
AKTIVISM

Kampanj för  
GU-hundarna 

AVSLÖJANDE

Fortsatt användning 
av olagliga burar

TILLBAKABLICK

Ett liv som gris  
10 år 

ÅRSRAPPORT 2019

DJURFÖRSÖKSCENTRET 
SWECCLIM STOPPAT

SEGER!



3ÅRSRAPPORT 20192 ÅRSRAPPORT 2019

skattebetalarnas pengar. Stort tack till alla 

som engagerat sig! 

Ibland kan det kännas hopplöst, särskilt  

när vi vet att så många djur befinner sig  

i fruktansvärda situationer just nu. Men det  

är också den vetskapen som får oss att  

fortsätta kämpa.

Djurrättsalliansen är en liten ideell organisation 

som drivs av helt vanliga människor som fått 

nog av att se djuren plågas. Vi är helt beroen-

de av ekonomiska bidrag för att kunna fort-

sätta vår verksamhet. I den här årsrapporten 

kan du se delar av det vi uppnått under 2019 

och vi hoppas att det får dig att vilja stödja 

vårt arbete för djuren. Det vi i utbyte kan utlova 

är att vi aldrig kommer att sluta dokumentera, 

avslöja och bekämpa djurplågeri.

Tillsammans för djuren,

I år firar vi tre jubileum. Det första handlar 

om försöksaporna Bacill, Bacillusk och 

Baloo. Det är tio år sedan vi lyckades rädda 

dem från Astrid Fagraeus Laboratorium i 

Stockholmsförorten Solna. En tidig december- 

morgon satte vi dem på ett flygplan till  

Storbritannien där de levt i en djurfristad 

ända sedan dess. Tänk er, att om vi inte 

ingripit skulle de varit döda. Våra hjärtan 

brister när vi tänker på alla de apor som 

dödats där sedan dess, men vi fortsätter  

att kämpa för dem och vi finner vår inspiration 

i Bacill, Bacillusk och Baloos liv.

Det andra handlar om Sveriges sista  

chinchillafarm för pälsproduktion.  

Det är fem år sedan vi lyckades stänga  

den farmen, få farmaren dömd för brott  

mot djurskyddslagen och bäst av allt så 

lyckades vi rädda alla överlevande chin- 

chillor på farmen och det var inte mindre 

än 243 stycken chinchillor. Då många av 

avelshonorna var dräktiga så växte antalet 

snabbt till över 300 räddade chinchillor. 

Vi missar aldrig chansen att rädda djur på 

individnivå, samtidigt som vi jobbar hårt 

med att föregå och stoppa lidanden och 

djurplågeri genom ett förebyggande och 

strukturförändrande arbete.

Även Djurrättsalliansens kampanj Ett liv som 

gris fyller i år 10 år, vilket du kan läsa om på 

sidan 7.

Under 2019 har vi uppnått en enorm seger 

då vi lyckades stoppa det nya djurförsöks- 

centret SWECCLIM. De djur som var till-

tänkta att användas var apor, hundar, katter, 

hästar, getter, grisar, får och kor. Djurrätts- 

alliansen kunde avslöja planerna på det 

nya djurförsökscentret i mitten av juli och 

har sedan dess drivit kampanjen ”Stoppa 

SWECCLIM”. Kampanjen har väckt ett 

enormt engagemang hos våra supporters 

och allmänheten och vi kunde bland annat 

överlämna närmare 48 000 namnunder- 

skrifter till Vetenskapsrådet. De valde att 

avslå ansökan om 90 miljoner kronor av 
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En av grundarna av Djurrättsalliansen
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Talesperson Djurrättsalliansen
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Bli  
månads- 

givare!

Varje gåva till Djurrättsalliansen är vital för
att vi ska kunna fortsätta med det arbete
vi utför. Bli månadsgivare du med!  
Mer information finns på vår hemsida.

BOX 2107

128 23 SKARPNÄCK

TEL: 072-300 39 00

PLUSGIRO: 42 54 11-6

SWISH: 123 073 073 9

www.djurrattsalliansen.se DJURFÖRSÖKSCENTRET SWECCLIM STOPPAT
Djurrättsalliansen kunde avslöja planerna 

på det nya djurförsökscentret i mitten av 

juli och har sedan dess drivit kampanjen 

”Stoppa SWECCLIM”. Bakom projektet 

stod Sveriges lantbruksuniversitet 

tillsammans med Uppsala universitet, 

Sveriges veterinärmedicinska anstalt, 

Karolinska Institutet, Göteborgs universitet/

Sahlgrenska universitetssjukhuset och 

Linköpings universitet. Tanken var att 

skapa en ny nationell infrastruktur för 

kliniska och experimentella studier på 

större djur som apor, hundar och katter.

UPP TILL 600 DJURFÖRSÖK OM ÅRET 

De räknade med att utföra upp till 600 

djurförsök varje år och till viss del fungera 

som ett kontraktslaboratorium där 

olika företag kan hyra in sig och utföra 

djurförsök. De djurförsök som SWECCLIM 

planerade att genomföra var bland annat 

xenotransplantationer (transplantationer 

mellan två olika arter) och använda sig 

av primater. De ville även utföra fler 

långtidsstudier på djur med bentransplantat 

och ortopediska implantat. Linköpings 

universitet har en skyttebana tillgänglig 

där de skadeskjuter djur för att studera 

trauman. Det fanns även planer på att 

fokusera på djurförsök kring bland annat 

infektionssjukdomar, livsstilssjukdomar, 

nutrition, stamceller och behandling av 

blodförgiftning.

