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Demonstration foran Fjord & Bælt 
Afholdes kl. 13.00 den 15. februar 2020 

 

Den første event, den store Event Protest 

 

 

De vilde Delfiner, flere andre organisationer og lokale borgere afholder den første demonstration 

foran Fjord&Bælt, den store Event protest! 

Vi bakker op om WAP/World Animal Protection og den internationale kampagne imod delfinarier. 

I forbindelse med deres kampagne nævner WAP også Fjord og Bælt som et uværdigt levested for 

marsvin. 

Vi samarbejder med WAP/World Animal Protection og DOSO Dyreværns-Organisationernes 

Samarbejds- Organisation (DOSO), der består af 21 danske dyrevelfærds organisationer om en total 

lukning af det uhyggelige sted som centret er blevet. 

 

Vi har optrappet vores demonstrationer imod fjord & Bælt i Kerteminde i det nye år 2020. En nu 

her den 15. februar som den første på egen hånd og en igen under Empty The Tanks den 9. maj. 

Og vi vil forsætte med det i fremtiden indtil den dag det lukker! 

  

Hvis I er dyreelskere så lad være med at komme til Kerteminde Kommune da de går ind for 

fangenskabshold af marsvin der er taget fra havet, uetiske dyreforsøg og friheds berøvelse af 

marsvin. Derudover har Fjord & Bælt rørebassiner, hvor børn kan røre ved krabber og fisk. Det er 

klart ikke værdig behndling af dyr og unødvendig. Børn skal lære at respektere dyr i havet og det 

gør de bedst på afstand når dyrene er i det frie hav. 

I 2018 involverede Kerteminde Kommune sig yderligere i Fjord&Bælt, da kommunen ud over en 

støtte på 4 millioner kr. samtidig overtog centrets bygninger og et lån på 9,3 millioner kr. 

Kerteminde Kommune er dermed blevet ejere af centret og direkte ansvarlige for det helt forældede 

og helt uacceptable fangenskab af vilde marsvin. 

 

Vi undrer os over at pressen og Kerteminde kommune ikke går ind og undersøge ægtheden omkring 

Fjord & Bælts påståede resultater fra dyreforsøg som angives at blive anvendt bl. a. Tysklands. 

Vi har kontakt til de tyske myndigheder og de sige at de ikke kender noget til nogle forsknings- 

resultater fra Fjord & Bælt. 

Det ville være rart at få de påstande dokumenteret, så vi en gang for alle kan få belyst påstanden.  

Det må være i alles interesse. 

 

I 2013 havde den øjenåbnende dokumentarfilm "Blackfish" premiere. Den viser verden, at hvaler i 

fangenskab lider i mange sammenhænge, som medicinske lidelser, kampe med artsfæller i bassinet, 



stress og meget mere. 

Filmen har forårsaget økonomiske tab for SeaWorld og andre marine parker rundt om i verden. 

Ikke desto mindre fortsætter man med at insistere på, at udstilling af havpattedyr tjener en værdifuld 

bevaringsfunktion, hvor de besøgende lærer af at se fangede havpattedyr der påstås at leve et godt 

liv. 

Dyrebeskyttelsesforeninger, og et voksende antal af videnskabsfolk, tager afstand fra dette. Faktum 

er at livet for de indfangede havpattedyr er forfærdeligt. Mennesker får ikke viden om hvordan 

dyrene lever i naturen, og handelen med levende havpattedyr påvirker lokalbefolkninger og 

levesteder negativt. Jo mere vi lærer om havpattedyr, jo flere beviser er der for, at sidstnævnte 

synspunkter er rigtige. 

 

Heldigvis forbyder flere og flere lande verden over indfangning og hold af marsvin, delfiner og 

andre hvaler. 

 

I henhold til dansk lovgivning ligesom i resten af EU har det i over 30 år været forbudt, at indfange 

marsvin i naturen og holde dem i fangenskab. Når det alligevel foregår her i Kerteminde er det 

hidtil sket under dække af, at marsvinene skal bruges til vigtig forskning. 

 

Årsagen til at vi demonstrerer foran Fjord og Bælt centeret, er derfor at Fjord og Bælt har marsvin 

og andre havpattedyr i fangenskab og det er ikke i orden i det 21. århundrede. Efter endnu et af 

centrets marsvin døde af en infektion, har centret desværre oplyst, at man vil anskaffe 2 nye 

marsvin. Disse marsvin skal skaffes ved at få marsvin, der uforvarende går i fiskernes net. 

Organisationer og danske myndigheder har i de seneste årtier haft tæt samarbejde med fiskerne for 

at begrænse og helt forhindre at marsvin fanges i net. Sker det alligevel, er loven således, at fiskeren 

straks skal sætte marsvinet ud igen. Nu opfordrer centret til at levedygtige marsvin, som kunne 

sættes ud i havet igen, i stedet skal bringes her til Kerteminde til et liv i fangenskab.  Marsvin er 

højt intelligente dyr der bl.a. ligesom mennesker kan genkende sig selv i et spejl. I naturen dykker 

marsvinet ned til 200 meter, de svømmer op til 300 meter på et minut og fanger 500 småfisk pr 

time, at holde dem i fangenskab er at sætte dem i fængsel! 

