fra 2019 til 2020.

FIGUR 11

Dyrenes Beskyttelses' indtægter i 2020
ARV 59,488 MIO. KR. (49,6%)
KONTINGENTER OG BIDRAG 30,510 MIO. KR. (25,4%)
OFFENTLIGT TILSKUD TIL DRIFT AF DYRENES
BESKYTTELSES VAGTCENTRAL OG STØTTE FRA
DYREVELFÆRDSPULJE 13,245 MIO. KR. (11,0%)
INDSAMLINGER OG GAVER 10,019 MIO. KR. (8,4%)
BIDRAG FRA LEGATER OG FONDE 4,112 MIO. KR. (3,4%)
TIPS OG LOTTO, BLADPULJE, MOMS MV. 1,465 MIO. KR. (1,2%)
ERHVERVSSAMARBEJDE OG ØVRIGE 0,752 MIO. KR. (0,6%)
ØVRIGE INDTÆGTER 0,329 MIO. KR. (0,3%)
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KREDSFORMÆND

NAVNE
BESTYRELSEN
PER 31.12.2020
FORMAND
Per Jensen
Valgt 1994
NÆSTFORMAND
Anne Marie Pilegaard
Valgt 2008
Område Viborg

Ebbe Milter Jensen
Valgt 2020
Område Ringkøbing

FORBRUGERRÅDET,
BESTYRELSE
Per Jensen

Susanne Kjeldal
Valgt 2018
Område Århus

FRILUFTSRÅDET –
REPRÆSENTANTSKAB
Birgitte Heje Larsen
Jørn Rørvang

Jørn Neerup Rørvang
Valgt 1997
Område Ribe

FAGLIGE MEDLEMMER
Bent Hindrup Andersen
Valgt 2000
Arkitekt

Torben Pihl
Valgt 2018
Område Nordjylland
—

Birgitte Heje Larsen
Valgt 2014
Biolog

REPRÆSENTATION I
EKSTERNE ORGANER OG
UDVALG
PER 31.12.2020

OMRÅDEFORMÆND
Tobias Holm
Valgt 2015
Område Roskilde
Lene Lindholm Christiansen
Valgt 2018
Område Nordsjælland
Arne Stevns Sørensen
Valgt 2008
Område Vestsjælland
Poul-Erik Jørgensen
Valgt 2018
Område Storstrøm
Olav Wulff
Valgt 2019
Område Fyn
Hans Jørn Frisk
Valgt 2017
Område Sønderjylland
Leila Andersen
Valgt 2006
Område Vejle
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DANSK HUNDEREGISTER
Per Jensen
DEN NATIONALE KOMITÉ
VEDR. LANDBRUGSDYR
Birgitte Iversen Damm
DET DANSKE KATTEREGISTER
Jens Jokumsen
DET DYREETISKE RÅD
Pernille Fraas Johnsen
DET GRØNNE KONTAKTUDVALG
Birgitte Heje Larsen
EUROGROUP FOR ANIMALS
Lena Rohn (board
representative)
Per Jensen
Anne Marie Pilegaard
FORBRUGERRÅDET –
REPRÆSENTANTSKAB
Per Jensen
Britta Riis

FØLGEGRUPPE FOR
HANDLINGSPLAN FOR BEDRE
DYREVELFÆRD FOR SVIN
Birgitte Iversen Damm
IUCN (NATURBESKYTTELSE)
Birgitte Heje Larsen

REPRÆSENTATION VIA
FORBRUGERRÅDET

KREDSFORMÆND
PER 31.12.2020

DYREETISK RÅD
Per Jensen

KØBENHAVN
Betina Johnbeck, Høje-Tåstrup
Anja Larsen, Høje-Tåstrup
Anette Svehag, Lyngby-Taarbæk
Estel Lillelund, Høje-Tåstrup
Henriette Gammelholm*, Frederiksberg
Karina Lykke Larsen*, Brøndby
Nadja Larsen, Høje-Tåstrup
Johnny Johnsen*, Hvidovre
Morten Blaabjerg*, Gladsaxe

FISKERIAFGIFTSFONDEN
Birgitte Heje Larsen
FJERKRÆAFGIFTSFONDEN
Pernille Fraas
KVÆGAFGIFTSFONDEN
Pernille Fraas
—