INTERNATIONELLT STÖD 

Ett brev undertecknat av 62 organisationer 

från hela världen skickades till rektorerna 

på de universitet och myndigheter som är 

involverade i planerna på det nya djur-

försökscentret. Initiativet grundades av 

Philip Wollen som är en australisk filantrop 

och Citibanks tidigare vice ordförande. 

Bland annat så har organisationer från  

Kina, Indien, England, USA, Sydafrika,  

Nya Zealand, Afghanistan, Peru, Japan  

och Frankrike undertecknat brevet.

VETENSKAPSRÅDET AVSLOG ANSÖKAN

Universiteten bakom det nya djurförsöks-

centret hade ansökt om 90 miljoner kronor  

från Vetenskapsrådet, som är den största  

statliga forskningsfinansiären. 

Djurrättsalliansen har fört en dialog med 

dem och överlämnade en protestlista med 

47 481 namnunderskrifter mot planerna 

på SWECCLIM. I slutet av september 

meddelade Vetenskapsrådet att de  

avslog ansökan. 

FORTSATT ARBETE MOT NYA  

DJURFÖRSÖKSPLANER 

SLU har meddelat att de avser gå in med 

en modifierad behovsanmälan och göra 

förändringar i ansökan och troligen ansöka 

på nytt år 2021. Djurrättsalliansen anser att 

inga djur är försöksobjekt och ett centrum 

för djurförsök på stora djur är inte rätt väg 

fram mot en mer etisk värld. Istället borde 

det satsas på mer djurfria metoder.  

Djurrättsalliansens målsättning är att se  

till att SWECCLIM inte blir verklighet.

Media rapporterade om motståndet mot SWECCLIM.
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Under 2018 kunde Djurrättsalliansen med 

unikt och chockerande bild- och film- 

material avslöja hur djur plågades hos det 

företag inom äggindustrin som föder upp 

flest värphöns i Sverige. Företaget,  

Gimranäs AB, föder upp värphönor som 

säljs till äggproducenter i Sverige och  

Baltikum. Omkring hälften av alla hönor  

på svenska hönserier – i både frigående-, 

bur- och KRAV-produktion – kommer  

från det granskade kläckeriföretaget. 

I samband med avslöjandet kunde vi även 

visa att företaget sedan 2012 håller stora 

mängder avelsdjur, hönor och tuppar,  

i olagliga burar i två djurstallar i Herrljunga 

kommun. Avelsdjuren är de djur som är  

föräldrarna till värphönorna inom ägg- 

industrin. Bursystemet som företaget använder 

har inte tidigare funnits i Sverige och är  

därför otillåtet. När nya system tas i bruk 

ska de först godkännas av Jordbruksverket, 

genom en så kallas ”ny teknik-prövning”. 

Efter en utdragen process, som Djurrätts- 

alliansen kritiserade och JO-anmälde,  

beslutade Jordbruksverket i år att inte  

godkänna bursystemet på grund av stora 

brister ur djurskyddsynpunkt.

Djurrättsalliansen kunde efter Jordbruks- 

verkets beslut visa att företaget trots  

beslutet och information om att burarna  

inte får användas fortsätter att ha djur  

i de olagliga burarna. Vi polisanmälde då 

företaget samt genomförde en symbolisk 

avspärrning vid ett av de två aktuella  

djurstallarna för att uppmärksamma  

ärendet i media och sociala medier. 

Kort därefter beslutade länsstyrelsen  

i Västra Götaland att förelägga Gimranäs 

AB att upphöra med hållande av hönor och 

tuppar i anläggningarna med det olagliga 

bursystemet. Företaget har överklagat både 

Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut 

och båda ärendena ligger nu hos förvaltnings- 

rätten i Jönköping i väntan på beslut. 

Myndigheterna menar att de inte kan vidta 

åtgärder innan dess att förvaltningsrättens 

beslut kommer och under tiden fortsätter 

företaget att använda bursystemet.

– Grundproblemet är inte själva lagbrotten 

då det grundläggande felet är det som 

sker inom lagens ramar, men här har vi ett 

fall där vi ser en möjlighet att stänga två 

enorma djurstallar. Det här ärendet riskerar 

att bli en lång utdragen juridisk process där 

företaget fortsätter att köra sitt eget race 

och samtidigt får enorma mängder djur  

betala priset med sina liv. Det här är ytterligare 

ett sorgligt exempel på att djurskyddslagen 

inte finns till för att skydda djuren. Så länge 

vi människor ser andra djur som våra att 

utnyttja och döda kommer ärenden som 

dessa att vara en del av verkligheten, säger 

Malin Gustafsson, talesperson för Djurrätts- 

alliansen. 

SVERIGES STÖRSTA VÄRPHÖNSUPPFÖDARE  
FORTSÄTTER ANVÄNDA OLAGLIGT BURSYSTEM

AVSLÖJANDE

Den 17 oktober 2014 stängdes Sveriges 

äldsta och sista chinchillafarm. Farmen 

hade då i omkring 50 år fött upp och dödat 

chinchillor för deras päls. Det var en farm som 

under åratal kritiserats av djurrättsröresen.  

