Dyrevelfærd – menneskers ansvar
Vi skal have naturlig respekt for levende væsener, og det skal afspejles i
lovgivningen. Et rigt og ansvarligt samfund som det danske er forpligtet til at
behandle dyr ordentligt. Dyr er berigende for fællesskabet - både dyrene i naturen,
nyttedyr og kæledyr.
For de fleste er dyr en ikke uvæsentlig del af deres daglige fødevareindtag, og de fleste
danskere har eller haft kæledyr i familien eller tæt på. Flere undersøgelser peger på, at dyr
generelt vækker positive følelser hos mennesker, og kæledyr i familien har positiv
indflydelse på både helbred og humør samt børns evne til at passe skolen og opbygge
positive relationer. Forsøg med hunde på plejehjem og sygehuse herhjemme har været
særdeles positive.
De dyr, vi spiser, skal have haft et ordentligt og værdigt dyreliv inden slagtningen, og det
skal været let for forbrugerne at skaffe sig viden om opdræt, vilkår, transportforhold og
slagtemetoder forinden køb af kød.
Der er derfor adskillige gode grunde til, at et civiliseret samfund betragter dyr som en del
af samfundet og behandler dem godt og værdigt, både når de er til leg og til nytte som
jagt, fødevarer o.l.
Dansk Folkeparti finder det forkasteligt, når dyr lider på grund af mennesker. Som
lovgivningen er indrettet i dag betragtes dyr som ejendom. Men et dyr er ikke en ting – dyr
er levende væsner – og bør behandles som sådan i lovgivningen. Dyr skal behandles
med respekt og værdighed, og dyrenes naturlige behov skal imødekommes i størst muligt
omfang.
Undervisningen i folkeskolen skal medvirke til at etablere en naturlig respekt for dyr og
opfattelse af dyr som levende væsner, der har krav på respekt og værdighed. Dansk
Folkeparti har kæmpet en lang kamp for at få dyrevelfærd højere op på den politiske
dagsorden og vil fortsat kæmpe for at få ordentlige forhold for alle dyr, hvad enten det
drejer sig om kæledyr, vilde dyr eller nyttedyr.
Dansk Folkeparti så gerne, at der på sigt bliver oprettet et egentligt
dyrevelfærdsministerium med overordnet ansvar for dyrenes forhold og at der etableres et
dyreværnspoliti.
Indsats over for dyremishandling
Dyremishandling er desværre stadig en del af dagligdagen i Danmark, og myndighederne
har ikke taget det alvorligt nok. Der er for eksempel alt for lange sagsbehandlingstider i
sager om vanrøgt og mishandling. Det skal der ændres på.
I Dansk Folkeparti mener vi, at strafferammen for dyremishandling skal sættes kraftigt op,
og at politiet skal være forpligtet til at reagere hurtigt og effektivt på mistanker om og
tilfælde af dyremishandling, samt at politiets efterforskning intensiveres.

Dette er dog ikke en opgave, politiet kan løfte selv, og derfor skal der oprettes et
dyreværnspoliti i Danmark, som man eksempelvis har det i Storbritannien. Dette
dyreværnspoliti skal føre opsyn med nytte- og kæledyrs velfærd og skal have hjemmel til
at tvangsfjerne mishandlede dyr.
Der skal oftere, end tilfældet er i dag, ske frakendelse af retten til at have med dyr at gøre.
Kæledyr
Når man erhverver et kæledyr til sig selv eller sine børn, påtager man sig samtidig
ansvaret for et levende væsen. En sådan beslutning skal ikke træffes impulsivt, men må
være genstand for nøje overvejelser.
Der skal fastlægges mere detaljerede regler for hvilke forhold, der skal tilbydes kæledyr
f.eks. i forhold til minimumsstørrelser for bure etc. Det skal også være muligt at stille krav
om, at sociale dyr – altså dyr der i naturen trives som par eller flokdyr f.eks. visse
fuglearter - ikke holdes alene men samme med artsfæller.
Vi ser stadig for mange sager med kæledyr, der afleveres på internater eller som aflives,
fordi ejerne alligevel ikke ser sig i stand til at tage sig af dyret. Mange af disse sager
vedrører hunde.
Ansvaret for et kæledyr påhviler altid husstandens myndige medlemmer.
Der skal endvidere indføres autorisation til dyrehandlere. Denne skal kun gives til de
dyrehandlere samt deres ansatte, der har gennemgået et kompetencegivende kursus i
dyrs røgt og pleje.
En dyrehandler med autorisation skal have mulighed for at nægte at sælge et dyr til en
kunde, hvis det er dyrehandlerens opfattelse, at kunden ikke vil kunne magte at passe
dyret. Myndighederne skal have beføjelser til at fjerne en dyrehandlerautorisation.
Dansk Folkeparti foreslår, at der indføres en smiley-ordning for dyrehandlere og
hundekenneler, der bl.a. skal afspejle behandlingen af dyrene. Kontrol af dyr, der sælges
på markeder, skal øges.
I forbindelse med erhvervelse af kæledyr, hvor sælger er professionel, bør det være
lovpligtigt, at der udleveres en pasningsvejledning indeholdende instruktion om, hvordan
dyrets trivsel optimeres.
Nyttedyr
Der påhviler hver enkelt dansker en forpligtigelse til at tænke over dyrenes vilkår, når de
foretager indkøb.
Generelt er forholdene for nyttedyr betydeligt værre i udlandet, end det er tilfældet i
Danmark. Derfor vil dansk producerede varer ofte være at foretrække frem for
udenlandske varer, når der henses til dyrevelfærd.

