
DYREVELFÆRD
- VI SKAL PASSE PÅ DYRENE 
I ÅRHUS



Dyrevelfærdsudspil fra Dansk Folkeparti i Århus
Jeg tror ikke tidligere, det er set med et dyrevelfærdsudspil til et kommunalvalg i Århus. 
Men vi kommer med det, fordi det er et vigtigt emne for os, og fordi dyrene ikke får nok 
opmærksomhed. Ofte handler dyrevelfærd i en kommunal sammenhæng mest om økolo-
gi. Men dyrevelfærd er jo meget mere end blot landbrugsdyr. Vi har også vilde dyr, kæle-
dyr, servicedyr, og dem der er lidt af hvert. Fælles for dem alle er, at de ikke selv har en 
stemme, men det får de med Dansk Folkeparti. Vi vil passe på dyrene i Århus, og derfor 
kommer vi nu med nogle konkrete bud på, hvordan det skal ske.

Med venlig hilsen

Jakob Søgaard Clausen, 
spidskandidat til Århus Byråd for Dansk Folkeparti

Århus, september 2021



Vi skal passe på dyrene i Århus
Et rigt og ansvarligt samfund som det danske er forpligtet til at behandle dyr ordentligt. 
Ingen dyr skal lide overlast i menneskers varetægt, og ved byggeri og udvikling skal der 
fortsat være plads til dyrene. Et godt mundheld siger, at man kan bedømme et samfund 
på, hvordan det behandler sine svageste. Dyrene er nogle af de svageste i Danmark. De 
kan ikke bestemme deres egne livsbetingelser, og de kan ikke selv sige fra. 

Derfor har dyrene brug for en stemme, og den stemme får de med Dansk Folkeparti i 
Århus Byråd.

“Men dyrevelfærd er jo meget mere end 
blot landbrugsdyr. Vi har også vilde dyr, 

kæledyr, servicedyr, og dem der er lidt af hvert.”
Århus er en kommune af stor variation og med rigtig mange mennesker. Der er den 
centrale midtby og boligområderne heromkring. Der er de store oplandsbyer. De små 
landsbyer, de nedlagte gårde og landbrugene. Fælles for alle områder er, at dyrene lever 
med og omkring os. Århus Kommune har et vildt dyreliv med kronhjorte og havørne.  
Vi har landbrugsarealer med malkekøer og grise. Vi har hundene i villahaver, husdyrene 
på gårdene, ænderne i åen og kattene i lejlighederne. Og så har vi dyr, som servicerer 
mennesker. 

Dyrene er vores faste følgesvende på mange måder, og det er vigtigt for Dansk Folkeparti, 
at der i hele Århus er plads til et godt og rigt dyreliv, hvad enten det drejer sig om kæledyr, 
vilde dyr eller service- og produktionsdyr.

Med dette politiske udspil sætter vi fokus på dyrene, og hvordan vi skaber endnu bedre 
forhold for dem. Det gør vi med konkrete bud på, hvordan vi sikrer en bedre livskvalitet for 
dyr i hele Århus Kommune.



Vi passer på kæledyrene
Der følger et stort ansvar med at eje et dyr. Desværre er det langt fra alle, som er klar over, 
hvad de går ind til, når de anskaffer sig et kæledyr. Det betyder, at mange kæledyr ender 
med at blive aflivet, efterladt i naturen eller afleveret på et internat. Hertil kommer, at men-
neskeres livsomstændigheder kan ændre sig, hvilket kan have betydning for deres kæle-
dyr. Der er heldigvis mange frivillige med gode hjerter, som kæmper for dyrene, men nogle 
gange har de brug for kommunens hjælp. 

Derfor vil Dansk Folkeparti kæmpe for at:

• Århus Kommune understøtter, at folk sætter sig godt ind i, hvad det vil sige at få et   
 kæledyr. 
• Kommunen støtter, hjælper og er imødekommende over for de frivillige, foreninger og  
 virksomheder, som kæmper for dyrene. 
• Ingen, som kæmper for dyrene, skal møde en lukket dør, hvis de henvender sig til kom- 
 munen. Tværtimod skal kommunen være åben og imødekommende og hjælpe dem,   
 som hjælper dyrene.
• Socialt udsatte, såsom hjemløse, der lever på gaden med en hund, skal have  
 tilstrækkelig hjælp til at sikre, at også hunden har det godt og er rask. Det kan eksem- 
 pelvis være i form af dyrlægehjælp.
• Ingen kæledyr skal efterlades hjælpeløse i naturen. Derfor skal kommunen understøtte  
 information om internater samt iværksætte tiltag som forebygger, at kæledyr ender i   
 naturen. Det kan eksempelvis være i form af en ‘babyluge’ til kæledyr.
• Der skal være flere frivillige plejefamilier, som tager sig af kæledyr. Kommunen skal   
 understøtte, at flere ønsker at blive plejefamilie.
• Århus Kommune skal reagere hurtigt og effektivt på mistanker om og tilfælde af dyre- 
 mishandling, som kommunens medarbejdere opdager. Eksempelvis i hjemmeplejen   
 eller på socialområdet, hvor relevante myndigheder skal inddrages.
• Der arbejdes målrettet med at skabe attraktive hundeparker i hele kommunen.



Vi passer på de vilde dyr
På trods af, at Århus Kommune har landets andenstørste befolkning, så byder kommunen 
også på gode naturarealer med et rigt dyreliv. Dyrene er omkring os alle steder. De er i 
bugten og i skovene. De er i haverne og på markerne. De er i og ved engsøerne, i Midt-
byen og på vores høje bygninger. Alle steder finder dyrelivet vej. Men Århus er også en 
kommune med stor befolkningsudvikling, og det presser dyrene og biodiversiteten.

Derfor vil Dansk Folkeparti kæmpe for at:

• Byudvikling sker med respekt og omtanke for det lokale dyreliv. Det gælder eksempelvis  
 plads til mere luft og grønne arealer ved byudvikling til gavn for både mennesker og dyr.
• Der plantes flere træer, etableres flere skovområder, udtages lavbundsjord til natur- 
 projekter samt udlægges større uberørte naturområder, som skal passe sig selv.
• Dyr under kommunens varetægt skal have det godt. Det kan være fint med udsatte vilde  
 dyr i indhegninger, men de må og skal aldrig overlades til sig selv, og de må ikke  
 komme i karambolage med menneskelige aktiviteter.



Vi passer på landbrugsdyrene
Dyrene har været med mennesket i tusindvis af år som nytte- og produktionsdyr. I dag har 
vi store og effektive landbrug med forskellige produktionsdyr. Disse dyr skal have det godt, 
og kommunen skal via vores indkøb sikre, at kun dyr, der har haft et godt liv, bliver benyttet 
til fødevarer. 

Derfor vil Dansk Folkeparti kæmpe for at:

• Økologiprocenten i kommunens institutioner fortsat er høj, og at den øges for kød og   
 mejeriprodukter.
• Der ikke serveres halalslagtet kød i kommunens institutioner og køkkener for at undgå,  
 at kommunen understøtter en unødvendig og brutal slagtemetode. Som delmål hertil vil  
 Dansk Folkeparti i første omgang arbejde for, at der som minimum er ét halal-frit  
 madtilbud i alle institutioner. 
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