Djurrättsalliansen bedrev en intensiv 

kampanj för att farmen skulle stängas och 

chinchillorna räddas. Slutligen begärde 

länsstyrelsen att djurens skulle omhändertas  

då de hittat många brister på farmen som  

aldrig åtgärdats. Under en oanmäld inspektion  

uppmärksammade länsstyrelsen bland  

annat följande brister: ventilation och insläpp 

av dagsljus saknades, olagliga små burar, 

hyllor och bolådor saknades i burarna och 

kanske värst av allt - farmaren använde 

polygamkragar på djuren vilket anses som 

mycket plågsamt. Det är en stålkrage som 

fästs på chinchillorna för att hindra honan 

att lämna buren, medan hanen kan passera 

mellan flera honors burar. Vid omhänder- 

tagandet av djuren fann polisen 243 chinchillor 

vid liv, som kunde räddas och överlämnas 

till Djurrättsalliansen för omplacering och 

rehabilitering. Redan efter fyra dagars hårt 

arbete hade Djurrättsalliansen omplacerat 

samtliga 243 chinchillor i hem för att ge dem 

en andra chans här i livet. I hem där de nu 

får leva sina liv och får möjlighet att vara ute 

och springa runt, hoppa och få en massa 

kärlek. Många av de honor som räddades 

från farmen var dräktiga och födde senare 

ungar så i slutändan räddades över 300 

chinchillor från liv och död inom pälsindustrin.

Under kampanjen mot farmen fick Djurrätts- 

alliansen även hjälp från den nu bortgångne 

amerikanen Sam Simon, en av skaparna av 

TV-serien The Simpsons. Han gick ut och 

krävde att just den här pälsfarmen utanför 

Enköping skulle stängas. Sam Simon var  

en aktiv djurrättsaktivist som bland annat  

tidigare finansierat köpet av en chinchilla- 

farm i Kalifornien, enbart för att kunna 

stänga den och omplacera djuren.

5 ÅR SEDAN SVERIGES SISTA  
CHINCHILLAFARM STÄNGDES!

LYCKAD VEGOTURNÉ PÅ UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
För andra året i rad anordnade Djurrätts- 

alliansen en vegoturné med besök på ett  

20-tal olika universitet och högskolor i  

Sverige för att dela ut häften om veganism 

och djurvänlig livsstil till studenterna.  

Inte mindre än 32 000 häften delades ut 

under en månads tid. Den 4 september 

startade Djurrättsalliansens vegoturné vid 

Stockholms universitet och den 3 oktober 

avslutades den med en dag vid Södertörns 

högskola. Däremellan besöktes bland 

annat högskolan i Gävle, Örebro universitet, 

Linköpings universitet, Linnéuniversitet i 

Kalmar, Malmö universitet och Chalmers 

tekniska högskola i Göteborg för att nämna 

några få. Med på turnén fanns även Victor 

Sjodin från organisationen Vegan Outreach 

i USA, som delat ut liknande häften på 

universitet över hela världen.  

Turnén hade inte blivit i närheten av vad  

den blev om det inte vore för alla fantastiska 

människor som kommit och hjälpt till att  

dela ut. Djurrättsalliansen vill även passa  

på att tacka LUSH som hjälpt till med tryck-

ningen av häftet som vi delat ut. 

LINKÖPINGMALMÖSTOCKHOLM
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I år fyller Djurrättsalliansens kampanj ”Ett liv som gris” 10 år. 

Det var i november 2009 som Djurrättsalliansens för första 

gången avslöjade grisarnas vardag inom livsmedelsindustrin 

och lanserade kampanjen. 

Vi hade då under två år dokumenterat över 100 grisfabriker  

över hela Sverige. Avslöjandet ledde till en enorm medial upp-

märksamhet och kom att kallas ”Grisskandalen”. Kampanjen  

ger en unik inblick i hur grisarnas verklighet ser ut inom den 

svenska grisindustrin. Sedan 2009 har vi vid ett flertal gånger 

släppt ny dokumentation och fortsatt att visa verkligheten bakom 

grisfabrikernas betongväggar och kunnat visa att grisarnas  

situation är densamma. Samma djurplågeri och djurförtryck  

som sker som ett systematiskt maskineri inom lagens ramar. 

2018 dödades 2,6 miljoner grisar på svenska slakterier och det 

kan kännas hopplöst och maktlöst att grisarnas situation inte 

har förändrats – att grisar fortfarande ses och utnyttjas som mat. 

Men tack vare Ett liv som gris har tusentals människor valt att ta 

avstånd och välja växtbaserad mat.

Väldigt få kan förmodligen säga att de inte visste hur det ser ut 

inom grisindustrin. Så länge grisar ses som känslolösa produkter 

kommer Djurrättsalliansen fortsätta att dokumentera, granska 

och avslöja den svenska grisindustrin och arbeta för den för- 

ändring som måste till för en mer etisk framtid. Fortsätta kämpa 

för en djurfri livsmedelsindustri där det inte finns några djur- 

fabriker och slakterier.

