Til Detektor
Udklip fra Veganerpartiets ide-program.
1. kapitel - Landbrug, fødevarer og fiskeri
Vores program tager udgangspunkt i, hvad der i hvert fald ikke er i orden i produktionen af
dyr til kød, mælk og æg og dermed hvilke rammer/forhold for dyr, der skal ændres.
Følgende tager udgangspunkt i dyrene, men vi vil også gerne gøre opmærksom på, at alle
de store rapporter om biodiversitet (som også omhandler vilde dyr) og klima lægger vægt på
vigtigheden af omstillingen til et plantebaseret landbrug og et minimalt forbrug af kød.
https://vgpt.dk/naturkrisen/
Inkl. sundhedsgevinsterne:
https://vgpt.dk/folkesundhed-rapporter/

Fra ide-programmet:
Græsning skal være obligatorisk for alle dyr, som fra naturens side er græssere (fx. køer, får
og geder). Mælkeproducenter skal ikke længere have flere køer, end der kan etableres
græsning til.

Plads til naturlig adfærd
● Overalt hvor dyr holdes for menneskers skyld, skal deres ret til at udføre naturlig adfærd
garanteres ved, at dyrevelfærdsloven i praksis bliver overholdt, uden at diskriminere
mellem dyrearter. Eksempelvis skal alle kyllinger have mulighed for at kunne tage
støvbad og gå rundt mellem træer og buske, alle grise skal have adgang til at sætte
trynen i frisk jord og tage mudderbade, og køer, får og geder hører hjemme på enge og
marker med vild natur.
● Alle dyr skal have ret til at bevæge sig udenfor med rigelig plads til at udleve deres
naturlige adfærd og med tilstrækkelige muligheder for føde og læ.
● I stalde skal dyr have tilstrækkeligt trivselsareal, halm og forskelligt materiale at
beskæftige sig med. Dyrene skal have fri mulighed for at komme ud dagligt.
● Køer skal indgå i familiebesætninger. Kalve skal ikke længere adskilles fra deres mødre
få timer efter fødslen, men får lov at vokse op med deres mødre på engen og drikke den

mælk, der fra naturens side er beregnet til dem. Det samme princip gælder for høns og
kyllinger.
● Produktion af hvidt kalvekød er forbudt i Danmark, men danske kalve sendes så til
Holland for at indgå i netop en sådan produktion, de såkaldte sødmælkskalve. Danske
kalve skal ikke længere indgå i denne produktion. Det er uacceptabelt, at kalve får en
lavjern-diæt, mens de lever i små indhegninger uden at kunne bevæge sig og have fysisk
social kontakt med andre kalve og køer, også kaldet tremmekalve.
● Ingen danske dyr skal eksporteres til slagtning eller opfedning.
● Farestalde, hvor svin står mellem snævre metalstænger, vil blive forbudt. Søer skal have
mulighed for at bygge rede og tage sig af smågrisene, der ikke bliver taget fra før deres
egen naturlige fravænning. Det samme gælder for høns og kyllinger.
● Barbariske indgreb såsom kastration af smågrise, haleklip, klip af tænder, afhorning af
køer og geder, klip af næb mv. afskaffes helt. Det samme gælder kønssortering af
kyllinger (så hanekyllinger kan aflives straks efter udklækning).

Intensiv avl og produktion skal stoppe
Mange dyr er i dag blevet så voldsomt opdrættet i industrien, at de kan opfedes og være klar
til slagtning inden for uger eller få måneder efter fødslen, hvilket medfører alvorlige
velfærdsproblemer for dyrene. En værdig eksistens indebærer også, at dyrene får mulighed
for at parre og reproducere sig naturligt.
● Opdræt med ekstrem hurtig vækst, som det ses for kyllinger og svin, samt ved ekstrem
produktion, som det er tydeligt i den nuværende praksis i mælkeindustrien, skal forbydes.
Eksempelvis skal også kyllinger, hvis ben ikke kan holde kyllingernes egen vægt, samt
høns, der skal lægge æg hver dag frem for de naturlige 6-12 æg om året, være fortid. Der
må ikke avles, så der fødes/udklækkes overskudsdyr, der aflives, herunder fx gasses,
skydes eller blendes.

Indsats mod lidelse i slagterier og under dyretransport
De fleste mennesker holder meget af dyr og ønsker ikke, de skal udsættes for smerte og
stress. Derfor er det vigtigt med en fuldstændig transparent produktion, en ny
mærkningsordning samt en ende på de procedurer, vi ved, smerter og stresser dyrene.
● Kvægmarkeder afskaffes.
● I takt med omlægning til det nye landbrug med færre dyr og mindre intensitet afskaffes
dyretransporter.
● Slagtningspraksis, der involverer alvorlig lidelse, såsom "strømbad" til kyllinger og
CO2-bedøvelse for svin, afskaffes øjeblikkeligt.
● Salg af strømpistoler o.l. til brug på dyr forbydes og må hverken importeres eller
anvendes.