DYRENES BESKYTTELSES
MF VM’S INTERESSENTNETVÆRK HJORTEGRUPPEREPRÆSENTANTER
FOR FØDEVARER, PRODUKTER
OG FORBRUGERE
Himmerland
Birgitte Iversen Damm
Peter Espersen
MILJØ- OG
Sønderjylland
FØDEVAREKLAGENÆVNETS
Ejler Tang
AFDELING 8 (DYR OG
DYRLÆGER)
Bornholm
Jens Svenningsen
Leif Grønnegård
REFERENCEGRUPPEN FOR
Nordjylland
FØDEVARESTYRELSENS
Kurt Thomsen
KONTROLSTRATEGI
Birgitte Iversen Damm
Nordsjælland
Kim Maigaard
RÅDET FOR DYREFORSØG
Kirsten Rosenmay
Vestjylland
Erik Andersen
CENTER FOR FRILANDSDYR
—
Per Jensen
Jørn Rørvang
Britta Riis
VERDENSNATURFONDENS
PRÆSIDIUM
Birgitte Heje Larsen
VILDTFORVALTNINGSRÅDET
Birgitte Heje Larsen
—

D Y RDEYNREESN EBSE SBKEYSTKTYETLTSEEL S E

Hillerød-Gribskov
Lone Clan, Hørsholm-Gribskov
Anne Marie Holm, Farum
Louise Marie Jønsson,
Søllerød-Holte-Lyngby
Villy Nyvang, Frederiksværk-Halsnæs
Merete Rask, Halsnæs
Kristine-Louise Rafn Tvermoes*,
Værløse-Furesø