På www.ettlivsomgris.se kan du ta del av vårt omfattande bild- 

och filmmaterial från hundratals svenska grisfabriker. Hjälp oss 

gärna att få fler att få upp ögonen för grisarnas situation genom 

att sprida dokumentationen.

HUNDRATALS DELTOG  
I DJURRÄTTSMARSCHEN
För tredje året i rad anordnade Djurrättsalliansen Sveriges 

största djurrättsdemonstration – Djurrättsmarschen – och 

vilken dag det blev! Omkring 500 personer gick med och 

stod upp för alla djurs rättigheter och såg till att Stockholms 

gator fylldes med djurrättsbudskap. Tanken med Djurrätts-

marschen är enkel. Djur är inte mat, kläder, underhållning 

eller försöksobjekt. Vi människor behöver inte utnyttja och 

döda andra och med marschen kan vi visa att vi är många 

som står på djurens sida och kämpar för en mer etisk värld. 

Stort tack alla ni som gjorde årets Djurrättsmarschen till en 

sådan succé! 

Djurrättsalliansen kunde i år avslöja att vad som hade 

kunnat bli Sveriges största grisfabrik förhoppningsvis 

inte blir verklighet. Ärendet rör en grisfabrik utanför 

Tidaholm, Lindells Pig Farm, som ansökte hos läns- 

styrelsen om att få utöka sin verksamhet från 2000 till 

så mycket som 22000 grisplatser. Om bygget hade 

blivit verklighet skulle det blivit en av de största gris-

farmerna i norra Europa och där 66000 grisar varje år 

skulle skickas till slakt. Men efter en lång process med 

bland annat intensiva protester från lokalbefolkningen 

avslog länsstyrelsen företagets ansökan.  

Företaget överklagade beslutet till Mark- och miljö-

domstolen men återkallade sedan sitt överklagande.

BYGGE AV REKORDSTOR  
GRISFABRIK STOPPADES

I år är det tio år sedan vi lyckades rädda de tre aporna 

Bacill, Bacillusk och Baloo från ett djurförsökslaboratorium 

i Sverige. De föddes på en försöksdjursanläggning i Israel 

innan de skickades till Sverige 2003 för att utnyttjas  

i djurförsök på Astrid Fagreus Laboratorium vid Karolinska 

Institutet i Stockholm. Under sommaren 2009 bestämdes 

det att trion skulle dödas. Då inledde Djurrättsalliansen  

en kampanj för att rädda livet på de tre aporna vilket  

vi lyckades med i december 2009. De flögs då till en  

djurfristad i Storbritannien där de lever sina liv än idag. 

Varje räddat liv är en seger och vi är oerhört glada över  

att ha gett Bacill, Baloo och Bacillusk en andra chans här  

i livet och att de nu har levt utanför djurförsökslaboratoriets 

väggar i hela tio år! 

10 ÅR SEDAN VI RÄDDADE BACILL, 
BACILLUSK OCH BALOO!

KI-APORNA

Ett liv som gris 2019

Ett liv som gris 2009

Ett liv som gris 2015
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Det var i mitten av januari som Djurrätts- 

alliansen uppmärksammade ett djurförsök 

på labradorer vid Göteborgs universitet. 

Det fanns sex hundar vid namn Venus, 

Milia, Mimosa, Luna, Lotus och Zuri som 

användes i försök kring tandimplantat. 

Avslöjandet väckte snabbt ett enormt 

engagemang för att hundarna skulle få  

en andra chans i livet. 

VÄGRADE TA DEBATTEN  

OM ONÖDIGT FÖRSÖK

Djurförsöket med hundarna har pågått i olika  

variationer sedan 1996 och minst 200 hundar 

har dödats i försöken. Försöket syftade till att 

studera inläkningen av tandimplantat.  

När hundarna sövts flera gånger och en stor 

andel av deras tänder dragits ut så dödas de.  

Försöket finansierades av företaget Dentsply 

Sirona. Trots att Djurrättsalliansen från första  

början försökte föra en dialog med Göteborgs  

universitet om hundarnas framtid så har 

universitetet lagt locket på. Universitetet 

bjöds in till en offentlig debatt om djurförsök, 

de utmanades till en debatt i media men 

hela tiden tackade de nej.

ENORMA PROTESTER 

På bara en vecka skrev 84 232 personer 

under organisationens namninsamling  

och ställde sig bakom uppmaningen att 

Göteborgs universitet skulle avbryta försöket 

och låta hundarna leva. Barn skickade 

in teckningar på hundar och vädjade för 

hundarnas liv, tusentals brev och email 

skickades till universitetet och Djurrätts- 

alliansen anordnade flera protestaktioner.

KRITIK FRÅN MÅNGA HÅLL

Forskare, tandläkare och veterinärer var 

några av dem som kritiserade försöket, 

både ut etiska och vetenskapliga 

perspektiv. Mark Collins, före detta 

försöksdjursveterinär vid Göteborgs universitet,  

instämde i kritiken: ”Man kan inte lära sig 

någonting av djur som mår dåligt eller är 

stressade. Psykiskt knäckta hundar har 

inget att ge vetenskap. Slarv, nonchalans, 

infektioner, antibiotika och morfin rubbar 

resultat. Försöket är bortom absurt 

– planeringen och genomförandet är 

exempellös idioti”. Länsstyrelsen mottog 

flera anmälningar och utförde en kontroll 

där det framgick att länsstyrelsen gjorde 

bedömningen att djurskyddslagstiftningen 

inte har följts.