 

Vi vil ved at være her den 15.februar sende et kraftigt signal til Fjord og Bælt om at dette IKKE er i 

orden. 

 

Vores Konklusion vedr. udstilling af marsvin på Fjord og Bælt er: 

Da der gælder strenge regler indenfor EU, holdes marsvin ikke til udstilling eller forsøgsbrug i 

andre EU lande. Det samme skal være tilfældet herhjemme. 

Forsøgene i Kerteminde har i vidt omfang tjent til at oplære studerende i at arbejde med marsvin i 

fangenskab. Vore foreninger finder ikke, at dette formål retfærdiggør fangenskabs hold af marsvin.. 

Det er endvidere vore foreningers opfattelse, at forsøgene i Kerteminde ikke bidrager med 

videnskabelig viden, som er af betydning for forvaltningen og beskyttelsen af marsvin i naturen. 

Der er i Danmark og i mange andre lande for længst fastlagt grænse for hvor meget støj, der må 

være forbundet med byggeri og undersøgelser i havet. Sådan forskning her på centret er derfor 

overflødig. I dag foregår relevant forskning ude i naturen. 

Marsvin trænes her i centret til at indgå i de forskellige forsøg. DOSO og De vilde Delfiner finder 

at vilde dyr hører til i naturen og ikke skal holdes, udstilles eller trænes i fangenskab, som det 

sker her i Kerteminde.. 

 

Forsøg i naturen versus forsøg i fangenskab 

Forsøg med marsvin og andre hvaler udføres i dag i naturen som adfærdsstudier og forsøg i 

fangenskab tillægges meget lille værdi. 

Delfinforsøg har vist, at vilde delfiner reagerer på et støjniveau, der er 10.000 gange under det 

niveau, hvor fangenskabsdelfiner reagerede ved forsøg med samme lyd. Der er med andre ord stor 



forskel på hvordan dyr i vante omgivelser i et bassin opfatter lyd i forhold til vilde dyr i havet, og 

forsøg der anvender belønning i form af føde som her i Kerteminde kan ligeledes påvirke 

forskningsresultatet. 

Endvidere og meget væsentligt er, at dyreforsøg som her i Kerteminde er unødvendige indgreb på 

marsvinene med risiko for, at de får permanent hørenedsættelse. 

  

Hold i fangenskab medfører øget risiko for infektioner. I 2015 og 2017 døde marsvin her på grund 

af infektion, hvor infektionen i 2015 var af en art som typisk spredes fra katte. Marsvinet der døde i 

2015 var godt 6 år gammelt, mens det i 2017 var cirka 15 år. Strandede marsvin ved den danske 

kyst har været op til 22 år gamle, mens man ved Englands kyst har fundet marsvin op til 24 år 

gamle. 

Fjord & Bælt skriver på deres hjemmeside under forskning at marsvinene bliver trænet til frivilligt 

at arbejde i forskellige forskningsforsøg. 

Det kan aldrig være tale om frivillighed fra marsvinenes side da de er der i fangenskab ufrivilligt fra 

starten af. 

Marsvin er høj-intelligente dyr. Isolationsfængsler man et menneske, vil vedkommende forsøge at 

få det bedste ud af dagligdagen. Finde indhold, hvor intet indhold er. Sådan er det også med 

marsvin. Med andre ord så udnyttes marsvinene på det groveste. 

Derudover skriver centret også at dyrene trænes gennem metoden positiv forstærkning. Det vil sige, 

at de belønnes, hvis de gør det rigtige. Hvis de gør noget forkert, udebliver belønningen, og der 

prøves igen. Dyrene straffes aldrig - hverken med stemme eller fysisk. 

Det de reelt gør efter vores opfattelse er en form for hjernevask. Hvis man slog hjernevask op og 

tager de hårdeste metoder fra, står der tilbage bl. a. at man bruger lægelig og psykologiske metoder 

som fx medikamenter (med det formål at bringe individet i fx en mental usikkerhedstilstand) (det 

skal siges at vi ikke ved om de anvende medikamenter til deres forsøg), total isolation og indlæring 

vha. belønning og straf. Hjernevask er således et grelt eksempel på anvendelse af 

forskningsresultater på en måde, som trodser videnskabelig etik og elementære rettigheder for 

mennesker. Og det gælder selvfølgelig også dette høj-intelligente dyr som marsvinet. 

Hvis vi ser bort fra medikamenterne er det stadigvæk en form hjernevask der bliver foretaget. 

Og det er utilgiveligt...  

 

OPFORDRING 

Vi noterer os, at Kerteminde Kommune fremmer Fjord og Bælt som en vigtig turistattraktion, og at 

kommunen hvert år yder økonomisk støtte til opretholdelsen af Fjord og Bælt. Men hold af marsvin 

i fangenskab er en skamplet for Kerteminde og Danmarks international renommé. Udstilling af 

marsvin bør stoppes! 

 

Til publikum er vores besked, at du bliver indirekte medskyldig i hold af marsvin i fangenskab og 

forskning med anvendelse af marsvin, hvis du vælger at besøge dette sted. 

Undlader I at købe en billet og besøge stedet, som vi selvfølgelig opfordrer jer til, stopper 

indfangningen af marsvin og andre havpattedyr fra naturen. 

 