VESTSJÆLLAND
Anita Clausen, Holbæk
Jonas Rundstrøm Klausen, Holbæk
John Egemar Andersen, Kalundborg
Tina Andersen, Kalundborg
BORNHOLM
Dennis Dinesen, Kalundborg
Gejr Westy Larsen*, Bornholm
Martin Godsk Dyring Elmbek*, Bornholm Johnny Jensen, Odsherred
Arne Stevns Sørensen,
Mette Irmelin Munch*, Bornholm
Kalundborg-Holbæk
Niels Christensen*, Bornholm
Irene Ohrberg, Odsherred
Anne Dorthe Olsen, Odsherred
ROSKILDE
Pernille Patterson, Ringsted
Katja Saunte Bagger, Greve-Solrød
Henriette Søgaard, Slagelse
Anette Hougaard, Køge
Jeanette Kastrup, Slagelse
Anita Haupt Holm*, Lejre
Winnie Larsen, Sorø
Gitte Westen Breaum, Roskilde
Amanda Wolff Anthony, Slagelse
Tobias Hedegaard Holm, Roskilde
Birgitte Blach, Holbæk
Christina Vingaard Sønderby, Roskilde
Henrik Egemar Andersen*, Kalundborg
Amanda Iorio*, Greve-Solrød
Katrine Sofie Just, Slagelse
Célina Egebo David*, Køge
Manja Falver Rasmussen, Kalundborg
Heidi Geisshirt*, Køge
Nicole Barbosa-Winther*, Sorø
Kim Maigaard*, Roskilde
Ann Dupont, Ringsted
Mona Hansen*, Roskilde
Sarah Thisted Hansen*,
STORSTRØM
Selda Iljazovska*, Køge
Poul-Erik Jørgensen, Fakse
Søfren Ingemann*, Roskilde
Mette Lynggaard Kristensen, Fakse
Thomas Hansen*, Roskilde
Maria Prytz Reumert, Fakse
Victoria Bjerre*, Roskilde
Louise Funch Olsen, Guldborgsund
Britt Lynne Abildgaard, Lejre
Joan Claire Svendsen, Guldborgsund
Camilla Reib, Roskilde
Per Thomsen, Guldborgsund
Claus Wiingaard, Roskilde
Dorthe Christensen, Lolland
Lenette Hansen, Lolland
NORDSJÆLLAND
Bo Jan Koldorf, Næstved
Bente Houlbjerg Hansen, Allerød
Gitte Adler, Vordingborg
Lene Lindholm Christiansen, Egedal
Susanne Christensen, Vordingborg
Ebbe Andresen, Fredensborg
Ghita Malm, Vordingborg
Lene Lindholm Christiansen, Furesø
Karna Åse Pedersen, Vordingborg
Gitte Brandenburg, Helsingør
Finn Sekula, Vordingborg
Anders Bloch Jørgensen, Helsingør
Jan Rådbjerg, Fakse
John Stubtoft Nielsen,
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Sandra Holm Hansen, Guldborgsund
Mette Strack Christiansen, Lolland
FYN
Lene Hvitfeldt Jespersen,
Midtfyn-Assens
Morten Neye Andersen, Fåborg
Leif Ottosen, Langeland
Olav Wulff, Middelfart
Erik Ladefoged, Nordfyn
Lene Paulsen, Odense
Ib Rigelsø, Odense
Ebbe Steen Olsen, Ærø
Annelena Nyvang*, Faaborg
Annika Nørgaard Bargsteen*,
Odense-Nordfyn
Ronni Hedelund Rasmussen*, Odense
Kate Levorsen, Nordfyn/Odense
SØNDERJYLLAND
Hans Jørn Frisk, Tønder
Lotte Frisk, Tønder
Jytte Ruwald, Tønder
RIBE
Vibeke Volmers, Billund-Grindsted
Ejler Tang, Blaabjerg-Ølgod
Finn Schweitz Christensen, Bramming
Mogens Aagaard, Esbjerg-Bramming
Karin Quist König, Ribe-Esbjerg S
Jørn Neerup Rørvang, Varde-Fanø-Helle
Linda Damsgaard, Vejen-Helle-Holsted
John Callesen,
Varde-Blåvandshus-Blåbjerg
Emil Thygesen, Esbjerg
Iben Christensen,
Holsted-Vejen-Rødding
Jan Olesen*, Grindsted-Ølgod
Karen Margrethe Stenger,
Billund-Grindsted-Ølgod
Lenette Kamp Holm, Esbjerg
Sara Piel Daugaard*,
Billund-Grindsted-Ølgod
Ally Madsen, Vejen-Rødding-Holsted
VEJLE
Dennis Falle Brandt, Fredericia
Eva Gry Duve, Hedensted
Jens Koed, Hedensted
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NAVNE
Leila Andersen, Horsens
Daniel Møller Andersen, Horsens
Helle Smidt Bill, Horsens
Iver Krogh, Kolding
Thomas Andersen, Vejle
Leif Arnholtz, Vejle
Tinna Kristensen, Vejle
Helle Pouls, Vejle
Mia Kristina Sørensen, Vejle
Anette Tidemand, Vejle
Anja Christensen, Fredericia
Camilla Storgaard, Hedensted
Caroline Aagaard Lorentsen*, Kolding
Christina Wackerhagen Husted,
Fredericia
Jan Bondebjerg*, Kolding
Jonas Nørskov Jensen*, Fredericia
Louise Falk*, Hedensted
Luna Brandt, Fredericia
Sascha-Sidsel Marie Brøndum-Hansen*,
Kolding
Solvej Sommer, Hedensted
RINGKØBING
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
Jørgen Jensen, Ringkøbing
Stine Rødjajn, Holstebro
ÅRHUS
Anne Grete Gam Dylmer,
Norddjurs-Syddjurs
Anette Brenneche Kjeldsen,
Norddjurs-Syddjurs
Linda Klindrup, Norddjurs-Syddjurs
Annette Blichfeld, Randers-Favrskov
Kirsten B. S. Christensen,
Randers-Favrskov
Susanne Kjeldal Jensen,
Randers-Favrskov
Christina Qvottrup Rafn,
Randers-Favrskov
Bente Hundebøll Eriksson,
Silkeborg-Skanderborg
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Jannie Kristensen,
Silkeborg-Skanderborg
Kaj V. Møller, Silkeborg-Skanderborg
Inge Salvagni, Silkeborg-Skanderborg
Anniqa Helena Adamsen,
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
Jonas Labied*, Norddjurs-Syddjurs
Lisbeth Mikkelsen, Norddjurs-Syddjurs
Berit Holgersen, Randers-Favrskov

STEDER
Poul Erik Jensen, Aalborg
Kim Bille*, Frederikshavn-Læsø
Pernille Søndergaard*, Jammerbugt
Sally Lykke Nielsen*, Aalborg
Sisse Jæger Andersen*, Brønderslev
* Konstitueret som kredsformand.
Konstituerede kredsformænd skal
godkendes af repræsentantskabet