ENGAGEMANG RUNT OM I VÄRLDEN

Engagemanget för hundarna uppmärk- 

sammades av media över hela världen  

liksom i Sverige. Den brittiska komikern 

Ricky Gervais och skådespelaren  

Peter Egan backade upp kampanjen  

och Anders Bagge var även villig att  

adoptera en av hundarna. 

DAGEN VI BEFARADE 

Den 28 februari 2019 tog vi med en enorm 

sorg emot beskedet vi så länge fruktat – att 

hundarna hade dödats, trots ett enormt 

engagemang världen över för att rädda dem. 

Känslorna var många och starka: sorg, 

förtvivlan, hopplöshet, maktlöshet, ilska, 

frustration – och det med rätta. Göteborgs 

universitet hade ett val och de valde att 

döda hundarna. 

TV4:s politiska kommentator Marcus 

Oscarsson skrev samma dag de dödades: 

”Världen kan vara grym, till och med mot 

våra fyrfota vänner. Djurförsök är bland 

det absolut värsta jag känner till. Nu är det 

hemska över och ni är i himlen. Vi är många 

miljoner som tänker på er ikväll och ni finns 

med oss i våra hjärtan”. Strax därefter 

anordnades en minnesstund utanför  

EBM för att hedra hundarna.

I nuläget finns det inga hundar på Göteborgs 

universitet och Djurrättsalliansen kontrollerar 

så inte hundar importeras till nya djurförsök. 

Det skrev författaren Louise Boije af Gennäs, operasångaren Rickard Söderberg, 
författaren Mian Lodalen och artisten Lars-Åke Wilhelmsson i en debattartikel  
för hundarna.

All förändring tar alltid sin början någonstans och Göteborgs  

universitet har nu valet att ta ett steg mot en mer etisk framtid.  

Låt hundarna leva – ingen kommer att klandra er för det beslutet.

ANTI-DJURFÖRSÖKSRÖRELSEN VAKNAR TILL  
LIV I PROTEST MOT GÖTEBORGS UNIVERSITET

Varje gåva till Djurrättsalliansen är 

vital för att vi ska kunna fortsätta  

avslöja djurens verklighet i Sverige. 

Läs mer om hur du kan stödja vårt 

arbete på djurrattsalliansen.se/stod

STÖD VÅRT ARBETE
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VILDA BABIANER 
I SVENSKA 

DJURFÖRSÖK

Forskare vid Göteborgs universitet har 

under flera år utfört plågsamma djurförsök 

på viltfångade babianer i Kenya, vilket 

är förbjudet i Sverige och resten av EU. 

Försöken har till delvis finansierats med 

svenska skattemedel. Anläggningen där 

aporna hålls har tidigare avslöjats och 

visat på fruktansvärda levnadsförhållanden 

för djuren. 

Kritiserade livmoderstransplantationer

Forskarlaget har fått stor uppmärksamhet 

för sina framgångar med livmodertrans-

plantationer och har utfört försök på råttor, 

får, grisar och apor. Forskarteamet flög 

till Kenya nästan 20 gånger för att utföra 

försök på babianer. En av forskarna har själv 

beskrivit de mindre idealiska förhållandena 

i Nairobi, som inga regelbundna duschar 

och strömavbrott under operation. Men efter 

Djurrättsalliansens avslöjande vägrar både 

forskare och ledning vid Göteborgs universitet 

att kommentera djurförsöken, men säger att 

de inte haft kännedom om att aporna ska ha 

varit viltfångade. Det är något som Djurrätts- 

alliansen kritiserar då de bland annat i en 

avhandling från 2012 skrev att de inte kan 

säga hur gamla babianhonorna som de 

använt i försöken är eller hur många ungar 

honorna har fått, då de inte är födda  

i fångenskap.

Bryter mot internationella riktlinjer

En brittisk organisation kunde 2013 avslöja 

djurens förhållanden på anläggningen  

i Nairobi efter att de arbetat undercover där. 

Bilderna och filmmaterialet vittnar om hur 

babianerna fångas in i det vilda – något som 

går rakt emot EU:s direktiv om skydd av djur 

som används för vetenskapliga ändamål. 

Bilderna visade också de fruktansvärda 

levnadsförhållandena på anläggningen. 

Karantänens ensamma och dystra liv, där 

djuren hålls i flera månader och ibland år.  

I EU:s direktiv anges det vidare att: 

”Fångsten av icke-mänskliga primater från 

det vilda är mycket stressande för de berörda 

djuren och medför en ökad risk för skada 

och lidande under fångst och transport.”

Svenska forskare lemlästade 100 babianer

Omkring 100 babianer har lemlästats av 

svenska forskare i försöken som varade i allt 

från en månad upp till ett och ett halvt år. 

Försöken hade alltid dödlig utgång då alla 

djur avlivades i slutet av försöken.  

Reproduktiva organ transplanterades från 

ett djur till ett annat med syftet att undersöka 

möjligheten att transplantera livmödrar.  

Alla dräktiga djur avlivades när dräktigheten 

bekräftades för att förhindra onödig kostnad 

för studien. I ett försök som varade över  

18 månader dog flera honor kort efter  

operationerna på grund av infektioner,  

inre blödningar, lunginflammation och blod-

förgiftning.