Dansk Folkeparti ønsker, at respekten for dyr som levende væsener skal indtænkes i de
forhold, vi byder de dyr, som udgør en ressource for menneskeheden.
Hvad enten det gælder landbruget, i pelsindustrien eller i medicinalindustrien, er det
altafgørende, at dyrene behandles ordentligt ud fra deres naturlige behov. For eksempel er
det naturligt, at køer kommer på græs. Nyttedyrs forhold i industrien skal være nøje og
detaljeret beskrevet i lovgivningen for de forskellige områder, og staten skal med
regelmæssige og grundige kontroller sikre, at reglerne bliver overholdt.
Der skal ligeledes falde hårde, økonomiske straffe og i sidste instans inddragelse af
autorisationer i de tilfælde, hvor der er tale om gentagne lovbrud.
Dansk Folkeparti vil arbejde målrettet for at nedbringe brugen af antibiotika i grisestaldene
og løbende nedbringe den stadig for høje dødelighed blandt smågrise.
Dansk Folkeparti ønsker ikke at forbyde produktion af mink i Danmark. I så fald vil
produktionen blot flytte til andre lande med væsentlig ringere produktionsforhold, end
tilfældet er i Danmark, og dette er ikke det bedste for minkene eller for dyrevelfærden.
Allerhelst så Dansk Folkeparti et verdensomspændende forbud mod at holde mink i
fangenskab, men det giver ingen mening at forbyde det i Danmark, hvis så blot
produktionen overtages af andre i lande, der tager væsentligt mindre hensyn til minkenes
velfærd.
Minkenes forhold i Danmark skal dog løbende forbedres med krav om mere plads og en
konsekvent overholdelse af reglerne. Overtrædes reglerne i gentagne tilfælde bør den
pågældende opdrætters ret til at opdrætte mink inddrages.
Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at der i Danmark udøves sportsgrene og forekommer
underholdning, der er til fare for dyrs liv og helbred som f.eks. steeplechase, rodeo eller
tyrefægtning.
Tyrefægtning er dyremishandling, og vi er ligeglade med, at det er en gammel tradition i
bl.a. Spanien og dele af Latinamerika. Barbarisk behandling af dyr bliver ikke rigtigt, bare
fordi det har stået på længe. Catalonien forbød traditionen i 2012, og Dansk Folkeparti vil
støtte arbejdet mod tyrefægtning andre steder.
EU bidrager med støttemidler til at opretholde denne barbariske underholdningsindustri,
og det vil vi i Europa-Parlamentet aktivt arbejde for at stoppe og søge at få andre danske
EU-parlamentarikeres støtte til.
Dyretransporter
Dyretransporter skal foregå på en så ansvarlig måde, at dyrene har adgang til både foder
og vand under transporten. Transporttiden for slagtedyr må ikke overskride 4 timer.
Transportmåden skal tage hensyn til, hvordan dyrene opholdt sig forinden transporten.
Hvis f.eks. køer og tyre gik sammen på marker forinden transport til slagteri, skal de ikke