INTERNATER
PER 31.12.2020

VILDTPLEJESTATIONER
PER 31.12.2020

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

SJÆLLAND OG ØERNE
Nærum Vildtplejestation
John Hørdum

Roskilde Internat
Rikke Agner Jørgensen
Fuglebjerg Internat
Tina og Benny Jørgensen
Falsters Internat
Gitte og Jens Petersen

VIBORG
Marina Silvia Andersen, Morsø
Erik Andersen, Skive
Diana Bjørndal, Viborg
Connie Von Moos, Viborg
Lene Dige Nielsen, Viborg
John Møller Pedersen, Viborg
Christina Nørgaard Vinding, Viborg
Andrea Heidemann Pedersen, Skive
Helena Sjöstrand, Thisted
Inger Lis Bøjer, Thisted
Marianne Morsing Larsen*, Thisted
Stine Høpfner*, Skive
Tanja Langgaard Madsen*, Thisted
Camilla Vejlby, Skive
Maria Glud, Viborg
Poul Strarup, Viborg

F YN
Fyns Internat
Lene Frahm
JYLLAND
Brande Internat
Birgit og Kent Karlsen

NORDJYLLAND
Henning Ildal, Brønderslev
Lotte Jæger, Brønderslev
Ivan Bengtsen*, Frederikshavn-Læsø
Pernille Friis, Frederikshavn-Læsø
Gitte Tiberg Schmidt Hoffmann,
Frederikshavn-Læsø
Torben Pihl, Frederikshavn-Læsø
Svend Sørensen, Hjørring
Steen Eriksen, Aalborg
Helge Haugaard, Mariager Fjord
Kenneth Tobiassen, Mariager Fjord
Lars Vad, Frederikshavn-Læsø
Malene Skriver, Brønderslev
Hans Jørgen Kristiansen, Aalborg
Pia Hvilshøj, Mariager Fjord

Pindsvineplejerne
Inge Tornkjær
Ballerup Vildtplejestation
Rosemarie Beiersdorfer
Veksø Vildtplejestation
Stine Mars
Melby Vildtplejestation
Maria Philipsen
Havreholm Vildtplejestation
Janne Montell
Kulhuse Vildtplejestation
Lise Lotte Berring

Nordjyllands Internat
Karina Fisker

Lille Valby Vildtplejestation
Birgit Andersen

Viborg Internat
Lise Svejgaard

Jyderup Vildtplejestation
Sara Mathez

Ud over otte internater har
vi otte opsamlingssteder
fordelt over hele landet,
som støtter internaterne.

Høng Vildtplejestation
John Egemar Andersen
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Bindslev Vildtplejestation
Charlotte Vissing

FYN
Langeskov Vildtplejestation
Jette og Christian
Scheffmann

Sindal Vildtplejestation
Tine Deth Christiansen

Otterup Vildtplejestation
Steffan Larsen
JYLLAND
Esbjerg Vildtplejestation
Emil Thygesen

Svenstrup Vildtplejestation
Naia Dahl Christensen
Roslev Vildtplejestation
Kirsten Kjær
Sunds Vildtplejestation
Rikke Johnsen

Vejle Vildtplejestation
Henrik Husum
Tørring Vildtplejestation
Daniel Hougaard
Hornsyld Vildtplejestation
Karin Clausen
Nørre Snede Vildtplejestation
Solvej Sommer
Toftlund Vildtplejestation
Hans Jørn Frisk

Våbensted Vildtplejestation
Maria og Leon Holm Kragh

Kalenderkvarterets
Vildtplejestation
Michelle Braganza

Horbelev Vildtplejestation
Sandra Holm Hansen

Tranbjerg Vildtplejestation
Dorthe Madsen

Hyllinge Vildtplejestation
(Næstved)
Dittelys Karlsen

Skarresø Vildtplejestation
Anne Grete Gam Dylmer

Sandvig Vildtplejestation
(midlertidigt lukket)
Annelise Rasmussen
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Møn Vildtplejestation
Andreas Bosen

Malling Vildtplejestation
Anniqa Helena Adamsen
Ålbæk Vildtplejestation
Kurt Thomsen
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