Ska se över djurförsökspolicy

Efter avslöjandet har Göteborgs universitet 

meddelat att de ska se över sin djurförsöks- 

policy. Försöken på babianer har bland 

annat finansierats av skattefinansierade 

forskningsanslag från Vetenskapsrådet, 

som även de säger att de ska se över sina 

riktlinjer kring försök utomlands. 

Bland annat Vetenskapsradion rapporterade  
om försöken.
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Djurrättsalliansen granskar regelbundet de djurskydds-

kontroller som görs på svenska minkfarmer. I april 2019 

gjordes exempelvis en djurskyddskontroll av länsstyrelsen 

på en minkfarm i Kristianstads kommun i Skåne.  

I kontrollrapporten framgår det att djurskyddslagstiftningen 

inte har följts och att flera brister uppmärksammades vid 

kontrollen på minkfarmen. I rapporten står det det att 

bristerna beskrivs under rubriken ”Brist och bedömning”. 

Men Djurrättsalliansen kunde inte granska vilka brister 

som uppmärksammades på den aktuella minkfarmen då 

länsstyrelsen maskat den informationen vid utlämning av 

rapporten och döljer därmed bristerna för allmänheten. 

– Det här är en offentlig handling – men vi hindras ändå 

från att granska på vilka vis minkfarmaren bryter mot 

djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen sätter helt  

uppenbart pälsindustrins intressen främst genom att  

dölja bristerna. Det är anmärkningsvärt att en kontroll-

myndighet skyddar en verksamhet som helt uppenbart 

bryter mot lagstiftningen, säger Malin Gustafsson,  

talesperson för Djurrättsalliansen.

MYNDIGHET DÖLJER  
BRISTER PÅ MINKFARM

En granskning som Djurrättsalliansen gjorde under 2019 visar 

att antalet minkfarmer i Sverige blir allt färre och antalet 

minkar som dödas på farmerna sjunker drastiskt. År 2015 

dödades 1,2 miljoner minkar i Sverige och året därefter 

sjönk antalet till 900 000 minkar. Under 2017 dödades  

650 000 minkar, vilket innebär att antalet dödade minkar 

nästan halverades på bara två år. 

Redan under 2018 kunde Djurrättsalliansen avslöja att  

det enbart fanns ett 50-tal minkfarmer kvar i Sverige. 

Den siffran sjönk under 2019 till 45 farmer. Minkfarmerna är 

koncentrerade till Blekinge, östra Skåne, Skaraborgs- 

trakten och mellersta Småland. Omkring hälften av alla 

minkfarmer finns på Listerlandet utanför Sölvesborg  

i Blekinge. 

– Det är färre minkar som dödas och allt fler farmer som 

upphör med sin verksamhet. Tiden är inne att stänga mink-

farmerna en gång för alla och för det krävs att politikerna 

tar sitt ansvar och förbjuder dem, som så många andra 

europeiska länder redan gjort, säger Daniel Rolke,  

talesperson för Djurrättsalliansen.

FORTSATT  
NEDGÅNG FÖR SVENSK 
PÄLSINDUSTRI

Djurrättsalliansen har vid flera tillfällen släppt bild- och  

filmmaterial från svenska minkfarmer. Vår omfattande  

och chockerande dokumentation går att ta del av på  

www.sveketmotminkarna.se Hjälp oss gärna att sprida  

bilderna, filmerna och hemsidan så att fler får upp ögonen  

för det djurplågeri som pågår på svenska minkfarmer.  

Tillsammans ska vi se till att stänga minkfarmerna! 

”Länsstyrelsen sätter helt 
uppenbart pälsindustrins 
intressen främst genom 
att dölja bristerna.”

VI VISAR MINKARNAS VERKLIGHET
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Reseföretaget TripAdvisor och deras bokningssajt Viator slutar 

att marknadsföra och sälja biljetter till attraktioner där delfiner 

och andra valar utnyttjas.

– De omfattande bevis som experter har presenterat för oss är 

övertygande. Valar och delfiner trivs inte i begränsade miljöer, 

och vi hoppas se en framtid där de lever som de borde – fria och  

i naturen. Vi anser att den nuvarande generationen av valar  

och delfiner i fångenskap borde vara den sista, och vi ser fram  

emot att se denna ståndpunkt införas i hela resebranschen, 

säger Dermot Halpin på Tripadvisor i ett pressmeddelande.

Alla delfiner som idag finns i fångenskap på exempelvis delfinarier 

härstammar från det vilda. Delfinarieindustrin skulle inte fungera 

utan viltfångade delfiner. I Sverige finns det endast ett delfinarium, 

Kolmårdens delfinarium, där över 60 delfiner dött sedan delfinariet 

invigdes 1969. 