adskilles under transporten, da det dels udløser stress hos dyrene, dels udgør fare for
transport-chauffører og modtagere.
Ved længere transporter af eksempelvis avlsdyr skal det sikres, at dyrene får tilstrækkelige
pauser undervejs. Sker der overtrædelser af disse regler, skal overtrædelserne straffes
hårdt, og ved gentagne overskridelser skal vognmandens autorisation inddrages.
EU er også her en stopklods for ordentlige regler, og Dansk Folkeparti vil bruge kræfter
både i Europa-Parlamentet og i Folketinget for at sikre bedre transport-vilkår for dyr.
Begræns dyreforsøg
Det er i dag alt for let at få adgang til at foretage dyreforsøg.
Dansk Folkeparti mener, at nødvendigheden af forsøg skal godtgøres i hvert enkelt
tilfælde. Dansk Folkeparti mener, at det er afgørende at støtte forskningen i alternativer til
dyreforsøg, så de forhåbentligt på et tidspunkt helt vil kunne undgås.
Derfor skal vi i Danmark aktivt opsøge viden om alternativer til dyreforsøg uden for landets
grænser.
Ulovlig import og krybskytteri
Den omfattende illegale import af dyrearter – eksempelvis fra Østeuropa – skal
bekæmpes. Dansk Folkeparti vil arbejde for at få afsat flere ressourcer til kontrol med
området og vil arbejde for at få skærpet straffene for overtrædelser. Dyrevelfærd er en
global opgave, og dyremishandlere og illegale importører skal strafforfølges over
grænserne.
Dansk Folkeparti accepterer jagt på dyr. Dyr, der har levet et liv i naturen, har oplevet den
højest tænkelige grad af dyrevelfærd.
Før jagttegn gives, skal et skærpet skydetræningsforløb gennemgås, så antallet af
anskydninger minimeres. Det bør være ulovligt at udsætte fugle alene med det formål at
skyde dem ned under jagt.
Dansk Folkeparti har ingen tolerance over for krybskytteri – en forbrydelse, som straffes alt
for mildt i Danmark. Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at krybskytter allerede ved
første afsløring skal stilles til ansvar for deres gerninger med store bøder og
fængselsstraffe, og at jagttegn og våben inddrages.
Rituelle slagtninger
Slagtning af dyr skal altid foregå under betryggende sanitære forhold og med størst mulig
hensyntagen til dyrene således, at f.eks. stress hos dyrene minimeres.
Vi er grundlæggende imod, at religion og religiøse forskrifter skal afgøre, hvordan dyr skal
aflives.

I Dansk Folkeparti mener vi derfor, at religiøse hensyn aldrig må sættes over hensynet til
dyrs velfærd. Vi ser helst et forbud mod rituel slagtning herhjemme, og vi støtter derfor
krav om bedøvelse af dyret forinden rituel slagtning. Så længe et folketingsflertal
fastholder lovligheden af rituel slagtning i Danmark, bør myndighederne opprioritere
kontrollen med rituelle slagtninger og indsatsen imod ulovlige såkaldte baggårdsslagtere.
Som delmål vil Dansk Folkeparti arbejde for indførelsen af en obligatorisk
mærkningsordning, hvoraf slagtemetode og oprindelsesland klart skal fremgå. På den
måde får forbrugeren faktuel viden om slagtemetode m.v. og dermed et reelt frit valg.
Forbyd menneskers seksuelle omgang med dyr
Danmark er snart det eneste land i Nordeuropa, hvor det er tilladt at have seksuel omgang
med dyr.
Risikoen er, at Danmark udvikler sig til et mekka for dyresexturisme.
I modsætning til Folketingets øvrige partier mener Dansk Folkeparti, at seksuel omgang
med dyr skal forbydes og gøres strafbart.
Det er i dag fuldt lovligt at benytte og tvinge dyr til sex, men Dansk Folkeparti mener, at
seksuel omgang med dyr er en uacceptabel handling. Det kan aldrig forsvares, idet dyrene
ikke har mulighed for at sige fra over for menneskers seksuelle tilbøjeligheder.
Al seksuel omgang med dyr er derfor at betragte som et overgreb mod dyr. Ligeledes skal
personer, som udlejer dyr til sex med mennesker, straffes hårdt.
Pornografiske optagelser indeholdende seksuel omgang med dyr bør ikke kunne foretages
eller distribueres fra Danmark.
Internationale perspektiver
På internationalt plan må Danmark være vagthund overfor dyremishandling.
Danmark må arbejde for at komme dyremishandling til livs globalt, hvad enten det drejer
sig om kommerciel hvalfangst, tyrefægtning i Spanien, pelsning af levende dyr eller andre
former for mishandling af dyr.
Produkter, hvis fremstilling forudsætter dyremishandling, såsom foie gras, halalslagtning
uden forudgående bedøvelse, hajfinner etc. bør omfattes af importforbud.
Via internationale organisationer skal Danmark støtte indsatsen mod krybskytteri og for
bevarelse af truede dyrearter verden over. I DR Congo er bjerggorillaen truet af
udryddelse, og i Sydafrika skydes der årligt snart flere næsehorn end der fødes, alene
fordi der i især Asien er stor efterspørgsel på næsehornspulver som mirakel-kur mod alt
fra kræft til impotens. De afrikanske elefanter er ligeledes truet af rovdrift, ligesom
landskildpadder i Europa og store dele af fiske-bestandene i verdenshavene.

Det er kortsigtet og kan få uoprettelige konsekvenser for fauna og fødekæder blot at
acceptere ulovligheder og urimeligheder overfor dyr, også i områder af verden, hvor
menneskers levevilkår er vanskeligere end herhjemme.
Derfor skal Danmark aktivt i relevante internationale fora arbejde for en anstændig balance
mellem mennesker og natur, hvor der både tages hensyn til menneskers mulighed for at
opretholde livet og til en anstændig og værdig behandling af dyr.
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