TRIPADVISOR SLUTAR  
MARKNADSFÖRA DELFINARIER
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Organisationerna SOKO Tiershutz och Cruelty Free International 

kunde avslöja det tyska kontraktslaboratoriet Laboratory of Pharma- 

cology and Toxicology (LPT) i Hamburg, Tyskland. Detta efter att 

de haft en person som arbetat undercover på laboratoriet mellan 

december 2018 till mars 2019. Undersökningen visar bland annat 

de plågsamma djurförsök djuren utsätts för, en extrem brutalitet 

mot djuren och hur djuren behandlas på ett inhumant sätt med 

sjuka och döende hundar som lämnas svårt blödande på blodiga 

laboratoriegolv, fastspända apor, olaglig djurhållning samt utebliven 

vård under nattetid. LPT är ett familjeägt kontraktstestlaboratorium 

som utför toxicitetstest för läkemedels- och industriföretag samt 

agrokemiska företag från hela världen. Toxicitetstestning innebär att 

förgifta djur för att se hur mycket av en kemikalie eller ett läkemedel 

som krävs för att orsaka allvarlig skada. Genom ett försök mäts vad 

en ”säker” dos för människor kan vara. Djur injiceras med, får äta 

eller andas in ökande mängder av ett ämne för att mäta de toxiska 

effekterna som kan vara allvarliga och inkluderar kräkningar, inre 

blödningar, andningsbesvär, feber, viktminskning, trötthet, hudpro-

blem, organsvikt och till och med död. Ingen bedövning eller smärt-

lindring tillhandahålls. Djurrättsalliansen har kunnat avslöja att minst 

fyra svenska företag utfört djurförsök på bland annat hundar på LPT 

i Tyskland: Gesynta Pharma, WntResearch, Aptahem och Cyxone.

I april 2019 trädde den nya djurskyddslagen i kraft och ersatte 

därmed den tidigare från 1988. Den nya lagstiftningen är till stor del 

identisk med den förra men innebär ett fåtal konkreta förbättringar 

för djuren, som att det numera är förbjudet att hålla elefanter och 

sjölejon på cirkus och det är numera förbjudet att överge katter och 

andra djur. Det är nu även möjligt för personal inom hälso- och sjuk-

vård och socialtjänst att slå larm om lidande djur och djurskydds-

problem utan att det anses bryta mot sekretessreglerna. 

Precis som tidigare djurskyddslagen innehåller den nya lagstiftningen 

fina ord som saknar mening i praktiken. Den nya djurskyddslagen 

kommer med sannolikhet att användas som propaganda för att Sverige  

har ”världens bästa djurskyddslag” och få människor att tro att  

i Sverige behandlar vi djur väl, trots att det är långt ifrån verkligheten. 

Djurrättsalliansen välkomnar givetvis alla steg mot en mer etisk 

värld för alla djur, men i det stora hela och för de allra flesta djur som 

utnyttjas och dödas av oss människor innebär den nya djurskydds-

lagen ingen större märkbar förändring.

NY DJURSKYDDSLAG I SVERIGE 

SVENSKA FÖRETAG UTFÖR PLÅGSAMMA 
DJURFÖRSÖK PÅ TYSKT LABORATORIUM

Under 2019 gick det igenom att Norge förbjuder pälsdjursfarmer. 

Omkring 200 norska pälsdjursuppfödare får lägga ner sin verksamhet  

när pälsdjursnäringen i Norge förbjuds år 2025. Norge ställer sig 

nu med den växande skaran av länder i Europa som avvecklar 

pälsdjursuppfödning. 

– Det här är ett stort framsteg och vi hoppas att Norge kan inspirera 

svenska politiker att göra detsamma och göra det enda rätta och 

förbjuda minkfarmerna i Sverige, säger Daniel Rolke, talesperson 

för Djurrättsalliansen. 

NORGE FÖRBJUDER PÄLSDJURSFARMER

ALLT FLER MODEHUS OCH  
FÖRETAG BLIR PÄLSFRIA 
Ett efter ett har de stora modehusen meddelat att de slutar använda päls och under 2019 fattade 

även Prada samma beslut och modehuset blir pälsfritt från och med 2020. Prada anslöt sig 

därmed till bland annat Gucci, Versace, Galliano, Armani, Ralph Lauren, Burberry, Michael Kors, 

Vivienne Westwood, Stella McCartney och Jean-Paul Gaultier som alla är pälsfria.  

Även i Sverige har många företag, efter bland annat dialog med Djurrättsalliansen, valt att sluta 

sälja kläder med päls. Under 2019 valde exempelvis företagen Thernlunds och Lexington att 

bli pälsfria. För varje modehus och företag som tar ställning mot den oetiska pälsindustrin tas 

ytterligare steg mot en värld utan pälsdjursfarmer och människor som bär andra djurs pälsar. 
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För att ta reda på hur den norska grisindustrin ser ut arbetade 

norska Norun Haugen undercover på 13 olika grisfabriker  

under fem års tid. Det hon fann på fabrikerna är nu en del av 

dokumentären “Griseindustriens hemmeligheter”, som sänts  

på norska NRK Brennpunkt. 

Dokumentationen från de 13 grisfabrikerna visar ett tydligt 

mönster av rutinmässigt användning av våld och att djuren ses 

som produkter istället för levande individer. Precis som i Sverige 

argumenteras det i Norge att landet har en av de strängaste djur- 

skyddslagarna i världen. Trots detta visar de dolda inspelningarna 

hur grisarna blir utsatta för våld med både slag och sparkar. 

Dokumentationen visar även sjuka och skadade djur som 

grisbönderna låter självdö i ett utdraget lidande samt smågrisar 

som kastreras utan bedövning – något som bryter mot norsk 

lagstiftning.

NORSK GRISINDUSTRI AVSLÖJAD
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Bild eller bildkollage

Djurrättsalliansen är den organisationen  

i Sverige som gång på gång sätter djuren 

i fokus genom att avslöja deras verklighet 

inom svenska djurindustrier. Vi besöker  

djurfabriker och arbetar undercover på  

slakterier för att kunna dokumentera vad 

djuren utsätts för. Det är nödvändigt och 

viktigt för att allmänheten med egna ögon 

ska kunna se hur djur lever och dör innanför 

väggarna på djurfabrikerna och slakterierna. 

På så vis blir vi allt fler som tar star ställning 

för djuren och väljer att leva djurvänligt.

Bara inom den svenska livsmedelsindustrin  

utnyttjas och dödas varje år över 100 miljoner  

landlevande djur. Djur massuppföds och 

dödas på löpande band för att vi människor 

ser dem som mat. Djurförtrycket är ett 

enormt systematiskt maskineri som sker 

inom lagens ramar, men som vi kämpar för 

att stoppa. Hjälp oss gärna att nå ut till ännu 

fler genom att sprida www.djurfabriken.se 

De flesta skriver aldrig något testamente. Kanske känner man ett visst obehag för att planera 

för sin egen bortgång. Men att själv få bestämma vad som ska hända med sina tillgångar är 

ett starkt skäl till att tänka om, speciellt om det kan hjälpa djuren.

Du kan välja att testamentera hela din kvarlåtenskap, en viss summa, en ägodel, fastighet 

eller värdepapper som vi kan omsätta och på det sättet låta ditt engagemang leva vidare 

genom Djurrättsalliansen. Om du har oss i åtanke när du skriver ditt testamente så bidrar 

du till en ljusare framtid för djuren och vi hanterar alla uppgifter på ett förtroligt sätt. Du kan 

även välja att testamentera till ett specifikt ändamål, till exempel för kampanjer mot päls, till 

djuromplaceringsprojekt, kampanjer mot djurförsök och så vidare.

Vid testamentering till Djurrättsalliansen – nämn oss, vårt organisationsnummer 802428-9293, 

vår adress (Box 2107, 128 23 Skarpnäck) och vad du vill testamentera och tänk på att den 

skriftliga handlingen, testamentet, måste undertecknas av två vittnen. Meddela gärna oss 

om att vi är omnämnda. Kontakta oss gärna för ett möte eller samtal kring testamente.

Vem ska föra din talan för djuren när 
du inte finns kvar?

Kontaktuppgifter
Vi hjälper dig gärna om du har frågor kring 
testamenten och arvsgåvor. Hör av dig så 
bokar vi ett möte eller samtal.

Vi kan även skicka ut vårt häfte med mer 
information.

DJURRÄTTSALLIANSEN
BOX 2107
128 23 SKARPNÄCK
ORG. NR. 802428-9293
TEL: 072-300 39 00
PLUSGIRO: 42 54 11-6

Swisha din gåva för grisarna!

Varje år dödas över två miljoner grisar
i Sverige och den största konsumtionen

sker under jul. Visa ditt stöd för vårt
arbete för grisarna och swisha en julgåva.

Djurrättsalliansen 123 073 0739
Märk betalningen med ”Julgåva”

VI FÖRÄNDRAR FÖR DJUREN GENOM 
ATT VISA DERAS VERKLIGHET

Över 200 produkter för djurvänner.  
djurrattsalliansen.myshopify.comShop•

Välj
djurvänliga

julklappar
i år!
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SVERIGES 
STÖRSTA
VEGO
EVENT

KÖP BILJETTER PÅ

SMAKPROVER  //  VEGANCAFÉ & POP UP-RESTAURANG
ÖVER 90 UTSTÄLLARE  //  INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR

PRODUKTLANSERINGAR  //  VEGANSK STREET FOOD

             LÄS MER PÅ VEGOMASSAN.ORG OCH FACEBOOK.COM/VEGOMASSAN

PRESENTERAR STOLT

9 JUNI KL 10-18 NACKASTRANDSMÄSSAN STOCKHOLM

9JUNI
2018

Kannibalism och självstympning är vanligt på 

Sveriges minkfarmer. Att spärra in rovdjur i 

ståltrådsburar som inte är mycket större än 

en uppslagen kvällstidning är djurplågeri. 

FÖDDA FÖR ATT PLÅGAS IHJÄL.
HJÄLP OSS STOPPA DÖDANDET.

Djuren i svenska djurförsökslaboratorier ses 

blott som verktyg i experiment och inte som de 

underbara individer de är. Miljontals berövas 

sina rättigheter varje år bakom låsta dörrar.

Svenska grisar tvingas bo på cementgolv  

i betongbyggnader där de inte kan utöva 

sina naturliga behov. Bristerna leder ofta till 

våldsamheter med andra djur och kannibalism.

STÖD DJURRÄTTSALLIANSENS
VIKTIGA ARBETE FÖR DJUREN!

Vi visar djurens verklighet

Stöd arbetet för djurs rättigheter!
Bli månadsgivare på vår hemsida eller 
skicka en gåva via Swish till 123 073 0739

info@djurrattsalliansen.se  |  djurrattsalliansen.se  |  Plusgiro: 42 54 11-6 


